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 تعترب مشكلة اهلجرة بشكل عام وهجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية بشكل خاص: امللخص
 ورمبا تكون داخلية، فقد تكون على شكل أفراد أو مجاعات، وقد تعددت أسباهبا ودوافعها،من املشاكل الدائمة
. وقد تكون أسباهبا طبيعية أو أمنية أو سياسية أو علمية أو اقتصادية،أو خارجية
 فرتجع،اما هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية العربية إىل اخلارج يف السنوات االخرية
 ومهما كانت أسباهبا ودوافعها فإن آاثرها،أسباهبا يف أغلب االحيان إىل العوامل السياسية واألمنية أو االقتصادية
 وعلى احلكومات العربية،ستكون سلبية على البلدان اليت هاجرت منها وإجيابية على البلدان اليت هاجرت إليها
أن تتخذ كافة االجراءات اليت تساعد يف إيقاف هجرة الكفاءات العلمية واملهنية وحتفيز املهاجر منها للعودة إىل
.اوطاهنا األصلية لتساهم يف عملية التنمية ومعاجلة املشاكل اليت تعاين منها أغلب البلدان العربية يف كافة اجملاالت
. التنمية البشرية،  املهارات املهنية، الكفاءات العلمية، اهلجرة: الكلمات املفتاحية

J24 ,O15:JEL تصنيف

Abstract : The problem of immigration in general, and the migration and
displacement of scientifictalents and those with professional skills in
particular, are permanent problems, and their causes and motives have
multiplied, they may be in the form of individuals or groups, and may be
internal or external, and their causes may be natural, security, political,
scientific or economic.
As for the migration and displacement of scientific talents and those with
Arab professional skills abroad in recent years, their
reasons
are:املفتاحية
often due
to
كلمات
5 -3بني
الكلمات
political, security or economic factors, and whatever their causes and
:JEL تصنيف
motives, their effects will be negative on the countries from which
they
migrated and positive on the countries that migrated to, and on Arab
governments To take all measures that help stop the migration of scientific
and professional competencies and motivate migrants from them to return to
their countries of origin to contribute to the development process and
address the problems experienced by most Arab countries in all fields
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املقـدمة :

يعترب راس املال الفكري املبدع ثروة بشرية وقوة ضاربة ومهمة لتحقيق التميز والتنمية يف ظل
التحدايت العاملية اليت تواجهها كافة مؤسسات اجملتمع العريب مبختلف جماالهتا.فأثبتت جتارب
الدول يف العصر احلديث أن رأس املال البشري يعترب احد أهم الثروات الطبيعية ،فكثري من
الدول تفوقت حضارايً بسبب جناحها يف استثمار مواردها البشرية ،بينما فشلت الثروات
الطبيعية يف كثري من األحيان يف حتويل البشر إىل شعوب منتجة إذا مل يتم استغالهلا من أجل
ذلك ،وهو ما يع ّد أشبه ابلتحدي احلقيقي امام جمتمعاتناً العربية .غري أن االهتمام ابلعنصر
البشري يف البلدان العربية بصفة خاصة والدول النامية بصفة عامة مل يكن ابلشكل املطلوب إذ
حرصت معظم هذه الدول على إنتاج املورد البشري ولكنها مل تنجح يف احملافظة عليه ،ويتضح
ذلك من خالل هجرة الكفاءات وذوي املهارات املهنية خارج أوطاهنا االصلية وخاصة العناصر
الشابة واملواهب املتميزة منها.
فقد أصبحت ظاهرة اهلجرة ونزوح املواهب والقدرات اإلبداعية العربية إىل خارج اوطاهنا تشكل
هاجساً خميفاً للحكومات واملنظمات على حد سواء ،كما قدرت التقارير ان تلك اهلجرة اليت
تكاد ال تنتهي أو تتوقف تتسبب يف خسائر اقتصادية ومعنوية ،وهلذا تعد هذه الظاهرة أحد
أهم العوامل املؤثرة على تطور االقتصاد القومي وعلى الرتكيب اهليكلي للسكان والقوى البشرية،
كما تكتسب هذه الظاهرة أمهية متزايدة يف ظل تزايد أعداد املهاجرين واملهجرين قصراً ،خاصة
من املواهب واملبدعني وذوي املهارة واخلربة يف العمل.
تُعد مشكلة هجرة ونزوح الكفاءات العلمية واملهنية،واحدة من اخطر املشاكل اليت تواجه
البلدان النامية بشكل عام ،فهي تشكل ظاهرة سلبية وخطرية على هذه البلدان من الناحيتني
العلمية واالقتصادية ،وان املستفيد من هذه املشكلة هي الدول احلاضنة هلذه الكفاءات
واملواهب ،أذ تقوم هذه البلدان وعرب وسائل وطرق متعددة على جذب هذه الكوادر العلمية
املؤهلة من خالل تقدمي وعر اخلدمات واملغرايت املادية وغري املادية من أجل اهلجرة والبقاء
والعمل لصــاحل البلد املضيف هلم.
أن دراسة مشكلة هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوى املهارات املهنية هي من املشاكل اهلامة
اليت تواجه البلدان العربية اليوم .فالبد من دراسة هذه الظاهرة من خالل أبعادها العلمية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية ،وماهي األسباب احلقيقية اليت تقف وراؤها،
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وكذلك البد من حتديد املشاكل الرئيسية اليت تواجه عودة الكفاءات العلمية واملهنية ،وماهي
احللول واملقرتحات اجلذرية هلذه الظاهرة،وهذه هي املهمة الرئيسية اليت تقف امام السلطتني
التشريعية والتنفيذية.فمعضلة هجرة ونزوح الكفاءات واملواهب العلمية املبدعة وذوي اخلربة،من
املشاكل احملورية اليت تواجه بلدان الوطن العريب اليوم ويف املستقبل ،وابلتايل ال بد من دراسة
وحتليل هذه املعضلة بشكل علمي وموضوعي .وذلك من خالل التعر إىل البنود التاليــة :
 اإلطار العام للبحث ( .إشكالية البحث وتساؤالته ،أمهية و أهداف البحث) . املفاهيم األساسية لظاهرة هجرة الكفاءات العلمية واملهنية ( .مفهومها ،أسباهبا ،أاثرها) ، انعكاسات هجرة ونزوح الكفاءات العلمية واملهنية على التنمية البشرية يف بلدان املغرب العريب. االستنتاجات وتوصيات البحث.اإلط ــار العـام للبحث.

أوالً  :إشكالية البحث :إن إشكالية اهلجرة ونزوح الكفاءات واملواهب اإلبداعية وذوي اخلربة
املهنية هلا عدة ابعاد رئيسية مرتابطة ومكملة بعضها مع البعض والميكن الفصل بينهما وهي :
 البُعد العلمي واملهين:كما هو معروف ،تسعى البلدان املتقدمة على استغالل الظروف
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة اليت تواجه الكوادر العلمية يف البلدان العربية
ابلعمل على سحب هذه الكوادر عرب اساليب خمتلفة لصاحلها ملا متلكه هذه الكوادر
العلمية من مؤهالت وخربات علمية وعملية رصينة وكفؤة وابلتايل تستطيع البلدان املتقدمة
من استثمار هذه الكفاءات لصاحل تطورها االقتصادي واالجتماعي والعلمي ،وبنفس الوقت
يتم حرمان البلدان النامية والعربية خاصة من جهد وخربة هذه الكوادر العلمية ،اي مبعىن
أخر ،افراغ البلد النامي من خرية كوادره العلمية واملهنية الوطنية.
 البُعد االقتصادي:يكمن البُعد االقتصادي يف ان هجرة الكفاءات والعقول العلمية وذوي
اخلربة يف العمل تشكل مكسباً مادايً كبرياً للبلدان املتقدمة ،اذ حتصل هذه البلدان على
كوادر بشرية جاهزة مل يتم اي انفاق مايل عليها ،وابلتايل ميكن القول اهنا تشكل رحباً
اقتصادايً كبرياً للدول املتطورة ،وبنفس الوقت تشكل هجرة الكوادر العلمية خسارة علمية
ومادية كبرية على بلداهنا الميكن تعويضها ،وابملقابل تبقى هذه البلدان النامية متخلفة من
الناحية العلمية واالقتصادية ابملقارنة مع البلدان املتطورة.
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 البُعد السياسي واألمين :تشكل النخبة العلمية يف اي بلد النواة السياسية والعلمية الرئيسية ملا
هلا من دور ومكانة وأتثري مباشر على احلياة واالحداث السياسية واالقتصادية ،واالجتماعية
والثقافية ،ويعود سبب هذا الدور ملا متلكه هذه الكوادر العلمية من وعي ونضج سياسي
ومن معرفة علمية وهذا ما ختشاه بعض االنظمة يف البلدان النامية ومنها البلدان العربية.
أن هجرة الكوادر العلمية مل يكن وليدة صدفة ،بل احياانً يتم التخطيط هلا من قبل الدول
املتقدمة من اجل حتقيق عدة اهداف يف مقدمتها اهداف علمية واقتصادية وسياسية وثقافية
وأمنية يف آن واحد ،وان هذا النهج سوف يؤدي تكريس تبعية هذا البلد أو ذاك مع البلدان
املتطورة ،ومن هنا جاءت الفكرة ملناقشة وحتليل هذه الظاهرة اخلطرية من اجل عودة الكوادر
العلمية الوطنية ومن كافة االختصاصات العلمية هبدف مسامهة هذه الكوادر يف اعادة اعمار
بلداهنم يف كافة ميادينه العلمية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،وان تصبح البلدان
العربية عامة وليبيا خاصة اليوم عامل جذب هلذه الكوادر العلمية وليس عامل طرد هلا ،والميكن
حتقيق هذا اهلدف الكبري واملشروع إال من خالل تدخل الدولة املباشر وفق خطة علمية
وموضوعية واضحة املعامل واالجتاهات ،وعليه فأن مشكلة هجرة العقول العلمية حتمل طابعاً
علمياً وسياسياً وأمنياً واقتصادايً ،والميكن ان تكون هذه املشكلة اخلطرية خارج هذه
االبعاد.وعلى هذا االساس تتمثل إشكالية البحث يف التساؤل الرئيس التايل :
ما هي العوامل املؤدية إىل هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي املهارات

املهنية.؟ وما أثر ذلك على التنمية البشرية يف البلدان العربية ،ويف بلدان املغرب العريب

على وجه اخلصوص .؟

اثنياً  :تساؤالت البحث :يف إطار موضوع هذا البحث سيتم اإلجابة على إشكالية البحث من
خالل التساؤالت اآلتية :
 .1ما أثر هجرة الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية على التنمية البشرية يف الوطن العريب
عامة،ويف بلدان املغرب العريب خاصة؟
 .2ماهي األسباب احلقيقية املؤدية إىل هجرة الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية يف
البلدان العربية؟
 .3إىل أي مدى ميكن اعتبار هجرة الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية العربية عائقا أما
معملية التنمية البشرية يف أوطاهنم؟
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 .4ما هو واقع هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية يف بلدان املغرب
العريب.؟و ماهي السياسات واإلجراءات املتبعة للتكيف مع انعكاساهتا؟
اثلثاً  :أمهية البحث :تربز أمهية هذا البحث يف اآليت :
 .1أن البنية التحتية يف أغلب البلدان العربية ،قد هتدمت ودمرت منذ سنوات بسبب احلروب
واألزمات املفتعلة من قبل القوى العظمى .وحتتاج لبنائها الكفاءات العالية وذوي
االختصاصات يف اجملاالت كافة .وبناء على ذلك سيتم إلقاء الضوء على مشكلة هجرة
العقول والكفاءات وذوي املهارات املهنية من زوااي ذات ابعاد متعددة تشكل خطورة كبرية
على تقدم البلدان العربية ومنوها.
 .2حتديد أسباب هجرة العقول والكفاءات العربية إىل خارج أوطاهنا يتيح للبلدان الطاردة
حتديد كيفية إزالة العقبات والعوائق أمام العلماء واملفكرين واخلرباء واملهنيني ابخلارج للعودة
لبلداهنم األم بشكل ملح لالستفادة منهم يف عملية التنمية.
وإليقاف نزيف هجرة املفكرين والكفاءات وذوي املهارات واخلربة املهنية جاء هذا البحث
للكشف عن املسببات واحلد من هذا النزيف إبجراءات عملية وعلمية .فمهما كان الطريق
مظلم فهناك بصيص من نور األمل.
رابعاً  :أهداف البحث :يسعى البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية :
 التعرف على مفهوم ظاهرة اهلجرة واترخيها بشكل عام ،وهجرة الكفاءات العلمية العربيةبشكل خاص وانعكاساهتا السلبية على التنمية البشرية يف البلدان العربية.
 التعرف على األسباب اليت أدت إىل هجرة الكفاءات وذوي املهارات واخلربة املهنية من بلداهناإىل االماكن اجلادبة.
 اقرتاح السياسات واالجراءات الكفيلة مبعاجلة واحلد من ظاهرة هجرة ذوي الكفاءات العلميةواملهنية.

خامساً  :منهجية البحث :مت إتبـ ـ ــاع املنهج التارخيي وكذلك املنهج ألوصفي التحليلي واملبنيان
على الفحص والتحليل االجيايب الدقيق ،ومراجع ـ ــة شـ ــاملة لألدبي ـ ــات والدراســات واالحباث
السابقة ،ابإلضافة إىل ذلك متت االستعانة ابملنهج االحصائي على اساس أنه ال ختلو أي
دراسة يف العلوم االنسانية واالقتصادية عموماً من اإلحصائيات واالرقام املنشورة ذات الصلة
مبوضوع البحث ،كأدلة إلثبات احلقائق.
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املفاهيم األساسية لظاهرة هجرة الكفاءات العلمية واملهنية.
متهيد :

زاد االهتمام بظاهرة اهلجرة الدولية ملا هلا من آاثر سلبية على اجملتمعات النامية ،وال سيما
كون هذه اآلاثر تزداد بتفاقم الظاهرة لكوهنا ال تشمل فقط األفراد ذوي املهارات ،وامنا امتدت
إىل ضم الكفاءات واملفكرين واألدمغة اليت تشكل نواة التقدم والنمو يف أي جمتمع كان .وهلذه
األسباب وغريها حظيت هجرة الكفاءات العلمية وال زالت حتظى ابهتمام االكادمييني واملفكرين
واملختصني والسياسيني يف إجياد مفهوم موحد ،ولتحديد األسباب و النتائج ،ألن نظرة الدول
املتقدمة للهجرة ختتلف من تلك اليت ختص العامل النامي والعريب خصوصاً.

املفاهيم والتعريفات حول اهلجرة :
 - 1ما هي اهلجرة.؟

هي " حتركات أشخاص أو جمموعة من األشخاص سواء عرب احلدود الدولية أو داخل الدولة.
وهي حتركات سكانية تشمل أي نوع من حترك الناس أايً كانت مدته أو تركيبته أو أسبابه،
وتشمل الالجئني ،والنازحني ،واملهاجرين لدوافع اقتصادية ،واألشخاص الذين ينتقلون لغاايت
أخرى مبا فيها مل مشل األسرة ( ".تقرير اهلجرة الدولية لعام  ، 2112ص ) 123

 - 2املهاجر والالجئ.

رغم انه ال يوجد تعريف متفق عليه قانوانً ،تعّرف األمم املتحدة املهاجر على أنه " شخص أقام
يف دولة أجنبية ألكثر من سنة بغض النظر عن األسباب سواء كانت طوعية أو مكرهة ،وبغض
النظر عن الوسيلة املستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غري نظامية(" .األمم
املتحدة )www.un.org/ar/section/issues-depth/migration/index.html :

ووفقاً التفاقية  .1551بشأن الالجئنيّ ،يعرف الالجئ على " أنه كل شخص يوجد خارج دولة
جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية ،وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر
إىل القدرة على أن يستظل حبماية دولته أو مل تعد لديه الرغبة يف

ذلك(".األمم

املتحدة )www.un.org/ar/section/issues-depth/migration/index.html :

 - 3النازحون.

أشخاص أو جمموعات أشخاص أجربوا على اهلرب أو على مغادرة منازهلم أو أماكن إقامتهم
املعتادة أو اضطروا إىل ذلك ،ال سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آاثر النزاع املسلح وحاالت العنف
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العام ،أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو اليت من صنع اإلنسان.

( تقرير

اهلجرة الدولية لعام  ، 2112ص ) 121

 - 4العامل املهاجر.

تنص املادة  ) 1 ( 2من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،
لعام  . 1551مصطلح العامل املهاجر على النحو التايل  " :الشخص الذي سيزاول أو يزاول
أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة ليس من رعاايها " .وتضيف املادة (  ) 3من
االتفاقية املشار اليها اعاله ،موضحة أن هذه االتفاقية ال تنطبق على عدد من الفئات ،منها
الالجئون ،وعدميو اجلنسية واملتدربون من بني فئات أخرى (.تقرير اهلجرة يف العامل لعام  ، 2112ص

) 313

 - 5املهاجر من ذوي املهارات.

العامل املهاجر الذي مينح عادة بسبب مهاراته أو خربته املهنية املكتسبة ،معاملة تفضيلية فيما
يتعلق بقبوله يف البلد املضيف .و خيضع لقيود أقل فيما يتعلق مبدة إقامته وتغيري عمله ومل مشل
عائلته (.تقرير اهلجرة الدولية لعام  ، 2112ص ) 125
مفهوم ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية.

إن مصطلح هجرة العقول ،أو هجرة الكفاءات ،أو النقل العكسي للتكنولوجيا ،هي
مرتادفات اصبحت األن تطلق على مجيع املهاجرين املدربني تدريباً عالياً من بلداهنم األصلية إىل
بلدان اخرى .فاصطالح استنزاف العقول أو االدمغة ،هو اصطالح ابتدعه الربيطانيون لوصف
خسارهتم من األدمغة والكفاءات العلمية يف جماالت الطب واهلندسة وغريها من أنواع العلوم.
( أبوغمجة  ،2112 :ص) 3

وتعين اهلجرة من الناحية اللغوية وبشكل عام  :اخلروج من بلد إىل آخر ويسمى الشخص
مهاجر ليعيش يف أر أخرى بفعل الظلم ،أو املغادرة إىل أر اثنية طلباً لألمن والعدل
والعيش (.أبوغمجة  ،2112 :ص) 2
أما مفهوم اهلجرة اصطالحاً  :فيعين غياب العناصر البشرية احليوية الالزمة لتحقيق العمليات
الشاملة جملتمع من اجملتمعات يف فرتة زمنية حمددة من حياته وهذا الغياب يؤدي إىل اهلجرة أو
االمتناع عن العودة بعد قضاء الفرتة الزمنية ،ويندرج ذلك حتت أصحاب الكفاءات العقلية
النادرة واخلربات العلمية العالية املستوى واملهارات الدقيقة اليت تشكل غياهبا خطورة على حياة
اجملتمع يف حاضره ومستقبله (.مانع  ،خبازي  ، 2111 :ص) 3
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فعرف على النحو التايل :تفضيل املتخصصني من محلة الشهادات
أما مصطلح هجرة الكفاءات ّ
العليا املدعومة ابلذكاء العيش والعمل يف بلدان أجنبية ويف خدمة شعوب من غري شعوهبم.
بينما ترى منظمة اليونسكو للهجرة :أن هجرة األدمغة هي نوع شاذ من انواع التبادل العلمي
بني الدول يتسم ابلتدفق ابجتاه الدول األكثر تقدماً من الدول األقل تقدماً وهو ما اطلق عليه
بعضهم ابلنقل العكسي للتكنولوجيا.

أسباب ودوافع هجرة الكفاءات العربية.

إن سبب هجرة ونزوح الكفاءات العلمية العربية وتزايدها سنة بعد أخرى يعود لألوضاع
السياسية واألمنية غري املستقرة يف البلدان العربية ،وكذلك املستوى املعيشي املرتدي الذي يعيشه
غالبية املواطنون يف هذه البلدان ومنهم أصحاب الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية،
بسبب سياسة العنف والعنف املضاد الذي تعتمده السلطات احلاكمة .هذا وقد بدأت هجرة
الكفاءات العلمية العربية منذ أواسط القرن العشرين وال تزال مستمرة ،ورمبا تزداد سنة بعد أخرى
بسبب سوء االوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية والعلمية يف معظم البلدان
العربية ( .الشمري  ، 2112 :ص ) 151
هذا وقُ ّدر عدد املهاجرين من البلدان العربية يف عام .2113حواىل()22مليون شخص ومبا
يشكل حنو %5.9من جمموع سكان املنطقة العربية يف ذلك العام.غري ان هذه البياانت التشمل
عدد الالجئني الذين غادرو ااجلمهورية العربية السورية على أثراألزمة يف أواسط عام.2113
والبالغ عددهم حواىل (  ( 1.1مليون مهجر والجىء حسب بياانت املنظمة الدولية للهجرة،
وبياانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يتخطى الرقم اإلمجايل للمهاجرين
والالجئني من املنطقة العربية ( ( 23مليون شخص (.تقرير اهلجرة الدولية لعام  ،2115ص ) 44
وميكن اإلشارة إىل نوعني من األسباب وراء ظاهرة هجرة العقول العربية ،إحداها طاردة تتعلق
بدول املنشأ أو الدول املرسلة ( البلدان العربية ) ،و األخرى جاذبة خاصة بدول االستقبال
(الدول الغربية او الصناعية ).ومن بني عوامل الطرد أتيت  (:األسرج  ،2112 :ص) 2 - 5
أوال  :التحدايت السياسية واألمنية.

تتمثل التحدايت السياسية يف الفساد السياسي وغياب الدميقراطية وتزايد القمع وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،واإلشكالية ،يف كل عام تفقد البلدان العربية االالف من الكفاءات العلمية من
مهندسني ،وأطباء ،وعلماء ،وفنيني ،يتوجهون إىل الدول املتقدمة والغنية،سعياً وراء ظروف أكثر
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حرية واستقرار ،و تعزيز أوضاعها العلمية ،والثقافية ،واملعيشية ،ويف نفس الوقت تتسبب هجرهتم
ختلف جمتمعاهتم وبؤسها املتزايد ألن التطور هو نتاج التنمية البشرية.
اثنيا :العوامل االقتصادية واالجتماعية.

عوامل طاردة تتعلق ابنتشار البطالة ،واليت تؤكد التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية أن
نسبتها يف العامل العريب جتاوزت ، % 11وقلة العائد املادي ملختلف الكفاءات العلمية والفنية،
وقلة حجم االنفاق على البحث العلمي يف البلدان العربية ،ويضاف إىل العوامل االقتصادية
أيضاً تكليف العلماء إبعمال التتالءم مع خرباتهم وختصصاتهم ،وتفشي اإلجراءات الروتينية ىف
أعماهلم ،باالضافة إىل االعتماد املكثف على اخلربات الفنية والتقنيات الغربية على حساب
الكفاءات الوطنية (.التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية لعام  ،2114ص ) 54

ضغوط اهلجرة وأمناطها :

افادت املنظمة الدولية للهجرة إن عدد املهاجرين الدوليني يف عام  .2115يقدر األن
بنحو 221مليون شخص.ووفقاً لتقارير الوكالة األممية ،يعيش أكثر من نصف املهاجرين الدوليني

111مليون شخص يف أورواب وأمريكيا الشمالية،أي ما يقدر بنحو  %52من الرقم العاملي من
الذكور (.اخبار األمم املتحدة ) https//news.un.org/ar/story/2019/11/1044521 :

هجرة املوارد البشرية األكثر شيوعاً يف أوساط االفراد من فئة الشباب ما بني سن العشرين
والثالثني ،حيث تعترب هذه الفئة من العمر الركيزة االساسية واجلوهرية للتنمية .فبعض االفراد
يهاجرون للحصول على فرص مادية أو معنوية أو مهنية مبستوى أفضل مما هو عليه ،فيما
يهاجر آخرون للحصول على مزيد من األمن وبيئة مستقرة أو على احلقوق السياسية
واالجتماعية ،اليت يف أغلب االحيان غري متاحة.
تتسم معظم البلدان العربية هبجرة خارجية ،حيث ترتكز أعداد املهاجرين الكبرية يف بلدان جملس
التعاون اخلليجي ،يعين أن عدد املهاجرين العرب وغري العرب الذين تستقبلهم البلدان العربية
ككل يفوق عدد مهاجريها إىل اخلارج .ويعيش ما يقدر حنوـ  22مليون مهاجر داخل حدود
بلدان جملس التعاون اخلليجي ،حيث استقبلت البلدان حنو % 01من كل املهاجرين العرب

وغري العرب يف املنطقة خالل السنوات .2111 – 2111ويربز االردن ولبنان ابعتبارمها على
السواء بلدين مستقبلني ومرسلني رئيسيني للمهاجرين ،حيث بلغت نسبة املغرتبني االردنيني إىل
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اخلارج  %5من السكان الوطنيني .يف حني بلغت النسبة يف لبنان  (.% 14تقرير التنمية اإلنسانية
العربية  ،2112ص) 122

لقد خلفت النزاعات احلديثة العهد أتثرياً كبرياً يف أمناط اهلجرة .ودائماً كانت بعض البلدان
العربية املتورطة يف نزاع مفتوح أو املهددة بعنف وشيك مرسلة للمهاجرين ،لكن انعدام االستقرار
السياسي يربز هذه االجتاهات .ففي سنة  ،2111كان عدد املهاجرين العرب السوريني يف
اخلارج حنو  114ألف مهاجر ،أي ما يعادل نسبة  %1.5من السكان املقيميني ،حيث ارتفعت
هذه النسبة إىل ما يقارب  %11يف أواسط سنة  .2111وكان العراق وليبيا البلدان املنتجان
للنفط ،وجهتني ٍ
لعدد كبري من العمال الوافدين حىت غزو العراق يف سنة  ،2113وليبيا سنة
 .2111هذا وقدرت املنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 2.5مليون أجنيب كانوا يعيشون
يف ليبيا قبل غزوها يف عام  .2111ويبدو أن من خالل تقارير املنظمات الدولية املعنية ابهلجرة
أن ليبيا تستقبل اثنية تدفقات من العمال املهاجرين من مشال أفريقيا وابلتحديد مصر وتونس،
فحىت أواسط سنة  ،2111يقال أن أكثر من مليون عامل مصري إىل جانب بعض العمال من
تونس عادوا إىل العمل يف ليبيا ،من جراء ارتفاع نسبة البطالة يف مصر وتونس ،لكن نتيجة
لألوضاع األمنية غري املستقرة أجربت بعضهم على العودة اثنية لبلداهنم (.تقرير التنمية اإلنسانية
العربية  ،2112ص) 122

تتجه غالباً اهلجرة من بلدان عربية يف غرب أسيا حنو بلدان عربية أخرى ،يف حني أن اهلجرة من
بلدان جملس التعاون اخلليجي وبلدان عربية يف مشال افريقيا يهاجرون أبعداد كبرية إىل اورواب ،ال
سيما إىل اسبانيا وايطاليا وفرنسا ،ويتوزع املهاجرون اخلليجيون بني أسرتاليا والوالايت املتحدة
االمريكية وكنداء واورواب .فيما أستقر كثري من اللبنانيني يف امريكيا اجلنوبية وغرب أفريقيا .يف
املقابل ،يقتصر إىل حد كبري وجود املهاجرين من بلدان مزقتها احلروب أو غري مستقرة سياسياً
وأمنياً وخنص ابلذكر العراق وسوراي وليبيا والصومال وموريتانيا ،بدول اجلوار ،حيث معظم
املوريتانيني موجودون يف السنغال والصوماليون هاجروا لبلدان شرق افريقيا اجملاورة ،واملهاجرين
من العراق موجودون يف االردن وتركيا وايران ودول اخلليج .أما املهاجرين من ليبيا فمعظمهم يف
مصر وتونس .أما ابلنسبة للمهاجرين السوريني ،وحىت أغسطس  ،2115كان يوجد أكثر من
(  431ألف مهاجر من سوراي موجودين يف االردن ،وحنو 1.2مليون شخص يف لبنان ،و 1.0
مليون شخص يف تركيا ( .تقرير التنمية اإلنسانية العربية ) 2112
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يتفاوت نوع جنس املهاجرين العرب،حيث تشكل فئة الشباب (  25 -15عاماً ) الذكور
االغلبية العظمى ،حيث تصل نسبتهم إىل  %10من مجيع املهاجرين العرب ،وتبلغ نسبة
اخلرجني اجلامعيني بني املهاجرين العرب يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

حنو  %22وتصل نسبة الشباب منهم الذين أكملوا تعليمهم العايل إىل .%24.1
اهلجرة والنزوح من البلدان العربية.
أوالً  :النازحون داخل البلد

األم (.النازحون داخلياً )

وصل عدد النازحني داخلياً على الصعيد العاملي بسبب النزاع والعنف العام عام .2114
إىل (  ) 1103مليون شخص (،تقرير اهلجرة يف العامل لعام  ،2112ص  .) 32ويف هناية عام .2114
كان حوايل  %11من مجيع االشخاص النازحني داخلياً يف العامل بسبب النزاعات والعنف العام
يعيشون يف املنطقة العربية ،وبلغ جمموعهم أكثر من14مليون شخص .وخالل عام  02114نزح

داخلياً أكثر من2.3مليون شخص جديد يف املنطقة .ما يشكل ثلث مجيع النازحني داخلياً
اجلدد بسبب النزاعات يف العامل .وكانت الغالبية العظمى من النازحني داخلياً من اجلمهورية
العربية السورية بلغ عددهم حوايل  021ألف شخص ،والعراق حوايل455ألف شخص،
واليمن120ألف شخص إال أن عدد النازحني داخلياً اخنفض يف املنطقة ابملقارنة مع عام
.2115الذي نزح خالله أكثر من مخسة ماليني شخص بسبب النزاع والعنف ( .تقرير اهلجرة

الدولية لعام ) 2112

جدول رقم ( )1االشخاص النازحون داخلياً بسبب النزاع والعنف يف البلدان العربية.
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العـ ـ ـ ـ ـ ـراق
فلسطني
لـ ـ ـيـبـيـ ـ ــا
الـيـمـ ــن

2114

2115

2112

2112
301110111

204110111 405110111

404110111

403250520

301110111

301210111 201240211

302410204

303210111

103510111

101140251 101110111

102230111

101140251

302240111 201110111 201110111

302510311

301310411

1140111

2250111

2210125

1530222

510111

550111

1110111

5110111

3130410

3050111

3120111

3310151

205150140

105230551

1110511

2113

املصدر  :األمم املتحدة  -تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112
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النزوح الداخلي ليس مسة معتادة يف بلدان املغرب العريب ،ولكن جتدد النزاع وعدم االستقرار
السياسي واألمين واالقتصادي يف ليبيا يف عام  .2111تسبب بنزوح مئات األالف االشخاص
من دايرهم .ويف هناية  ،2114قدر عدد النازحني داخلياً يف ليبيا بنحو311ألف شخص ،ورغم
أن القتال يف بعض أحناء البالد ال يزال مستمر يسبب مزيداً من النزوح .وابإلضافة إىل النزوح
الداخلي املرتبط ابلنزاع والعنف ،نزح داخلياً يف بعض البلدان العربية عام  .2114أكثر من
 211ألف شخص ،بسبب الكوارث الطبيعية ،معظمهم يف السودان والصومال واليمن (.تقرير
اهلجرة الدولية لعام ) 2112

اثنياً  :اهلجرة يف البلدان العربية :
ازداد عدد املهاجرين من البلدان العربية ابطراد على مدى السنوات ال  25عاماً املاضية .حيث
قدر يف عام  .2115أن اكثر من22مليون شخصاً من البلدان العربية يعيشون خارج بلداهنم.

بزايدة 5.2مليون شخص تقريباً عن عام  .2111وتعود هذه الزايدة اليت حدثت يف معظمها
إىل تدفق املهاجرين من بلدان املشرق العريب .وأغلب اهلاجرين من هذه البلدان بدافع البحث
عن العمل .فمعظم املهاجرين من املنطقة العربية يذهبون إىل بلدان جملس التعاون اخلليجي،
لغر اجياد موطن شغل .حيث اكثر املهاجرين اللذين يذهبون إىل دول اخلليج من مجهورية
مصر العربية حيث تبلغ نسبتهم  %23واالردن  .%44أما الوجهات األخرى هي ليبيا و

اورواب امريكا الشمالية ،مع أن النزاع والعنف الراهن يف ليبيا خفض قليالً من اهلجرة اليها.
( تقرير اهلجرة الدولية لعام  ،2112ص) 23

معظم املهاجرين من املنطقة العربية من بلدان املشرق العريب ،يشكلون  %52من جمموع
املهاجرين الوافدين من املنطقة العربية وعددهم حوايل 11.01مليون شخص ،وحنو  %21من
املهاجرين من بلدان املغرب العريب .وحوايل  %21من البلدان العربية األقل منواً مثل ( السودان
والصومال واليمن ..اخل ) .أما املهاجرين من بلدان جملس التعاون اخلليجي تبلغ نسبتهم .%3لقد
أدت األزمات والنزاعات يف بلدان عربية خمتلفة مثل سوراي والسودان والصومال والعراق وليبيا
واليمن ،إىل زايدة كبرية يف النزوح .وكانت املنطقة العربية املساهم األكرب يف مستوايت النزوح
عاملياً .ويف منتصف عام  ،2114كان حنو  %42من مجيع الالجئني يف العامل من املنطقة
العربية .أكثرهم من سوراي والسودان والصومال والعراق .ويف حني بقي معظم الالجئني من
البلدان العربية يف بلداهنم ،إال أن أعداداً كبرية منهم غادرت أيضاً إىل أورواب وأمريكا
الشمالية (.تقرير اهلجرة الدولية لعام  ،2112ص) 24
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جدول رقم (  ) 2املهاجرين من البلدان العربية حسب بلد املنشاء ( ابألالف ),
السنوات
2112
2115
2114
بلد املنشاء
10433
00

10242
53

10513
114

البحرين

205

323

121

تونس
اجلزائر

10340
30451

10101
30511

10425
30422

520

542

521

301250145

101510551

503130413

015

521

10113

4210332

4110515

4300504

101010200

101150410

101520252

1240111

3220212

2250555

24
540450
12
551
10230
30353
130151
10315
411
310311
20511

31
520211
21
520
10325
10312
140115
10555
425
310121
50032

11
500242
21
532
10102
40555
100422
20133
252
340152
150452

األردن
اإلمارات العربية

جزر القمر
سوراي
جيبويت
السودان
الصومال
العراق
ُعمان
فلسطني
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
املغرب
السعودية
موريتانيا
اليمن

املصدر  :تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112

اهلجرة والتنمية البشرية.
تعترب نظرية عالقة اهلجرة ابلتنمية عالقة قدمية ،لكن منذ عشرين عاماً ظهرت على
الساحة الدولية من جديد هذه النظرية مسلطة الضوء على الروابط الوثيقة بني اهلجرة الدولية
والتنمية ،واظهرت من جانب أن اهلجرة من الدول النامية أو الطاردة إىل الدول املتقدمة أو
اجلادبة إمنا أتيت عن ختلف تلك البلدان وتطور اهلجرة ،ومن جانب أخر تقول النظرية أن اهلجرة
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الدولية تساهم يف تنمية دول املقصد كما تساهم أيضاً يف تعزيز النمو والتنمية يف بلدان املنشاء
وابلتايل فاهلجرة هي مكسب للجميع ( .مانع  ،خبازي  ، 2111 :ص) 2
إن اهلجرة الدولية هلا أمهية كبرية يف عملية التنمية البشرية إذا ما أحسن توظيفها واالستفادة
منها ،فقد عملت اهلجرة على تدعيم النمو االقتصادي العاملي وأسهمت يف تطور الدول
والمجمتعات ،كما أغنت العديد من الثقافات واحلضارات ،وقد استمرت يف لعب دور مهم،
سواء على املستوى الوطين أو العاملي.فاهلجرة تستمد أمهيتها من أن هناك()232مليون مهاجر

دويل يشكلون%3.2من مجلة سكان العامل يف  .2113ويف العديد من الدول النامية ،متثل
حتويالت املهاجرين مصدر اً مهم للدخل  .أكثر من مساعدات التنمية الرمسية أو االستثمارات
األجنبية املباشرة .ويف معظم أحناء العامل ال يستخدم املهاجرون فقط لتأدية الوظائف اليت ميتنع
أصحاب البلد األصليون عن تأديتها ،وإمنا يستخدمون أيضاًيف أنشطة عالية القيمة واليت يفتقد
السكان األصليون املهارات الالزمة لتأديتها .باألضافة إىل إسهامات املهاجرين يف جمال حتقيق
الرفاهة يف بلدان املقصد ،فإن هلم دور اً مهماً كذلك يف تدعيم التنمية واحلد من الفقر يف بلدان
املنشأ ،ولذلك جيب أن يتم وضع هذا الدور يف االعتبار وتعزيزه ،وجيب أن تصبح اهلجرة الدولية
مكمال لالسرتاتيجيات الوطنية والقطرية والعاملية للنمو االقتصادي يف الدول النامية واملتقدمة
على حد سواء.

مفهوم التنمية البشرية :

إن عملية التنمية يف االساس هتدف إىل رفاهية اإلنسان ويف نفس الوقت ترتكز على جهده
وفكره ،فهو بذلك وسيلتها وغايتها يف نفس الوقت ،أي أن اإلنسان هو بؤرة االهتمام يف مسار
التنمية ،وتتحدد أبعاد هذه األخرية من أبعاد حياة العنصر البشري ،كما أن احلديث عن
مستوايهتا ال يقتصر عن اجلانب املادي املتمثل يف شقه االقتصادي فحسب ،وإمنا يتعدى ذلك
إىل االعتبارات االجتماعية ،وبذلك فإن مستوايت التنمية تتعدد بتعدد مستوايت حياة اإلنسان

وحاجاته (.سنوسي  ،2111 :ص) 11

لقد أصبح العنصر البشري يستقطب اهتمام كثري من الدراسات والتقارير الدولية املتعلقة
ابلتنمية ،ومن مث وضع حاجة اإلنسان يف بؤرة سياسات التخطيط وصنع القرار يف البلدان
النامية ،على اعتبار العنصر البشري هو العمود الفقري لعملية التنمية مبختلف ابعادها .وقد
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تطور مفهوم التنمية البشرية من عقد إىل اخر حيث استخدم أكثر من تعبري للداللة على
مفهومها.
تعرف التنمية البشرية على اهنا " ليست جمرد حتسني القدرات البشرية من خالل التعليم والصحة
والتغذية وما إىل ذلك ،بل أهنا تعين انتفاع البشر بقدراهتم والتحسينات فيها ،سواء يف وقت
العمل أو التمتع بوقت الفراغ فاإلنسان ليس جمرد وسيلة أو عنصر إنتاج ،بل إنه اهلدف أيضاً
من

التنمية (".سنوسي  ،2111 :ص) 21 -11

اهلجرة كعامل متكني لتحقيق التنمية :
ميكن أن تساهم اهلجرة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل استفادة املهاجرين
وجمتمعات بلدان املنشأ واملقصد من التنقل البشري .ولتحقيق هذه الغاية ،البد من وضع
سياسات حسنة إلدارة اهلجرة،
ميكن أن يؤثر مستوى التنمية يف بلد أو جمتمع ما على هجرة وتنفل االفراد ،وتدين التنمية
يشكل يف معظم احلاالت حمركاً للهجرة .وتسعى السياسات التقليدية عادة إىل معاجلة األسباب
اجلذرية للهجرة والنزوح ابفرتاضات بسيطة مبا يف ذلك أن مستوايت التنمية املتدنية هتيئ يف كثري
من األحيان ظروفاً تشجع اهلجرة من بلدان معينة وأن ارتفاع مستوايت التنمية ميكن أن جيدب
املهاجرين (.تقرير اهلجرة الدولية لعام  ،2112ص) 25
اهلجرة تعترب يف بعض االحيان فرصة للتنمية ،حيث كثرياً ما تعود اهلجرة مبكاسب إمنائية فورية
وأساسية على املهاجرين ،ولذلك ميكنها حبد ذاهتا أن تشكل اسرتاتيجية إمنائية .وسياسات
اهلجرة اجليدة ميكن أن تيسر ومتكن اهلجرة اآلمنة ،ومتكن األفراد من جين فوائد التنقل البشري
دون الوقوع يف خماطر كبرية ،وهتدف السياسات االستباقية للهجرة إىل هتيئة سبل قانونية
للهجرة .وتزويد املهاجرين مبا يلزم من املهارات واملعارف الثقافية والفنية (.تقرير اهلجرة الدولية لعام
 ،2112ص) 25

ميكن أن يساهم املهاجرون يف التنمية يف بلدان املنشأ وبلدان املقصد ،ابلرغم من أن مدى حجم
مسامهاهتم يتوقف على جمموعة من العوامل املختلفة ،فاملهاجرون املغادرون واملغرتبون بسبب
النزاعات أو الضائقة االقتصادية ميكن أن يؤثروا بشكل مباشر أو غري مباشر على نتائج التنمية
املستدامة يف بلداهنم األصلية .فيمكن أن يؤثر املهاجرون مباشرة على التنمية يف بلداهنم عن
طريق حتويل األموال أو االستثمار أو املشاركة يف التجارة أو املشاريع اخلريية أو نقل املعرفة أو
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زايدة اإليرادات الضريبية للبلد أو االنفاق فيه .ويف نفس الوقت يساهم املهاجرون الوافدون يف
اقتصادايت البلدان املضيفة وجمتمعاهتا ،فيمكن أن يشكل كل من عملهم وإنتاجيتهم ومهاراهتم
ورأس املال االجتماعي واملايل ،امهية حامسة للتنمية االقتصادية يف العديد من بلدان املقصد.
( تقرير اهلجرة الدولية لعام  ،2112ص) 25

فوائد اهلجرة :

أن للهجرة فوائد فردية وجمتمعية متعددة .فاهلجرة مفيدة عموماً لألفراد من منظور النتائج اليت
حيققوهنا يف سوق العمل ،ويف نفس الوقت ،املهاجرين يف بعض االحيان يعانون ضعفاً من جراء
سياسات العمل واألوضاع السائدة يف البلدان املضيفة ويتضررون منها أو يتعرضوا للتمييز .وعلى
الرغم من احتمال جين املهاجرين ذوي املهارات العالية نتائج إجيابية هامة من تنقلهم ،فهم
عرضة أيضاً ملخاطر شديدة ( .األمم املتحدة  -تقرير اهلجرة يف العامل لعام ) 2110

املهاجرون وأهداف التنمية املستدامة :

تنص خطة التنمية املستدامة لعام  ،2131مبسامهة اهلجرة الدولية يف التنمية املستدامة ،وحتتوي
اخلطة عل (  ) 12هدف ،حيث ينص اهلدف رقم (  ) 11من أهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر على مؤشرات ذات الصلة ابهلجرة ويتمحور املبدأ األساسي إلعمال التنمية
املستدامة على ضرورة " عدم التخلي عن أحد " مبا يف ذلك املهاجرين.
أيضاً تشري أهداف التنمية املستدامة إىل تسهيل اهلجرة والتنقل املنظم واألمن املنتظم واملسؤول
لألشخاص من خالل تنفيذ سياسات اهلجرة املخطط هلا .كذلك تشري أهداف أخرى إىل
اهلجرة من خالل االجتار والتحويالت املالية وحركة الطالب الدوليني والعديد من ابعاد اهلجرة.
كما ترتبط اهلجرة بشكل غري مباشر ابلعديد من األهداف

األخرى(.األمم املتحدة

)https//news.un.org/ar/story/2019/11/1044521

:

انعكاسات هجرة ونزوح الكفاءات العلمية واملهنية على التنمية البشرية يف بلدان املغرب
العريب.

حملة عن مراحل هجرة الكفاءات وذوي املهارات املهنية يف ليبيا :
تعد ظاهرة هجرة ونزوح الكفاءات والعلماء وذوي املهارات املهنية العالية واملتوسطة على حد
سواء من الدولة األم إىل اخلارج أحد اهم العوامل على تطور االقتصاد القومي ،وعلى الرتكيب
اهليكلي للسكان والقوى البشرية ،وتكتسب هذه الظاهرة أمهية متزايدة يف ظل تزايد أعداد
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املهاجرين خاصة من الكوادر العلمية واملهنية املتخصصة وتتمثل أهم اآلاثر السلبية يف حرمان
هذه البلدان من االستفادة من خربات ومؤهالت هذه الكفاءات يف جمال التنمية البشرية
واالقتصادية واالجتماعية.
لقد مرت هجرة الكوادر العلمية مبراحل زمنية خمتلفة واختلفت نسبة هجرة الكفاءات العلمية
ابختالف طبيعة املرحلة الزمنية ،وكما كانت تشكل انعكاساً الحتدام وتفاقم الصراع السياسي
واالقتصادي واأليديولوجي بني القوى السياسية الليبية ،وهلا اسباب موضوعية وذاتية.
ان أهم املراحل اليت اتسمت هبا هجرة ونزوح املفكرين والكفاءات وذوي املهارات واخلربة يف
العمل هي :
املرحلة األوىل :بدأت من اواسط السبعينات من القرن املاضي حىت هناية عام .2111متيزت
هذه املرحلة ابشتداد الصراع السياسي بني النظام من جهة ،وبني التيارات السياسية الليبية اليت
كانت معارضة للنظام من جهة أخرى ،وكانت طبيعة الصراع حتمل طابعاً سياسياً و ايديولوجياً،
أي صراع على السلطة ،وخالل هذه املرحلة واجهت النخبة العلمية بشكل خاص صعوابت
انسانية واقتصادية واجتماعية ،وبسبب االبتزاز واالضطهاد السياسي العاملي وفر احلصار
االقتصادي الالشرعي والظامل من قبل بعض الدول األوروبية الغربية والوالايت املتحدة االمريكية
كل هذه االسباب وغريها قد شكلت عوامل رئيسية دافعة يف هجرة غالبية الكوادر العلمية مبا
فيها احملسوبة على النظام السياسي اجلماهريي سابقاً.
املرحلة الثانية  :بدأت هذه املرحلة من بداية عام  .2111ولغاية اترخيه .فبعد انتهاء النظام
السائد ما قبل سنة  .2111على ايدي قوات حلف الناتو ،واحتالل ليبيا مبباركة جامعة الدول
العربية وجملس األمن الدويل ،سادت الفوضى السياسية واألمنية واالقتصادية ،حيث اشتد
الصراع السياسي واالجتماعي واالمين يف آن واحد حىت وصل األمر أبن اجملتمع اللييب على
ابواب احلرب األهلية ،وكانت قوى داخلية واقليمية وحىت دولية تقف وراء هذه الفوضى املنظمة
ولكل قوى حساابهتا اخلاصة هبا.
أن أهم ما متيزت هبا هذه املرحلة هي اشتداد أو تفاقم العامل القبلي ابإلضافة اىل العامل
السياسي واألمين واأليديولوجي ،مما ترك كل ذلك أثره السليب على النخبة العلمية الوطنية،
وبغض النظر عن انتمائها السياسي أو القبلي مما دفع نسبة غري قليلة من خرية االساتذة وخرية
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االطباء واملهندسني واملثقفني والقيادات العسكرية واألمنية ..اىل مغادرة ليبيا بسبب املضايقات،
واالبتزاز والتهديدات والقتل ،إذ خسرت اجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية واملؤسسات
االقتصادية واملؤسسة العسكرية واألمنية الليبية املئات من خرية الكوادر العلمية واملهنية سواء
الذين انتقلوا إىل رمحة هللا أو الذين غادروا الوطن بسبب االنفالت األمين والصراع السياسي،
وتدهور مستوى املعيشي وهذه ُتعد أكرب خسارة علمية ومادية على اجملتمع اللييب ومستقبله.
املهاجرين من بلدان املغرب العريب :

يف عام  .2115بلغ جمموع املهاجرين من بلدان املغرب العريب أكثر من5ماليني ،أي ما

يعادل نسبة  % 21من جمموع املهاجرين من املنطقة ككل ،ما جيعل جمموعة بلدان املغرب
العريب اثين أكرب منطقة يتدفق منها املهاجرون بعد جمموعة بلدان املشرق العريب .وتشري بياانت
عام  ،2115إىل أن معظم املهاجرين من بلدان املغرب العريب هم من املغرب20035ألف
شخص ،بنسبة  0% 53واجلزائر 10241ألف شخص ،بنسبة  % 33من جمموع املهاجرين من
بلدان املغرب العريب .ووفقاً للبياانت من عام  .1551وما بعده ،كانت أورواب الوجهة الرئيسية
للمهاجرين من بلدان املغرب العريب .وغالباً ما تكون دوافع هذه اهلجرة هي البحث عن العمل
أو التعليم .هذا وشكلت نسبة املهاجرات ما بني%10 . %11من جمموع املهاجرين من بلدان

املغرب العريب بني عامي  ، 2115 .1551ويف ليبيا تشكل النساء ما بني  %10 . %12من
جمموع الليبيني املهاجرين .يف حني نسبة املهاجرات من تونس هي األقل إذ بلغت حوايل ما بني
 %12.%11خالل الفرتة من عام  .1551إىل .2115ويف منتصف عام  .2114وصل عدد
الالجئني من بلدان املغرب العريب إىل110225مهاجر ،وتصدر املهاجرين من ليبيا القائمة بعدد
(  )20111شخص (.تقرير اهلجرة الدولية لعام  .2112ص)35-32
جدول رقم ( ) 3املهاجرين الدوليني من بلدان املغرب العريب.
السنوات

البياانت

عــدد املهاجرين الدوليني من اجلنسني

لــيبيــا

نسبة املهاجرين من جمموع السكان
نسبة املهاجرات

اجلزائر

عــدد املهاجرين الدوليني من اجلنسني
نسبة املهاجرين منمجموع السكان

1111

2111

2111

2115

24,213

141,223 131,233 22,225

% 1.2

% 1.4

% 2.1

% 2.2

% 42.4

% 42.2

% 42.3

% 42.2

1,223,221 1,233,1411,124,245 115,325

% 3.4

% 3.2

% 4.5
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نسبة املهاجرات

عــدد املهاجرين الدوليني من اجلنسني

تـ ــونس

نسبة املهاجرين من جمموع السكان
نسبة املهاجرات

املغرب

نسبة املهاجرين من جمموع السكان

موريتانيا

عــدد املهاجرين الدوليني من اجلنسني
نسبة املهاجرين من جمموع السكان

عـ ــدد املهاجرين الدوليني من اجلنسني

نسبة املهاجرات

نسبة املهاجرات

% 43.4

% 44.1

% 5.5
% 31.2

% 4.1
% 42.1

453,522

421,112

% 11.4

% 45.2

% 5.4

% 5.2
% 41.2

4140112
% 11.1

251,144

2,234,241 2.2250154 1,142,544 1,522,234
% 0.4
% 2.2
% 2.2
% 2.3
% 11.0
% 42.4
% 45.2
% 43.1
134,113
% 2.2
% 44.1

115,522
% 3.2
% 31.2

1130350

املصدر  :األمم املتحدة  -تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112

% 3.1
% 32.3

111,334
% 2.1
% 32.1

تداعيات ثورات ما يسمى ابلربيع العريب على شعوب بلدان املغرب العريب :

يف اواخر سنة  2111ومطلع  2111اندلعت موجة عارمة من االحتجاجات يف بعض دول
وعرفت تلك الفرتة
الوطن العريب بدأت من تونس مث انطلقت الشرارة يف كثري من البلدان العربية ُ
مبا يسمى بربيع الثورات العربية .ومن اسباب هذه االحتجاجات انتشار الفساد والركود
االقتصادي وارتفاع نسب البطالة وتدهور األحوال املعيشية ،إضافة إىل التضيق السياسي
واألمين ،وسوء االوضاع عموماً يف تلك البلدان.
انتشرت هذه االحتجاجات بسرعة كبرية يف بعض البلدان العربية ،وأسفرت عن إسقاط أنظمة
احلكم يف كل من تونس ومصر وليبيا واليمن مبساعدة أطراف اقليمية ودولية عربية
وأجنبية.وكانت هلذه االحتجاجات والتغيريات أتثريات وتداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية
وأمنية ألقت بظالهلا على عدة جماالت ،من بينها ظاهرة اهلجرة والنزوح.
لقد ألقت ثورات ما يسمى ابلربيع العريب بظالهلا على الواقع االقتصادي املرتدي ابألساس يف
اغلب الدول العربية ،وخاصة يف دول مشال افريقيا ،فكانت سبباً لرتاجع األداء االقتصادي ،كما
كانت نتيجة ملرياث وتراكمات اقتصادية مصاحبة إبخفاقات مزمنة يف كافة القطاعات
االقتصادية واالجتماعية ،وتراكم يف الديون ،وزايدة مفرطة يف عجز املوازانت ،وانتشار ظاهرة
البطالة واهلجرة بني الشباب .وتساهم يف هذه األوضاع االقتصادية الصعبة لبلدان املغرب العريب
حتديداً تنامي شعور الشعوب أبن هناك فئات قليلة من األثرايء واصحاب النفوذ السياسي،
استحوذت على أغلب املقدرات االقتصادية ومثار التنمية ،بينما مل حتظ الفئات األخرى الفقرية
وحمدودة الدخل ،إال على نسبة من هذه املقدرات أو الثروات ،وال متكنها من حتقيق اهدافها.

( بالل  ،2114 :ص ) 11
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ويربز أتثري التغيريات ببلدان الربيع العريب على اهلجرة ،حيث سامهتما يسمى بثورات الربيع العريب
والوضع السياسي املتأزم يف عدد من بلدان املغرب العريب يف ازدايد عدد املهاجرين والنازحني
العرب حنو أورواب ،حيث أن األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية املتذبذبة وما خلفته من
توثر وعدم االستقرار جعلت نسق اهلجرة إىل أورواب ودول اخرى يرتفع مقارنة ابلفرتات السابقة
الندالع هذه االحتجاجات أو الثورات كما يسميها البعض (.بالل  ،2114 :ص ) 13
هجرة الشباب يف بلدان املغرب العريب ما بعد عام .2111
منذ عام  .2111تؤثر االنتفاضات االجتماعية يف بلدان عربية عدة ،وقع بعضها يف نزاع
ممتد .وكان عام  . 2111نقطة حتول ،منذ ذلك احلني ،مل يعد ممكنا وقف املد ألجل التغيري.
وهذا ما ميثل فرصة إلعادة تقييم مسارات التنمية يف بلدان املغرب العريب ،وحتديد امناط التغيري .
وأكدت االحتجاجات اليت حدثت يف بعض بلدان املغرب العريب وانتشرت يف عام ،2111
أمهية املعامل الدميغرافية الشبابية للعامل العريب .حيث يكون الشباب العرب من اعمار25 .15حنو
 %31من السكان ،وقد خلق النمو السكاين السريع ضغوطاً هائلة على اجملتمعات وعلى كامل
البنية التحتية للدول العربية .فالشباب هم الذين غالباً ما يرتمجون املشاكل االجتماعية إىل حالة
من التوتر.
أكدت االنتفاضات العربية أيضاً اإلقصاء االقتصادي والسياسي لكثري من الشباب الذين حرموا
من التأثري يف السياسات العامة اليت متس حياهتم .وقد مثلت االحتجاجات واحلركات الثورية
األخرية املستوحاة من الشباب ،تعبرياً عن االحباط واالغرتاب للجيل احلايل من الشباب العرب.
لذا من امللح الرتكيز على الشباب بوصفهم قوام التنمية املستدامة يف املنطقة والقادرين على
تفعيلها (.برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  /تقرير التنمية االنسانية العربية لعام ) .2112
جدول رقم () 4املهاجرين من فئة الشبامبن بلداانملغرب العريب.

الـ ــدولة
لــيبيــا
اجلزائر
تـ ــونس
املغرب
موريتانيا

جمموع املهاجرين
الشباب من الفئة
العمرية
 24-15سنة

1210550
240513
00311
110251
210315

النسبة املئوية
جملموع السكان
املهاجرين

%14.2
%11.1
%11.2
%12.0
%15.1

جمموع املهاجرين النسبة املئوية
للذكور من جمموع
الشباب من
املهاجرين الشباب
الذكور

250402
150420
10122
50020
110011

%41.2
%50.1
%53.2
%52.1
%55.3

اجملموع املهاجرين
الشباب من
االانث

100511
110315
30043
50112
50531

النسبة املئوية
لإلانمثن جمموع
املهاجرين الشباب

%35.3
%12.1
%14.3
%12.5
%11.2

املصدر  :تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112
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املهاجرين من ذوي املهارات املهنية العالية من بلدان املغرب العريب :
شهدت بلدان املغرب العريب خالل الفرتة املاضية هجرة شبه مجاعية للكفاءات املهنية
العالية إىل اخلارج بسبب تردي االوضاع األمنية واستمرار حالة االضطراابت يف هذه البلدان،
وهو ما يشكل خطراً على التنمية بعد ان فقدت البلدان العربية املغاربية ثروهتا البشرية الفاعلة
وقدراهتا القادرة على إدارة التغيري وحتقيق التنمية الشاملة.
فكانت حركة وانتقال ذوي املهارات املهنية العالية من بلدان املغرب العريب إىل دول منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي لسنوات ماضية ،فكانت حسب املوضح ابجلدول التايل :
جدول رقم () 5املهاجرين من ذوي املهارات املهنية العاليةمن بلداانملغرب العريب.
مهارة منخفضة
أقل من  2سنوات تعليم

الـ ـ ـ ــدولة

% 22.1
% 22.2
% 23.1
% 21.2
**

لــيبيــا
اجلزائر
تـ ــونس
املغرب
موريتانيا

مهارة متوسطة
من  12 - 1سنة تعليم

% 23.1
% 1.2
% 12.1
% 12.5
**

مهارة عالية
 13سنة واكثر تعليم

% 54.1
% 14.1
% 14.1
% 12.1
**

اجملموع

% 111
% 111
% 111
% 111
**

املصدر  ( :فاطمة مانع ،وخبازي فاطمة الزهراء  **( - ) .2111 :بياانت غري متوفرة) .

من خالل املوضح ابجلدول رقم (  ) 5أعاله ان نسبة ذوي املهارات املهنية العالية ،تشكل
أعلى نسبة مقارنة بباقي النسب األخرى لسنوات التعليم ،وهذا يدل على أن البلدان املستقبلة
ملنظمة التعاون االقتصادي تضع شروطاً وتسهيالت أمام املهاجرين العرب من اجل استنزاف
القدرات والطاقات البشرية ذات مهارات عالية واليت تساهم يف التنمية بشكل كبري يف هذه
البلدان املستقبلة.ويف تقرير أخر لألمم املتحدة لسنوات سابقة .ليست ببعيدة ،جاء ترتيب
الدول العربية من حيث هجرة حاملي الشهادات اجلامعية والعالية إىل دول منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ،والذي جتاوز تقريباً املليون مهاجر ( .مانع ،وخبازي ) .2111 :
التحويالت املالية للمهاجرين يف بلدان املغرب العريب :
تشري املنظمة الدولية للهجرة يف تقريرها السنوي لعام  .2112أبن التحويالت املالية،
هي عبارة عن " حتويالت مالية دولية متعددة االجتاهات وطوعية وخاصة ،يقوم هبا املهاجرون،
فردايً أو مجاعياً ،إىل أشخاص يقيمون معهم صالت وثيقة (" .تقرير اهلجرة الدولية لعام

.2112ص.) 121
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وقالت املنظمة الدولية للهجرة أن التحويالت النقدية الدولية زادت أيضاً لتصل إىل( )405مليار دوالر
أمريكي يف عام (.2110اخبار األمم املتحدة)https//news.un.org/ar/story/2019/11/1044521 :
ويشري صندوق النقد الدويل إىل التحويالت على اهنا " دخل األسر املعيشية من االقتصادات
األجنبية والذي ينشأ أساساً نتيجة انتقال األفراد بصورة مؤقتة أو دائمة إىل تلك االقتصادات "
ووفقاً للتعريف ذاته ،تشمل التحويالت النقدية وغري النقدية اليت تتدفق عن طريق القنوات
الرمسية ،وغري رمسية( .األمم املتحدة  ،تقرير اهلجرة يف العامل لعام  ، 2112ص ) 313
وتتمثل أمهية التحويالت ،واثرها على التنمية ،يف كوهنا أحد أهم التدفقات املالية على
مستوى العامل أمجع ،حيث يفوق حجم تدفقات حتويالت املهاجرين حجم تدفقات املعوانت
اجلنبية ،وأتيت مباشرة من حيث احلجم بعد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر .كم متثل
التحويالت إحدى األدوات اهلامة اليت ميكن أن تساهم مسامهة إجيابية وفعالة يف تنمية
اقتصادايت البلدان املستقبلة هلا إذا ما توفرت البيئة املناسبة والسياسات احلكومية احملفزة اليت
متكنها من أداء هذا الدور.
جدول رقم ( ) 2التدفقات اخلارجة من احلواالت من بلدان املغرب العريب ( مباليني الدوالرات ),
السنوات
الدولة
2115
2112
2111
2112
2112
ليبيا
اجلزائر
املغرب
تونس
موريتانيا

515

541

10415

10521

--

35

22

20

11

25

30

51

42

41

25

14

14

13

10

24

**

**

**

211

122

املصدر :األمم املتحدة  ،تقرير اهلجرة الدولية لعام  **( -.2112بياانت غري متوفرة) .

يف عام  .2114كان يعيش أكثر من()5ماليني شخص من بلدان املغرب العريب خارج بلداهنم ،
وتتلقى بلدان املغرب العريب اثين أكرب قدر من التحويالت املالية يف املنطقة ،إذ بلغت ما يقرب
من  11مليارات دوالر امريكي سنوايً على مدى األعوام من  2111إىل  ( .2115األمم
املتحدة  ،تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112ص) 121

كما أن التحويالت تلعب دوراً هاماً يف تكوين رأس املال الالزم للمهاجرين مبا ميكنه من القيام
مبشروعات اقتصادية ،اليت من شاهنا متكن أصحاهبا من االرتقاء مبستوى معيشي أفضل.
وتشكل التحويالت املالية الواردة مصدراً هاماً من مصادر الدخل يف بلدان املغرب العريب
بشكل عام ويف الدولغري املنتجة للنفط ( تونس واملغرب وموريتانيا ) بشكل خاص .هذا و للحد
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من عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها ،ومن أهداف التنمية املستدامة ،الذي ترمي إىل
خفض تكاليف معامالت حتويالت املهاجرين ،وإلغاء قنوات التحويالت املالية اليت تزيد
تكلفتها عن  % 5حبلول عام  .2131األمر الذي ميكن أن يشجع املهاجرين ،املزيد من
حتويل األموال .ويف هذا السياق هتدف خطة عمل أديس أاباب
إىل إاتحة خدمات مالية مناسبة للمهاجرين يف بلداهنم األصلية واملضيفة على حد سواء ،خبفض
متوسط تكلفة معامالت حتويالت املهاجرين حبلول عام  .2131إىل أقل من  %3من املبلغ
احملول وابستخدام التقنيات اجلديدة (.تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112ص) 115
جدول رقم (  ) 2التدفقات الداخلة من احلواالت إىل بلدان املغرب العريب ( مباليني الدوالرات ),
الدولة
ليبيا
اجلزائر
املغرب
تونس
موريتانيا

السنوات
2112
2111
--

--

2114

2112

1,211

2,212

2,144

1,142

2,111

2,142

5,451

2,214

2,423

2,512

1,511

1,122

2,123

2.222

2112

2112

12

--

--

---املصدر  :األمم املتحدة  ،تقرير اهلجرة الدولية لعام .2112

--

2,232
2,342
--

--

2,111
1,214
--

استنتاجات وتوصيات البحث.

أوالً  :االستنتاجات:

هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية يضعف االقتصاد العريب بشكل عام
وبلدان املغرب العريب بشكل خاص ،ألنه حيرمهم من إمكانية التطور يف املستقبل ،ويستنزف
االحتياطي االسرتاتيجي من املوارد البشرية ،فخسائر رأس املال البشري والفكري يعين اخنفا
يف اإلنتاجية.األمر الذي أنعكس سلبياً على مستوايت التنمية البشرية.
تسببت الكثري من العوامل ،واليت من ابرزها عدم االستقرار املين ،وانعدام فرص العمل وتراجع
مستوايت الدخل ،وعدم هتيئة حاضنة للكفاءات واخلربات الوطنية املؤهلة إىل ارتفاع هجرة
العقول وذوي املهارات املهنية من البلدان العربية يف اآلونة األخرية إىل أعلى املستوايت ،وهو ما
يهدد مستقبل البلدان العربية التنموي،
ومن خالل حتليلنا واستعراضنا يف منت هذا البحث ،ألهم األبعاد والعوامل االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واألمنية وأسباب هجرة ونزوح املفكرين والكفاءات العلمية وذوي
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املهارات املهنية من البلدان العربية عامة ومن بلدان املغرب العريب خاصة ،وكذلك أهم
التحدايت واملعوقات اليت تواجه املهاجرين والنازحني ،وخاصة من ذوى الكفاءات العلمية
واملهارات العالية.
ويف هذا السياق وبعد دراسة وحتليل أسباب أو دوافع هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوي
املهارات املهنية العربية وما ترتب عنها من أاثر سلبية على عمليات التنمية ،فقد توصلنا يف هذه
الورقة إىل أهم االستنتاجات اآلتية :

 .1معظم املهاجرين من بلدان املشرق العريب ،يشكلون  %52من جمموع املهاجرين من
املنطقة العربية ،وحنو  %21من املهاجرين من بلدان املغرب العريب .وحوايل  %22من
البلدان العربية األخرى.
 .2تعاين أغلب البلدان العربية من هجرة كفاءاهتا العلمية واملهنية نتيجة عدم االستقرار
السياسي هبا .حيث تعاين الكثري من الكفاءات العلمية من سوء تقدير األنظمة السياسية
احلاكمة للعقول املتميزة ،و إىل غياب لدميقراطية اليت تؤمن املناخ األمثل للتطور العلمي
والتنوع الفكري يف ميادين العلوم املختلفة.

 .3ضعف التعامل بني النظم السياسية والكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية ،فلم جيد كثري
من العلماء يف الوطن العريب أتييد من قبل النظم السياسية يف كثري من املشروعات اليت
اقرتحوها.
 .4انتهاك احلرايت األكادميية ،ففي العقود املاضية وحىت اآلن هناك كثري من العلماء واملثقفني
الذين اضطروا للهجرة والنزوح من وطنهم بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان .هذا يعين أن
االنتهاكات تشكل أحد عوامل الدفع للهجرة ومغادرة أوطاهنم نتيجة النتهاك احلرايت
األكادميية.
 .5اعتياد املهاجرين العرب على منط احلياة يف البلدان الغربية واحرتام كرامة اإلنسان وسيادة
القانون والنظام واالنضباط يف العمل واحلياة ،ومن هنا يبدأ املهاجر العريب ذو الكفاءة
العلمية والباحث العلمي إبجراء مقارنة مع األوضاع االجتماعية السائدة يف البلدان العربية،
حيث تسود العادات والتقاليد القدمية ،والفوضى العارمة يف كل اجملاالت ،وعدم تقدير
اجملتمع ألمهيتهم أو إلجنازاهتم ،و أنتشار البطالة ،واالنتظار طويالً للحصول على وظيفة
مناسبة ،األمر الذي يولد لديهم الشعور ابلغربة يف وطنهم.
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 .2ا لروتني واملركزية الشديدة ،وجهاز إداري تقليدي متخلف ،ال يقدر أمهية العلماء وذوي
املهارات املهنية العالية ،وال حيرتم دورهم يف عملية التنمية ،انهيك عن صعوبة وصول هذه
الكفاءات إىل احتياجاهتم العلمية ،وغري العلمية بسبب الروتني واملركزية ،األمر الذي يولد
لدى هذه الكفاءات شعور ابإلحباط وضعف القدرة على حتقيق الذات وجتسيد الطموحات
أو املشاركة يف صناعة القرارات.
 .2انتشار الرشوة والفساد اإلداري واملايل ،فال يزال الكثري من املسؤولني يف اجملتمعات العربية ال
هتمها املصلحة العامة ،بقدر ما يهمها املصلحة اخلاصة ،ووضع الشخص غري املناسب يف
املكان غري املناسب ،مما يثري لدى الكفاءات شعور ابلرفض وصعوبة االقتناع أبوضاعهم،
خصوصاً وأنه قضوا معظم حياهتم وأنفقوا الكثري من أمواهلم أمالً يف الوصول إىل مراكز
علمية تناسب اختصاصاهتم وحترتم رغباهتم وإرادهتم ( .التقرير اإلقليمي هلجرة العمل العربية 2112 :م،
ص) 34 -35

 .2ضعف املخصصات املالية للبحث العلمي ،وصعوبة توفري الظروف املادية واالجتماعية اليت
تؤمن املستوى املناسب للكفاءات وذوي املهارات املهنية يف البلدان العربية.
 .1ندرة فرص مؤسسات البحث العلمي ،بل وغياب التخطيط السليم واعتبار البحوث العلمية
جمرد ترف ال حاجة هلا.
.11تعرضت بعض البلدان العربية ،لنكسات ( منذ عام  .2111واليزال األمر قائم ،حىت
منتصف عام  .2121اتريخ إعداد هذه الورقة ) بفعل ما طرأ عليها من حتدايت
واحتجاجات ونزاعات عنيفة وحروب أهلية ،ادت إىل تباطؤ واخنفا كبري يف مستوايت
التنمية البشرية (.األمم املتحدة  :أدلة التنمية البشرية ومؤشراهتا لعام  ،2110ص) 3

 .11إن استمرار هجرة الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية العربية إىل اخلارج أدى
وسيؤدي إىل تراجع مستوايت التنمية يف البلدان العربية مبختلف أنواعها.
 .12يوجد ارتباط بني التنمية وهجرة الكفاءات العلمية ،ففي حال استمرار عجز البلدان
العربية عن إجياد الظروف الكفيلة بوقف هذه الظاهرة ،فأن مسرية التنمية االقتصادية
واالجتماعية ستبقى معطلة ومتعثرة ،وكلما أتخر حتقيق أهداف التنمية فسوف يؤدي ذلك
إىل مزيد من هجرة الكفاءات ،وحرمان البلدان العربية من الكفاءات وذوي املهارات
املهنية القادرة على تطويرها.
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اثنياً  :التوصيات :

فاخلطورة اليت تشكلها هجرة الكفاءات العلمية العربية على خمططات التنمية بشكل عام والتنمية
البشرية بشكل خاص ،تتطلب إجياد حلول ووضع اسرتاتيجية للحد من هذه الظاهرة  .ويف هذا
الصدد نقدم بعض املقرتحات والتوصيات عسى أن تساهم يف معاجلة مشكلة هجرة الكفاءات
العلمية ،وعودة كافة املتواجدون يف اخلارج ليسامهوا يف عمليات التنمية ومن أهم هذه املقرتحات
والتوصيات هي مايلي :
 من الضروري العمل على تشريع قانون بعودة الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية،وخاصة العالية من السلطة التشريعية يف كافة البلدان العربية ،وخاصة يف بلدان املغرب
العريب ،وأن يضمن التشريع كافة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية
وغريها.
 من الضروري على اهليئة الدبلوماسية والقنصلية وامللحقيات الثقافية يف اخلارج أن تقومإبحصاء كامل وشامل للكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية ،وخمتلف االختصاصات
املتواجدة يف البلد املضيف ،وحثهم ابلرجوع إىل أوطاهنم.
 على البلدان العربية أن تضع برامج ملموسة الستيعاب عودة املهاجرين والنازحني من ذويالكفاءات العلمية واملهارات املهنية ،وحل مشاكلهم ،االقتصادية واالجتماعية والعلمية،
ضمن خطة طويلة األجل .وخطط فرعية قصرية األمد توضح االحتياجات من القوى
العاملة املؤهلة علمياً وعملياً يف كل القطاعات ،واجملاالت الرئيسية للتنمية.
 وضع اسرتاتيجية عربية متكاملة للتصدي ملشكلة هجرة ونزوح الكفاءات العلمية وذوياملهارات املهنية ،وينبغي أن تشارك يف وضعها كل املؤسسات واملنظمات التابعة جلامعة
الدول العربية.
 توفري احلرايت الفكرية والسياسية ألصحاب الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية. توفري احلوافز املادية واملعنوية ألصحاب الكفاءات العلمية ،وذلك من خالل زايدة مرتباتوأجور هذه الشرحية من اجملتمع مبا جيعلهم يشعرون بقيمة عملهم واجنازاهتم العلمية.
 العمل على وضع برانمج حمدد ،هدفه األساسي كيفية استقطاب الكفاءات العلمية العربيةاملهاجرة.
 العمل على استثمار وتشغيل الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية احمللية يف مشاريعالبناء والتطوير والتنمية ،وعدم تفضيل اخلربات األجنبية عليها إال عند الضرورة القصوى.
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-

على البلدان العربية اختاذ قرارات سياسية واقتصادية مناسبة لتحسني البيئة االقتصادية
واالجتماعية والعلمية ،للمحافظة على الكفاءات العلمية العربية ،وجدب الكفاءات
املوجودة يف اخلارج.
االهتمام ابلبحث العلمي ،وفتح وتوسيع اجلامعات ومراكز البحث العلمي القائمة
وختصيص املبالغ املالية املناسبة لذلك .مع عدم تسييس اجلامعات ومراكز البحث
العلمي.
على البلدان العربية احرتام وتقدير الكفاءات العلمية وذوي املهارات املهنية ،وحتقيق األمن
واالستقرار السياسي واالقتصادي ،وتوفر املستوى املعيشي اجليد الذي حيفظ كرامة هذه
الفئة ويضمن مستقبلها وجيعلها تتفرغ للبحث العلمي والتطوير.
العمل على تشجيع الكوادر الفنية والعلمية على العمل واالجناز ابستمرار  ،مع العمل
على توفري اإلمكانيات ،وهتيئة املناخ العلمي املناسب والسليم لإلنتاج العلمي واإلبداع.
العمل على تعميق االنتماء داخل الشباب العريب حىت ميكن أن تستقر هذه الكفاءات يف
اجملتمع ،وتسهم يف دفع عجلة تنمية اجملتمع العريب.
الربط بني االحتياجات من القوى العاملة ومتطلبات التنمية األساسية ،وهذا اهلدف
يتطلب عمال متوازان يف عدة جماالت منها ،التخلص من ظاهرة البطالة أبشكاهلا املختلفة،
وزايدة إنتاجية العمل ،وتنمية املوارد البشرية وتطويرها ،وزايدة خمرجات التعليم وربطه
مبتطلبات التنمية األساسية.

املراجع واملصادر
 .1سنوسي ،شيخاوي (  ،) 2111هجرة الكفاءات الوطنية وإشكالية التنمية يف املغرب العريب  :دراسة
حالة اجلزائر ،جامعة أبوبكر بلقايد– تلمسان ،اجلزائر ،رسالة ماجستري .غري منشورة.
 .2مانع ،فاطمة ،وخبازي ،فاطمة الزهراء ،هجرة الكفاءات العلمية وأاثرها على التنمية االقتصادية يف
البلدان النامية ،ورقة عمل مقدمة للملتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية
يف االقتصادايت احلديثة ،خالل الفرتة 13.11ديسمرب  .2111جامعة الشلف  ،اجلزائر.
 .3الشمري ،حسن عباس ،ظاهرة نزيف أو هجرة العقول العربية " أسباهبا ،انعكاساهتا ،وسبل معاجلتها "
العراق حالة دراسية ،جملة كلية اإلدارة و االقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية ،اجمللد  ،0العدد
 ،2114 ،3جامعة اببل ،العراق.
 .4أبوغمجة ،نصر الدين حممد ،هجرة العقول العربية " مقرتحات عملية ورؤى مستقبلية للمواجهة،" .
جملة الدراسات املستقبلية ،اجمللد  ،12العدد( ،2114 )1جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.
 .5بالل ،وليد (  ، ) 2111أثر التغريات العربية يف دول الربيع العريب على تيارات اهلجرة وتنقل األيدي
العاملة العربية ،ورقة عمل غري منشورة ،وزارة التكوين املهين والتشغيل ،تونس.
 .2األسرج ،حسني عبداملطلب (  ،) 2114هجرة الكفاءات العربية  ،ورقة عمل غري منشورة.
 .2األمم املتحدة  ،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  : UNDPتقرير التنمية االنسانية العربية لعام .2114
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 .2األمم املتحدة  ،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ( : ) UNDPأدلة التنمية البشرية ومؤشراهتا لعام .2110
 .1األمم املتحدة  ،املنظمة الدولية للهجرة (  : ) IOMتقرير اهلجرة الدولية لعام .2115
 .11األمم املتحدة  ،وكالة األمم املتحدة للهجرة (  : ) IOMتقرير اهلجرة يف العامل لعام .2110
 .11املنظمة الدولية للهجرة (  : ) IOMتقرير حالة اهلجرة الدولية لعام  ".2112اهلجرة يف املنطقة العربية
وخطة التنمية املستدامة لعام  ،".2131األمم املتحدة.2112 ،
 .12التقرير اإلقليمي هلجرة العمل العربية لعام  " .2110هجرة الكفاءات العربية ،نزيف أم فرص؟ " إدارة
السياسات السكانية واهلجرة  /القطاع االجتماعي ،جامعة الدول العربية ،القاهرة2110 ،م.
 .13التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية لعام  " .2111اهلجرة الدولية والتنمية ".جامعة الدول العربية،
القاهرة2111 ،م.
 .14املوقع االلكرتوين -https//news.un.org/ar/story/2019/11/1044521 :اتريخ التصفح .2121 / 11 /11
 .15املوقع االلكرتوين  -ww.un.org/ar/section/issues-depth/migration/index.htmlاتريخ التصفح /11 /11
.2121
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