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اجلاليات املغرتبة والتنمية: بناء ج�سور بني املجتمعات والُدول

ُيعَتب كٌل من املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة وهذا التقرير ثمرة تعاون وم�ساهمة عدد كبري 
لل�سيد بيرت �ساتزير، املدير  التن�سيقي  االإ�رضاف  الدولية للهجرة حتت  العاملني باملنظمة  الزمالء  من 

العام وُمن�سق املوؤمتر.

فريق حترير املنظمة الدولية للهجرة

اإيرينا اأوميالنيوك رئي�س التحرير:   

باوال بينيا، اأوليفري فرياري، جيل هيلك، توحيد با�سا، عزوز ال�سامري،   جلنة التحرير:   

                  بيرت �ساتزير، اأحمد ال�سغري

ُم�ساعدو التحرير:                  نويل داربالي، األي�س �سريوين، اأنطونيت ويلز

اآمي ت�سني، األيك�ساندرا الجنلي، جي�سيكا روهر ُمدونو املالحظات:         

م�ساعدو الن�رض والت�سميم:       ميلني بوين�سو�سيزو، فالريي هاجر، كارميلو توري�س

تتوجه املنظمة الدولية للهجرة بال�سكر والعرفان اإلى جميع اأع�ساء فريق التحرير لعملهم املتفاين من 
اأجل جناح املوؤمتر.

كما ُتعبرِّ املنظمة الدولية للهجرة عن امتنانها للم�ساهمات املالية التي تقدمت بها حكومات كل من 
ا�سرتاليا، هولندا، �سوي�رضا والواليات املتحدة االأمريكية من اأجل عقد املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات 

املغرتبة واإ�سدار هذا التقرير.

�شكر وتقدير 
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AfDBالبنك االأفريقي للتنمية
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اجلاليات املغرتبة والتنمية: بناء ج�سور بني املجتمعات والُدول

نادراً ما يجتمع 55 وزيراً وم�سئواًل حكوميًا من �ستى بلدان العامل ملدة يومني ملناق�سة م�ساألة ال ُتعد 
ى منو ظاهرة الهجرة على امل�ستوى  اأزمة �سيا�سية اأو اإقت�سادية عاجلة على امل�ستوى الدويل. لقد اأدَّ
من  الرفيع  امل�ستوى  هذا  خلق  اإلى  التنمية  اأجل  من  املهاجرون  يقدمها  التي  وامل�ساهمات  العاملي 

االإهتمام.

يف عام 2012، حينما عر�سُت على الدول االأع�ساء خطة املنظمة لعقد موؤمتر وزاري حول اجلاليات 
املغرتبة كجزء من احلوار الدويل حول الهجرة الذي ترعاه املنظمة الدولية للهجرة، مل اأكن اأتوقع اأن 
اأول حدث من هذا النوع �سيح�سد هذا الدعم واالهتمام الكبري من جانب خمتلف االأطراف. كانت تلك 
جتربة ً جديدًة بالن�سبة للمنظمة وبالن�سبة للدول االأع�ساء. اإال اأننا ح�سلنا منذ البداية على دعم قوي 

من الدول االأع�ساء وت�سجيع االأطراف االأخرى، وقد زاَد ذلك من ت�سميمنا على تنظيم املوؤمتر.

ال تعتب املناق�سات حول املغرتبني ومعهم اأمرا جديداً باأي حال. ففي هذا العام وحده تتناف�س العديد 
من املوؤمترات الكبى للح�سول على االإهتمام العاملي حول اأوجه خمتلفة من العالقة بني املغرتبني 
واملجتمع. كما انبثق عن احلوار الرفيع امل�ستوى الثاين لالأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية واملتوقع 
عقده يف �سهر اأكتوبر 2013 عدداً ال ح�رض له من الفعاليات الدولية حول الهجرة والتنمية، مبا يف 

ذلك اجلاليات املغرتبة.

وقد راأت املنظمة الدولية للهجرة اأن ت�سيف قيمة جديدة لهذه االأجندة املزدحمة بالفعل من خالل 
وزراء   - العامل  حول  خمتلفة  بلدان  من  امل�ستويات  اأرفع  من  والقوانني  ال�سيا�سات  �سانعي  دعوة 
وم�سئولني حكوميني وروؤ�ساء مفو�سيات - ممن يخت�سون ب�سوؤون املغرتبني من اأجل االإرتقاء بهذه 

املو�سوعات اإلى امل�ستوى التايل من النقا�س ال�سيا�سي.

الدار�سني  جانب  من  مو�سعة  ملناق�سة  خ�سعت  مل�ساألة  امل�ستوى  رفيع  اهتمامًا  نعطي  اأن  اأردنا 
القدر من املناق�سة من  القرارات احلكومية، دون ان حت�سل على ذات  الدولية و�سانعي  واملنظمات 
بالفعل  اتخذتها  التي  لالإجراءات  ن�ستجيب  اأن  بب�ساطة  اأردنا  املنطلق،  هذا  ومن  ال�سيا�سيني.  جانب 

متهيد
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املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة

العديد من الدول عندما قامت بتخ�سي�س وزير اأو م�سئول حكومي رفيع امل�ستوى لدعم احلوار والعالقة 
بني املغرتبني ودول املن�ساأ اأو اال�سل، مبا يف ذلك املغرتبني من اجليل الثاين والثالث.

كما اأن مو�سوع اجلاليات املغرتبة لي�س جديداً على املنظمة الدولية للهجرة. فالأكرث من �ستة عقود 
العمل - ولعبنا دوراً  اأو  اال�ستقرار و/  االأ�سخا�س الأوطان جديدة - بغية  �ساعدنا يف تنقل ماليني 
كبرياً يف بناء جاليات مغرتبة يف دول املهجر. اإال اأنه يف البداية مت تخ�سي�س القليل من االإهتمام 
ل�ُسُبل حتويل العّمال املوؤقتني القادمني من جنوب اأوروبا اأو الالجئني القادمني من جنوب �رضق اآ�سيا 
اإلى اأفراد بارزين يف اجلاليات املغرتبة، حتى املهاجرين اأنف�سهم كانوا يف الغالب عاقدين العزم على 
اأن »ينجحوا« يف اأوطانهم اجلديدة على اأن يروا كيف ميكن لروابطهم مع اأوطانهم االأ�سلية اأن تعود 

بالفائدة على عملية التنمية.

لقد تغري هذا االأمر، حيث زاد عدد املهاجرين الذين اأِمنوا اإلى حياتهم اجلديدة يف اخلارج فعادوا اإلى 
اأن يجلبوها  العظيمة ايل ميكن  االإجتماعية واملالية  اإدراكًا لالإ�سهامات  اأكرث  االأ�سلية وهم  بلدانهم 
اإلى كلتا الدولتني. كما تطور النقا�س العاملي حول الهجرة والتنمية ليت�سمن املغرتبني ب�سكل �سامل، 

ويعود ذلك جزئيًا اإلى جهود املنتدى الدويل للهجرة والتنمية )GFMD( منذ عام 2007.

وبينما مل يخطر ببال اأحد اإمكانية عقد اإجتماع من هذا النوع منذ ع�رض �سنوات م�ست اأو حتى يف فرتة 
انعقاد احلوار الرفيع امل�ستوى االأول لالأمم املتحدة يف 2006، ُتعد اجلاليات املغرتبة االآن على قمة 
اأجندة الهجرة و التنمية للعديد من البلدان. كما تاأ�س�ست خالل ال�سنوات القليلة املا�سية العديد من 
اجلهات املهتمة باملغرتبني وامُل�ساِركة يف هذا املوؤمتر الوزاري. يف الكثري من تلك احلاالت، قدمْت 
املنظمة الدولية للهجرة العون لبع�س الدول يف اإن�ساء موؤ�س�سات وو�سع ا�سرتاتيجيات ت�ساعدها على 

التاأقلم مع الواقع اجلديد لعامَل متعدد االأوطان.

)اأ(  يلي:  ملا  نظراً  باملغرتبني  املتعلقة  امل�سائل  مع  للتعامل  جمهزة  للهجرة  الدولية  املنظمة  وُتعد 
اأو بلدان املق�سد، )ب(  خبتها الطويلة يف العمل مع احلكومات واملهاجرين �سواء يف بلدان املن�ساأ 
ا�سرتاتيجيتها  )ج(  املق�سد،  وبلدان  املن�ساأ  بلدان  من  كل  يف  املكاتب  من  عاملية  ل�سبكة  امتالكها 
اأجل  من  كاأعوان  وتوظيفهم  املغرتبني  ومتكني«  واإ�رضاك  »دعم  وهي  مبادىء  ثالثة  على  املرتكزة 
التنمية، و )د( »دليل اجلاليات املغرتبة« التي ا�سرتكت املنظمة يف اإ�سداره العام املا�سي على هام�س 

املنتدى الدويل للهجرة والتنمية.

لقد كان احلوار الرفيع امل�ستوى االأول للمنظمة الدولية للهجرة حول اجلاليات املغرتبة مبثابة جتربة 
ناجحة بكل املقايي�س. فقد اأظهر اإهتمام الزعماء ال�سيا�سيني املتنامي جتاه اجلاليات املغرتبة وكذلك 

منو الِثقل ال�سيا�سي للمغرتبني اأنف�سهم.
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الرفيع  احلوار  اإطالع  من  �سنتمكن  التقرير،  هذا  يف  املنعك�سة  املوؤمتر  ونتائج  النقا�س  لُعمق  ونظراً 
الدولية  االأجندة  واملغرتبني �سمن  املهاجرين  اإدراج  و�سمان  االأول(   )ت�رضين  اأكتوبر  امل�ستوى يف 

للتنمية.

املوؤمتر  يف  مل�ساهمتهم  احلكوميني  وامل�سئولني  الوزراء  جلميع  َمدينة  للهجرة  الدولية  املنظمة  اإن 
وم�ساركتنا معارفهم واأفكارهم القيرِّمة من اأجل التعامل مع مو�سوعات الهجرة واجلاليات املغرتبة 

ب�سكل اأف�سل. 

كما اأُعب عن اإمتناين العميق للبلدان املانحة التي جعلت هذا احلدث ممكنًا، واإنني االآن ب�سدد درا�سة 
اأف�سل ال�ُسبل ل�سمان توا�سل هذا احلدث.

            

 ويليام لي�سي �سوينج
مدير عام 
)IOM( املنظمة الدولية للهجرة
يف اجلل�سة االإفتتاحية
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يف عامل يت�سم بزيادة التنقل والرتابط بني الدول، اكت�سب املغرتبون اأهمية جديدة يف احلوار العاملي 
حول الهجرة. لقد �شَهَد القرن الأخري زيادة يف ظاهرة الهجرة من ناحية اأعداد وتنوع ون�شاط املغرتبني 
يف احلياة االإجتماعية والثقافية وال�سيا�سية لبلدان املن�ساأ و بلدان املق�سد )1(. يف اأنحاء �ستى بالعامل، 
يكت�سب املغرتبون اعرتافًا متزايداً ب�سفتهم يلعبون دوراً رئي�سيًا لي�س على م�ستوى ال�سوؤون الوطنية 
اأ�سبح دور املغرتبني كـ  لقد  والتنمية.  الهجرة  الربط بني  والعاملية فح�سب، بل كذلك يف  والثنائية 
»ج�رض« بني املجتمعات والبلدان حمل اإعرتاف يف العديد من الدول، ومت اإبراز االأوجه املتعددة لهذا 
الدور يف خمتلف املنتديات الدولية، بدايًة من احلوار الرفيع امل�ستوى االأول لالأمم املتحدة يف 2006 

حتى املنتدى الدويل للهجرة والتنمية  وغريهما.

حكومية  جهات  اأن�ساأت  التي  الدول  عدد  االأخري  العقد  خالل  زاَد  فقد  الوطني،   امل�ستوى  على  اأما 
تخت�س باإ�رضاك املغرتبني واأخذت تدابري من �ساأنها ت�سهيل هذا االإ�رضاك. وتتنوع هذه التدابري بني 
تاأ�سي�س جلان حكومية وبرملانية لتن�سيق العمل على ال�سعيدين التنفيذي والت�رضيعي اإلى و�سع اأُُطر 
يف  طرفًا  ب�سفتهم  ت�ستهدفهم  برامج  وو�سع  املغرتبني  اإ�رضاك  ت�سهيل  بغر�س  وتنظيمية  ت�رضيعية 
التنمية. ومن �سمن تلك الدول، قامت اأكرث من 30 دولة بتاأ�سي�س وزارات تخت�س بال�سيا�سات املتعلقة 

باملغرتبني.

لعام  الهجرة  الدويل حول  احلوار  للهجرة حتويل  الدولية  املنظمة  قررت  املبادرات،  تقييم هذه  بعد 
2013 اإلى اأول موؤمتر عاملي من نوعه للوزراء وامل�سئولني احلكوميني رفيعي امل�ستوى املخت�سني 
ب�سيا�سات املغرتبني. ومن ثمَّ مت عقد املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة عن املغرتبني والتنمية: 
»بناء ج�سور بني املجتمعات والدول« يف جنيف يومي 18 و 19 يونيو )حزيران( 2013. وتتمثل 
ز املوؤمتر يف كونه قد و�سع قاعدة دولية لتقا�سم اخلبات واالأفكار بني احلكومات على  اأهمية ومتيُّ
م�ستويات �سيا�سية رفيعة ب�ساأن اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة، وال�سيا�سات والبامج املتعلقة بذلك. وقد 
يوؤكد  �سخ�س، مما  يزيد عن 600  �سارك يف هذا احلدث خم�س وخم�سون متحدثًا حكوميًا وجمهور 

مقدمــة

1(   ُي�ستخدم م�سطلح »بلد املق�سد« اأو »البلد امل�سيف« يف هذا التقرير لالإ�سارة اإلى البلدان التي يقيم فيها املغرتبون �سواء لفرتة 
ق�سرية اأو لفرتة طويلة اأو ب�سكل دائم.
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االإهتمام املتزايد باملغرتبني واأي�سًا بتوقيت املوؤمتر.

فياأتي هذا  والتنمية،  للهجرة  العاملية  االأجندة  ا�سرتاتيجيًا يف ظل  دورا  له  التوقيت كان  اأن  �سك  ال 
املوؤمتر قبل عقد احلوار الرفيع امل�ستوى لالأمم املتحدة يف 2013 بقليل، وموا�سلة موؤمتر القاهرة 
التنموية  االأهداف  ومراجعة   ،2014 يف  �سُيعقد  والذي  والتنمية  ال�سكان  حول   1994 ل�سنة  الدويل 

لالألفية )MDGs( والتخطيط الأجندة التنمية العاملية ملا بعد 2015.

كما مُيثل املوؤمتر نقطة حتول هامة يف عمل املنظمة الدولية للهجرة مع اجلاليات املغرتبة. فقد قامت 
املنظمة الدولية للهجرة منذ �سبعينيات القرن املا�سي بت�سهيل التفاعل بني املغرتبني والتنمية من 
خالل برامج مثل عودة املواطنني املوؤهلني )RQN(، الذي مت تطبيقه يف البداية يف اأمريكا الالتينية 
ثم يف اأفريقيا واآ�سيا، وتبَعه برنامج الهجرة من اأجل التنمية يف اأفريقيا )MIDA(، و كذلك من خالل 
بحث وحتديد اأماكن اجلاليات املغرتبة بهدف تزويد احلكومات بخيارات �سيا�سية تقوم على دالئل. 
لتنمية  ا�سرتاتيجي  منهج  بو�سع  للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت  الطويلة،  اخلبة  واإنطالقًا من هذه 
قناعتنا مبا  على  هذا  ويعتمد  والدعم.  التمكني  االإ�رضاك،  وهي:  مبادىء  على ثالث  يقوم  املغرتبني 

يلي:

باملغرتبني  بال�رضورة على معرفة جيدة  يعتمد  التنمية  املغرتبة يف  اجلاليات  اإ�رضاك  اإن   )1
التوا�سل  و�ُسُبل  التنمية  مبادرات  يف  للم�ساركة  اإ�ستعدادهم  اإلى  باالإ�سافة  واإحتاداتهم، 
اأ�سا�س  يتمثل  بل  التعاون:  لتعزيز  كافية  املغرتبني  ُتعد معرفة معلومات حول  وال  معهم. 

ال يف بناء الثقة. ا�سرتاتيجيات االإ�رضاك الفعَّ

الإن�ساء  تلقائيًا  املغرتبون  يتجه  ما  عادًة  متكينية.  بيئة  توفري  املغرتبني  اإ�رضاك  يتطلب   )2
�سبكات ونقل املوارد واملعارف يف االإجتاهني. اإال اأن ثمة اأمور �رضورية من �ساأنها تنمية 
�سيا�سات  وجود  يف  االأمور  تلك  وتتمثل  االإ�رضاك:  عملية  وت�سهيل  �سورة  باأف�سل  قدراتهم 
اإدماج وحماية اإجتماعية ومواطنة وحق الت�سويت وكذلك حق العودة واإمكانية بناء �رضاكة 

بني بلدان املن�ساأ واملق�سد.

اإلى  تهدف  التي  البامج  من  التنمية  عملية  امل�ساركة يف  الراغبون يف  املغرتبون  ي�ستفيد   )3
دعمهم من خالل ت�سهيل الظروف التي ت�سمح للجاليات واالأفراد بتعزيز روابطهم وا�ستخدام 
يف  وامل�ساهمة  اأولوياتهم  وحتديد  اأنف�سهم  لدعم  الب�رضي  التنقل  عن  تنتج  التي  املوارد 

رخائهم.

خبات  خالل  من  اال�سرتاتيجية  هذه  واختبار  لتحدي  نوعها  من  فريدة  فر�سة  املوؤمتر  منح  لقد 
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اخلبات  هذه  تقا�سم  مت  وقد  املغرتبني.  ب�سوؤون  املخت�سني  امل�ستوى  رفيعي  احلكوميني  امل�سئولني 
خالل اأربع جل�سات: )اأ( اجلاليات املغرتبة واملجتمعات، )ب( اجلاليات املغرتبة والدول، )ج( اجلاليات 

املغرتبة والتنمية، و )د( اجلاليات املغرتبة واالأزمات.

يبز  هامًا  �سيا�سيًا  حدثًا  املوؤمتر  جعل  يف  واآرائهم  خباتهم  بتقا�سم  املتحدثني  اإلتزام  �ساهم  لقد 
االأفكار  لتبادل  م�ساحة  كذلك  منح  كما  العاملية.  ال�سيا�سية  االأجندة  �سمن  املغرتبني  اإ�رضاك  اأهمية 
حول ال�سيا�سات واملمار�سات واملو�سوعات والتحديات التي تواجه احلكومات و�رضكائهم يف اإ�رضاك 

املغرتبني.

لقد فتح املوؤمتر الوزاري االأول ملنظمة الهجرة الدولية حول اجلاليات املغرتبة الطريق اأمام احلكومات 
و�رضكائهم ال�ستك�ساف ما يلي ب�سكل اأكرث �سمولية وتكامل :

l العالقة بني اجلاليات املغرتبة واملجتمعات امل�سيفة ودول املن�ساأ والدور الهام الذي تلعبه 
اجلاليات املغرتبة يف الربط بني هذه املجتمعات؛

مزايا الإرتباط باأوطان متعددة بالن�شبة لدول املن�شاأ والدول امل�شيفة وكذلك ال�شيا�شات   l
واأف�سل املمار�سات التي تهدف اإلى اإ�رضاك املغرتبني؛

l قدرة اجلاليات املغرتبة على االإ�سرتاك يف التنمية وكذلك ال�سيا�سات والبدائل املنهجية التي 
من �ساأنها تعزيز تلك القدرة؛ باالإ�سافة اإلى

l القدرة على اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة خالل االأزمات وبعدها والظروف املطلوبة لت�سهيل 
هذا االإ�رضاك.

لقد راأى العديد من امل�ساركني يف املوؤمتر اأنه قد ميثل اأول موؤمتر من نوعه يف �سل�سلة من احلوارات 
املثمرة رفيعة امل�ستوى، التي تهدف كذلك ملتابعة التو�سيات التي خرج بها املوؤمتر.

ُي�سكل هذا التقرير ملخ�سًا للمو�سوعات والنتائج الرئي�سية للموؤمتر، ولكنه ال ي�سبو اإلى تغطية املوؤمتر 
ب�سكل �سامل، بل اإنه يعك�س مناق�سات منتقاه من اجلل�سات املتنوعة والنتائج االأ�سا�سية التي خرج بها 
املوؤمتر والتي �ستكون حمل درا�سة من ِقَبل املنظمة الدولية للهجرة واحلوار الرفيع امل�ستوى الثاين 
للهجرة الدولية والتنمية يف اأكتوبر )ت�رضين االأول( 2013، وكذلك من ِقَبل اأي اأجندة تنموية ملا بعد 

2015 تناق�س م�ساألة الهجرة.





19

اجلاليات املغرتبة والتنمية: بناء ج�سور بني املجتمعات والُدول

مداوالت وتو�سيات املوؤمتر

ت�ستحوذ املحاور اخلم�س التالية على الرتكيز الرئي�سي والنتائج االأ�سا�سية للموؤمتر الذي ا�ستمر ملدة 
يومني:

اأ( ين�سيء املغرتبون ج�سوراً بني املجتمعات وي�سكلون جاليات متعددة االأوطان تعود بفائدة 
متبادلة على الدول امل�سيفة ودول املن�ساأ؛

ب( باإمكان الدول اإ�رضاك ومتكني ودعم املغرتبني من اأجل اأهداف تنموية من خالل التوا�سل 
معهم وتفعيل �سيا�سات وتدابري ال�رضاكة؛

ج( باإمكان موارد املغرتبني املالية وغري املالية اأن ت�ساهم يف جهود تنمية االأ�رضة واملجتمع 
والوطن يف الدولة امل�سيفة ودولة املن�ساأ، اإذا كان هناك حوافز واآليات لدعم ذلك؛

والقطاع  املدين  واملجتمع  الدولية  واملنظمات  الدول  بني  االإ�سرتاتيجية  ال�رضاكة  باإمكان  د( 
اخلا�س اأن ت�سكل اإطاراً الإ�رضاك املغرتبني ومتكينهم من تبادل ونقل مواردهم؛

هـ( باإمكان املغرتبني اأن يلعبوا دوراً حا�سمًا يف  حالة االأزمات من خالل ا�ستخدام معارفهم 
وخباتهم ومهاراتهم و�سبكاتهم وروابطهم يف توفري الدعم والعون خالل االأزمات وبعدها.  

مداولت وتو�شيات 
الـموؤمتــر
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ين�شيء املغرتبون ج�شوراً بني املجتمعات وي�شكلون 
جماعات متعددة الأوطان تعود بفائدة تنموية 

على الدول امل�شيفة ودول املن�شاأ

النظريات  تغيري  اإلى  احلدود  الب�رضي عب  للتنقل  الكبريان  واحلجم  التنوع  فيه  اأدى  الذي  الوقت  يف 
ى تنقل االأ�سخا�س من اأجل االإ�ستقرار يف بلدان جديدة بعيدة عن  التقليدية املتعلقة بـ »الهجرة«، اأدَّ
موطنهم االأ�سلي اإلى تغيري �سكل املجتمعات. ُتعتب املجتمعات املنت�رضة حول العامل يف الوقت الراهن 
اأكرث تنوعًا، متعددة الثقافات واأكرث ترابطًا فيما بينها، ويرجع ذلك ب�سكل كبري اإلى اجلاليات املغرتبة. 
على �سبيل املثال، العدد االأكب من مواطني الراأ�س االأخ�رض يقيمون باخلارج، ولكنها اأي�سًا ت�ست�سيف 
اأعداداً كبرية من املهاجرين من �ستى البقاع، كما اأن ثلث �سكان البو�سنة والهر�سك يقيمون باخلارج، 
والهند لديها 10 ماليني مواطن يعملون يف ال�رضق االأو�سط ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي، اأما 
يف �سوي�رضا فواحد من كل اأربعة موظفني ال يحمل جواز �سفر �سوي�رضي، وت�ست�سيف رو�سيا 11 مليون 
مواطن اأجنبي على اأرا�سيها وي�ستمر هذا العدد يف النمو، ويف قطر واالإمارات العربية املتحدة يبلغ 

عدد االأجانب اأكرث من 80 يف املئة من ال�سكان.

يحتفظ املغرتبون بروابط مع دول املن�ساأ اأو االأ�سل، ويف حاالت كثرية يحتفظون كذلك بو�سع قانوين 
ووجود اإجتماعي واإقت�سادي يف عدد من البلدان. وينطوي هذا االأمر على تاأثريات متعددة ومفيدة 
للتجارة العاملية والتبادل الثقايف والعالقات الدبلوما�سية. كما ُيحفرِّز هذا االأمر احلكومات اإلى اإدراج 

مغرتبيها �سمن خطط واأجندات التنمية الوطنية.

وكما ذكر ال�سيد مندوب لوك�سمبج، اإن الهجرة هي الوجه االإن�ساين للعوملة، واملغرتبون هم الرابط 
االإن�ساين بني الدول. اإن الطريقة التي يتفاعل بها املغرتبون معًا اأو مع جمتمعات املن�ساأ اأو املجتمعات 
امل�سيفة - على �سبيل املثال من خالل الروابط العائلية، اأو »بلدة املن�ساأ«، اأو رابطة الطلبة القدامى 
اأو غريها من االإحتادات - جتعل باإمكانهم و�سع اأ�سا�سًا للثقة وتقا�سم اأ�سكال متنوعة من التعاون 

الف�شل الأول
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بني االأمم املختلفة. وكما لوحظ يف املنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف بروك�سل ومانيال يف عامي 
التوايل، مُيكن للمغرتبني و�سبكاتهم املجتمعية توفري حلول حملية لتحديات  2007 و 2008 على 

عاملية.

لقد �ساهم امل�ساركون يف املوؤمتر مبجموعة متنوعة من اخلبات يف جمال الهجرة واالإغرتاب، بدءاً 
من دول تتمتع بعقود عديدة من التفاعل مع مواطنيها املغرتبني مثل املغرب والفلبني، اإلى دول مثل 
ناميبيا قد بداأت لتوها و�سع خطة ل�سيا�سة الهجرة ت�سع يف االإعتبار مواطنيها املغرتبني، اأو دولة 
مثل الكونغو التي متلك اإطاراً ا�سرتاتيجيًا وتعمل على و�سع خريطة ملواطنيها املغرتبني وت�سجيعهم 

على العودة واالإ�ستثمار يف موطنهم االأ�سلي.

اآخر ويندجموا  لبلد  اأن يهاجروا  لت�ساوؤالت مثل: كيف ميكن الأ�سخا�س  اأجوبة  لقد بحث املوؤمتر عن 
يف املجتمع امل�سيف ويبقون رغم ذلك على الروابط التي جتمعهم بدولة املن�ساأ؟ وكيف ميكنهم اأن 
ينقلوا تلك الروابط اإلى اجليل التايل؟ وهل هناك تناق�س بني االإخال�س للدولة اجلديدة وتقدمي الدعم 

التنموي لدولة املن�ساأ اأو االأ�سل؟

تعريف »املغرتبني«

ال يوجد تعريف موحد معرتف به عامليًا مل�سطلح »مغرتب«. حيث تختلف املفاهيم ب�سكل كبري، ولكن 
ا�ستدل امل�ساركون يف املوؤمتر ب�سكل عام بالتعريف ال�سامل الذي اقرتحة دليل: »و�سع خارطة طريق 
ال�سيا�سة وممار�سيها يف دول املن�ساأ  التنمية: دليل ل�سانعي  اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة يف  اأجل  من 

والدول امل�سيفة«، والذي اأ�سدرته املنظمة الدولية للهجرة ومعهد �سيا�سات الهجرة يف 2012:

»املهاجرون و�ساللتهم ممن يعي�سون خارج الدولة التي ولدوا بها اأو دولة اأ�سالفهم �سواًء ب�سكل موؤقت 
اأو ب�سكل دائم، مع احتفاظهم بروابط �سعورية وملمو�سة مع دولة املن�ساأ«.

وقد قدَّم االإحتاد االأفريقي تعريفًا للجاليات االأفريقية املغرتبة يرتكز على مبداأ التنمية كاالآتي: »اأي 
�سخ�س من اأ�سل اأفريقي يعي�س خارج اأفريقيا ويرغب يف امل�ساهمة يف تنميتها«. وال ت�ستخدم العديد 
من البلدان مفهوم »املغرتبني«. فرن�سا، على �سبيل املثال، يف اإجتماع ُعقد موؤخراً يف مدينة باري�س 
َت عن تف�سيلها مل�سطلح: »جاليات وطنية تقيم يف اخلارج« )1(. بينما ال  حول اجلاليات املغرتبة، عبَّ
متلك اأ�سرتاليا �سيا�سة ر�سمية للمغرتبني ولكنها ت�سع املواطنني االأجانب واملهاجرين ومواليد اخلارج 

1(    مت تنظيم املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات القومية املقيمة يف اخلارج يف 17 يونيو )حزيران( 2013  مبدينة باري�س بناًء 
على مبادرة الوزير املفو�س ل�سئون املواطنني الفرن�سيني يف اخلارج بحكومة فرن�سا.
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واملهاجرين من اجليل الثاين والثالث �سمن �سيا�سات توطني املهاجرين وتنظر اإليهم ب�سفتهم جزء 
لكل دولة بل  لي�س ثمة جالية مغرتبة واحدة  اأنه  الهند  اليتجزاأ من املجتمع امل�سيف. وقد الحظت 
عدد من اجلاليات مما يتطلب نهوجًا �سيا�سية خمتلفة. ويف الفلبني، تخت�س مفو�سية الفلبينيني يف 
اإقامتهم  اإذا كانت  اخلارج بدعم جميع املواطنني الفلبينيني املقيمني يف اخلارج، بغ�س النظر عما 

طويلة اأو ق�سرية االأجل.

لقد اأخذنا يف االإعتبار كل هذه الزوايا املتعلقة باجلاليات املغرتبة ومت اإ�سافتها للنقا�س من اأجل 
ب�سفتهم  املا�سي  يف  اإليهم  ُينظر  كان  املغرتبني  اأن  حقيقة  على  ال�سوء  املوؤمتر  �سلََّط  وقد  اإثرائه. 
جمموعات ا�ستثنائية ُحرمت من حقوقها وهربت من املالحقة وترغب يف العودة اإلى موطنها االأ�سلي، 
اأما االآن فُينظر اإليهم على اأنهم جميع هوؤالء االأ�سخا�س الذين يعي�سون بعيداً عن بلد املن�ساأ اأو االأ�سل 
ولكنهم ي�ستمرون ب�سكٍل ما يف التوحد معها، بغ�س النظر عّما اإذا كانوا قد اكت�سبوا جن�سية اأجنبية، اأو 

كونهم مقيمون يف اخلارج، اأو طلبة، اأوعمال مهاجرون، اأو منفيون، اأو طالبو جلوء.

االأعداد  تلك  وت�ستمر  لهم،  للمغرتبني ومق�سداً  تكن جميعها، م�سدراً  اإن مل  االآن،  الدول  ُتعد معظم  و 
يف النمو. فعلى �سبيل املثال، ت�ست�سيف الراأ�س االأخ�رض على اأرا�سيها اليوم ما يقرب من 20.000 
اأعداد مواطنيها املغرتبني يف  اأفريقيا، بينما �ساعفت فرن�سا من  مهاجراً من دول اجلوار يف غرب 

اخلارج يف ال�سنوات االأخرية، واأكرثهم من ال�سباب الفرن�سيني احلا�سلني على تعليم جامعي.

باإمكان املغرتبني »عّوملة« اأجندات التنمية

ي�ستطيع دور املهاجرين واملغرتبني يف املجتمع اأن ي�سبح عاماًل هامًا يف التنمية يف كل من دولة 
املن�ساأ والدولة امل�سيفة. فهم ُين�سئون جمتمعات متنوعة عادًة ما تت�سم بكونها ديناميكية وابتكارية 
بلد  العاملية.  ونظراً ملعرفتهم اجليدة بكل من  للتجارة واالإ�ستثمار واملهارات واملعارف  ومنفتحة 
املن�ساأ والبلد امل�سيف، ي�ستطيع املغرتبون اأن يلعبوا دور الو�سيط وي�ساهموا يف توفري التكلفة لكال 

البلدين )2(.

واالأعمال  والتجارة  العاملية  العمل  اأ�سواق  على  اأبواب  فتح  املغرتبني  باإمكان  املن�ساأ،  لبلد  بالن�سبة 
والتبادل الثقايف والدبلوما�سية، وعادًة ما يحملون اأفكاراً جديدة و مهارات واأ�سول مالية اإلى وطنهم. 
وبالن�سبة للدولة امل�سيفة، باإمكان املغرتبني تر�سيخ الثقة بني الثقافات املختلفة والقيم واملعتقدات 
واالأنظمة ال�سيا�سية التي ميكن ا�ستخدامها لبناء اأعمال وجتارة و�رضاكة ثقافية ودبلوما�سية. وبالن�سبة 
للقطاع اخلا�س، ميكنهم الو�سول اإلى اأ�سواق جديدة وتاأ�سي�س مقار جديدة واحل�سول على املهارات 

2( انظر اأي�سًا الورقة املوا�سيعية للمائدة امل�ستديرة 1.2 اخلا�سة باإجتماع قمة املنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف 2012 واملتاحة على 
.http://www.gfmd.org/documents/mauritius/gfmd12_mauritius12_rt_1-2-background_paper_en.pdf :الرابط التايل
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املطلوبة وممار�سة االأعمال عب احلدود.

بنجالدي�س وجزر  الوطنية يف  التنمية  بالن�سبة جلهود  جوهريًا  اأمراً  العمل  اأجل  من  الهجرة  وتعتب 
املوري�س والفلبني. اإن بنجالدي�س تتعامل مع مواطنيها املقيمني يف اخلارج ب�سفتهم اأ�سخا�سًا ذي 
اأهمية جتارية يف الدول التي يقيمون بها. وت�سع وزارة حقوق االإن�سان والالجئني يف البو�سنه والهر�سك 
املهاجرين  توجيه  خالل  من  مدن   10 مع  باالإ�سرتاك  لتطبيقها  املغرتبة  اجلاليات  حول  م�ساريع 
واملغرتبني اإلى م�ساريع التنمية املحلية. وتخطط الفلبني لتنفيذ برنامج �سخم حتت م�سمى »مغرتبون 
من  وحوافز  متعددة  اختيارات  املهارات  ذوي  من  املغرتبني  برنامج مينح  وهو  التنمية«،  اأجل  من 
اأجل االإ�سرتاك يف مبادرات التنمية يف الفلبني. وتقوم جمهورية تنزانيا املتحدة ودول اأخرى ُم�سدرة 

للهجرة باإدراج اجلاليات املغرتبة �سمن اأجندة التنمية الوطنية.

اأما بالن�سبة للدول امل�سيفة مثل ا�سرتاليا، و ال�سويد، و �سوي�رضا والواليات املتحدة االأمريكية وغريها، 
ال يعتب املهاجرون ذي اأهمية ق�سوى لالإقت�ساد فقط، بل اأي�سًا من اأجل تخطي االإختالفات اللغوية 
والثقافية وفتح الطريق اأمام تعاون عام وخا�س بني االأمم، مبا يف ذلك �رضاكات امل�ساعدة من اأجل 
التنمية التي تعود باملنفعة على الطرفني. وتبحث لوك�سمبج عن �ُسُبل الإدماج جالياتها املغرتبة يف 

�سيا�ساتها اجلديدة للتنمية اخلارجية.

�شبكات املغرتبني، تكنولوجيا املعلومات واأدوات التوا�شل الإجتماعي

العائلي،  امل�ستوى  على  االأوطان  متعددة  جماعات  وي�سكلون  اخلا�سة  �سبكاتهم  املغرتبون  ُين�سىء 
املجتمعي وم�ستوى التجارة واالأعمال. بالن�سبة لل�سني وجزر القمر وال�سلفادور والهند وجزر املوري�س 
واملك�سيك واملغرب ونيجرييا والعديد من الدول االأخرى، تعتب الروابط العائلية غاية يف االأهمية ويف 
املغرتبون يف  ي�ساعد  و  الدول.  التفاعل بني  اأخرى من  الأ�سكال  الثقة  اأ�سا�س  ُتعد هي  حاالت كثرية 
اقتحام االأ�سواق االأجنبية وخلق عالقة جادة بني �ساحب العمل والعامل عب احلدود. كما يجعلون 
من املمكن لل�رضكات الوطنية والعاملية اأن يوظفوا عمااًل يتحدثون اللغة املطلوبة وميتلكون املهارات 

الثقافية مما يوفر تكلفة تدريب اأفراد جدد .

وقد اتخذت احلكومات جمموعة متنوعة من املبادرات لتحفيز ودعم �سبكات املغرتبني، خا�سة يف 
�سياق العودة اإلى / اأو االإ�ستثمار يف بلد املن�ساأ. وتتنوع هذه املبادرات بني فعاليات ومعار�س اأعمال 
يف دول املن�ساأ اأو الدول امل�سيفة، وِمنح درا�سية ي�ستفيد منها اأبناء املغرتبني، واأ�سواق للمناف�سة على 
متويل م�ساريع التنمية، واأدوات تدريبية لل�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة، وِمَنح مناظرة الإ�ستثمارات 
تنمية املجتمع، وقواعد بيانات ملهارات ووظائف املغرتبني، ومواقع انرتنت وغريها من اأدوات الدعم 
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التي توفرها تكنولوجيا املعلومات. و�شيتم مناق�شة هذه النقاط بالتف�شيل يف الف�شول التالية.

امل�سافات  تقريب  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  االإجتماعي  التوا�سل  واأدوات  احلديثة  التكنولوجيا  لعبت  وقد 
التكلفة  حمدودة  الرحالت  فيه  ت�سمح  الذي  الوقت  ففي  االأ�سلية.  ببلدانهم  املغرتبني  عالقة  وتغيري 
واأدوات  االإنرتنت  َبت  ت�سبَّ متعددة،  اإجتاهات  يف  اأعلى  وبرتدد  اأ�رضع  ب�سكل  االأ�سخا�س  يتنقل  باأن 
التوا�سل االإجتماعي - بف�سل خا�سية االإت�سال املبا�رض - يف ظهور عدد كبري ومتزايد من ال�سبكات 
ت طبيعة الهجرة والتنقل.  فاأ�سبح باإمكان املغرتبني من اأ�سحاب  االإلكرتونية للمغرتبني والتي غريَّ
اإليها.  اأن يعودوا  املن�ساأ دون  ي�ساهموا مبعارفهم وخباتهم ومهاراتهم يف تنمية دولة  اأن  االأعمال 
وباإمكان العاملني من حاملي العقود املوؤقتة البقاء لفرتة اأطول يف اخلارج بينما يبقون على اإت�سال 

دائم بعائالتهم.

م�سرتكة  مبادرة  باإطالق  الفلبينية  احلكومة  قامت  الوطن،  يف  وعائالتهم  مغرتبيها  ربط  اأجل  ومن 
العاملني  بتدريب  يقوم  الذي  التوا�سل،  تعليم  برنامج  اأو   »Tulay« ا�سم،  حتت  ميكرو�سوفت  مع 
الفلبينيني عب البحار وعائالتهم على االإ�ستخدامات االأ�سا�سية للكمبيوتر باالإ�سافة لالإنرتنت والبيد 
االإلكرتوين. ويهدف البنامج ب�سكل اأ�سا�سي اإلى التعامل مع م�سكلة الوحدة واالإنف�سال العائلي ويف 
حاالت متعددة وجود عائالت منق�سمة يعمل اأحد اأفرادها يف اخلارج. ويهدف البنامج اإلى م�ساعدة 
املغرتبني يف البقاء على اإت�سال مع بع�سهم البع�س ومع جمتمعاتهم التي ن�ساأوا فيها، كما ي�ساهم 

يف حت�سني قيمة عملهم وجعلهم اأكرث تناف�سية يف ال�سوق العاملي.

وكجزٍء من خطتها االإ�سرتاتيجية ملواطنيها املغرتبني، تقوم الراأ�س االأخ�رض بتوفري خدمة احل�سول 
على امل�ستندات الر�سمية واعتمادها على االإنرتنت بالن�سبة ملواطنيها املقيمني يف اخلارج. وقد اأطلقت 
الهند موؤخراً »مركز موارد العاملني« يف دبي والذي �سي�ستخدم اأحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات 
الهاتف  البنكية عب  العاملني. كما ميكن لتكنولوجيا اخلدمات  لت�سجيل ومتابعة �سكاوى وتظلمات 
اأن ت�ساعد املغرتبني يف االإت�سال ببلدان املن�ساأ وحتفيز االإ�ستثمارات.  التي يقدمها القطاع اخلا�س 
كينيا  من  القادمة  املغرتبة  اجلاليات  لدى  وا�سعًا  �سوقًا  الهاتف  عب  البنكية  اخلدمات  وجدت  وقد 

واملك�سيك وجمهورية تنزانيا املتحدة وغريها من دول املن�ساأ )3(.

اجلاليات املغرتبة و الهوية الوطنية

احل�سول  مثل   - املن�ساأ  ودولة  امل�سيفة  الدولة  من  كل  يف  للمغرتبني  القانوين  الو�سع  �ساأن  من 

3( انظر على �سبيل املثال منوذج M-Pesa Safaricom يف كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة واملتاح على املوقع التايل:
http://www.mpesa.in 



26

املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة

ل امل�ساركة الكاملة يف ال�سوؤون االإجتماعية وال�سيا�سية للدولة التي توفره.  اأن ُي�سهرِّ على اجلن�سية - 
وي�ساعد حمل املغرتبني الأكرث من جن�سية على ت�سهيل تنقالتهم وبناء روابط على امل�ستوى املجتمعي 
واالإقت�سادي وغريهما. وقد الحظت جمهورية مولدوفا وغريها من الدول اأن اجلالية املغرتبة الناجحة 
هي تلك التي تندمج ب�سكل كامل يف الدولة امل�سيفة بينما تبقى جزءاً من جمتمع دولة املن�ساأ. ولكن 
ُتعد هذه، كما اأ�سارت غواتيماال، عملية ذات اإجتاهني بني املغرتبني واملجتمعات التي يرتبطون بها، 

مما ي�سمن مكا�سب وفوائد، ولكنه ينطوي اأي�سًا على م�سئوليات على اجلانبني. 

وت�ساعد اجلاليات املغرتبة العديد من دول املن�ساأ على »ت�سويق« هويتهم الوطنية لعدد من االأغرا�س 
اخلارج،  يف  مواطنيهما  من  كبرية  جاليات  لوجود  ونظراً  �سياحية.  اأغرا�س  ذلك  يف  مبا  املختلفة، 
�سيا�سة  للنوايا احل�سنة. وتهدف  اأنهم »�سفراء«  والفلبني مواطنيهما املغرتبني على  ترى بنجالدي�س 
اإلى دعم القيم الثقافية  اأخرى،   اأمور  اإثيوبيا يف 2013، من جملة  اأطلقتها  املغرتبني اجلديدة التي 
االإثيوبية و�سورة البالد يف اخلارج. وت�سف جمهورية تنزانيا املتحدة مغرتبيها على اأنهم »مواطنون 
اليمن مغرتبيها ب�سفتهم  ترى  بينما  الوطنية.  التنمية  اأجندة  البالد وت�سعهم �سمن  اأذكياء« خارج 

ُر�ُسل لل�سالم و�سفراء لبالدهم يف اخلارج. 

وترى رو�سيا اأفراد جالياتها املقيمة يف اخلارج على اأنهم ُم�سوقون للبالد وثقافتها. وتهتم احلكومة 
ع مواطنيها باخلارج على تعلُّم اللغة  باحلفاظ على الهوية العرقية والثقافية للمغرتبني الرو�س وُت�سجرِّ

والثقافة والتاريخ الرو�سي، كما تهتم بتقوية روابطهم مبوطنهم االأ�سلي.

النيجر  ت�سف  بينما  االأمه.  يتجزاأ من  ال  ب�سفتهم جزاأ  املغرتبني  اإلى  االأخ�رض  الراأ�س  د�ستور  وينظر 
فنية  اأن�سطة  خالل  من  البالد  �سورة  لرتويج  وت�سعى  للبالد،  التا�سع  االإقليم  اأنهم  على  مغرتبيها 
للبالد  اخلام�س«  »االإقليم  اأنهم  على  مغرتبيها  �سرياليون  وترى  املغرتبني.  مع  وثقافية  وريا�سية 
اأمة موحدة  وتخطط الإ�رضاكهم يف عملية بناء البالد. وترى احلكومة الليتوانية مغرتبيها كجزء من 
قادرة على حت�سني ال�سورة والهوية الدولية للبالد من اأجل عالقة جتارية اأف�سل مع املجتمع الدويل. 
ولكن يف ظل �سعيها لبناء روابط قوية مع جالياتها من املهاجرين ذوي اخلبة املهنية و املهارات، 
حددت ليتوانيا بع�س التحديات املوؤ�س�ستية التي قد تواجهها كذلك غريها من الدول، مبا يف ذلك عدم 

توافر املوارد املالية خلدمة مغرتبيها.

اجلن�شية املزدوجة

اجلن�سية  درا�سة  ب�سدد  مازالت  اأو  بالفعل  تبّنت  قد  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  احلكومات  من  العديد  اإن 
املزدوجة ك�سبيٍل حل�سد املغرتبني ومواردهم يف خدمة الدولتني. وبف�سل »برنامج املواطنني املقيمني 
يف اخلارج« الذي و�سعته الهند، ي�ستطيع  املهاجرون من اأ�سل هندي احلا�سلون على جن�سية دولة 
 Overseas( اأن ي�سبحوا مواطنني هنديني مقيمني يف اخلارج )اأخرى )بخالف باك�ستان وبنجالدي�س



27

اجلاليات املغرتبة والتنمية: بناء ج�سور بني املجتمعات والُدول

Citizenship( مما ي�سمح لهم بدخول االأرا�سي الهندية ملرات متعددة واأغرا�س متنوعة مدى احلياة، 

جمهورية  وتنظر  الهندية.  االأرا�سي  على  واأعمال  ا�ستثمارات  وتنفيذ  اجلامعي  بالنظام  واالإنتفاع 
تنزانيا املتحدة للجن�سية املزدوجة على اأنها ت�سمح للمغرتبني بالعودة للوطن، كما حتذر من اأن حذر 

اجلن�سية املزدوجة يف قانون الهجرة قد يت�سبب يف اأزمة هوية لدى االأجيال الالحقة.

كما يزداد عدد البلدان التي ت�سمح ملغرتبيها بالت�سويت واالإ�سرتاك يف االإنتخابات من اخلارج )اأنظر 
الف�سل التايل(. 

املغرتبون وبناء الوطن

تعتز احلكومة االإريرتية باإ�سهامات مغرتبيها يف ال�رضاع من اأجل اإ�ستقالل البالد وبناء الوطن. وبني 
املغرتبني االأرمن يف اخلارج - والذي يقدر عددهم بحوايل 7 مليون - هناك اهتمام كبري باحلفاظ 
على الهوية االأرمينية. ويف �سرياليون، عقب انتهاء احلرب االأهلية يف 2002، مت تاأ�سي�س مكتب �سوؤون 
املغرتبني يف وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والعامة خ�سي�سًا من اأجل اإ�رضاك املغرتبني يف التنمية وبناء 

الوطن.

البالد تو�سيات »جلنة  تتبع  ال�رضاع،  بعد 30 عامًا من  امل�ساحلة  ويف ظل جهود �رضيالنكا جتاه 
الدرو�س امل�ستفادة وامل�ساحلة« )LLRC( وتتعاون مع االأطراف املختلفة - مثل املجتمع املدين - 

يف و�سع نهج �سامل لالإ�ستفادة من قدرات جالياتها املغرتبة.

اأجل  اأن جميع املغرتبني يعملون ب�سكل م�ستقل ومن  وقد مت تقدمي مالحظة حتفظية حول افرتا�س 
خدمة م�سالح دول املن�ساأ اأو الدول امل�سيفة. ويف حني ميكن لروابط املغرتبني بدول املن�ساأ ب�سكل 
عام اأن تعود بالفائدة على التنمية، ال ُيعد هذا االأمر �سحيحًا على الدوام. فبالن�سبة للدول التي مازالت 
متاأثرة ب�رضاعات اأو التي خرجت موؤخراً من �رضاع طويل، تعتب الديناميكيات بينها وبني جالياتها 

املغرتبة اأكرث تعقيداً وتتطلب نهجًا خمتلفًا ينبع من الوعي بالواقع ال�سيا�سي على االأر�س)4(.

باإمكان الإدماج واإعادة الإدماج اأن يدعما الروابط مع املغرتبني  

ميكن اأن ي�سكل االإحت�سان االإجتماعي اأو »اإعادة االإدماج« يف الدولة امل�سيفة اأداًة لدعم املغرتبني من 
اأجل متكينهم من امل�ساهمة ب�سكل اأف�سل يف تنمية دول املن�ساأ. وبينما يزداد يف بع�س الدول امل�سيفة 
عدد من ينظرون اإلى اإعادة االإدماج ب�سفته جزءا اأ�سا�سيا من �سيا�سة الهجرة، جند من الناحية االأخرى 
4( اأفادت �رضيالنكا اأن العديد من املغرتبني ال�رضيالنكيني من اأ�سل تاملي قد ا�ستفادوا من مناخ ال�سالم الذي مت التو�سل اإليه موؤخراً 

يف �رسيالنكا من اأجل حتا�شي الأفكار املتطرفة، والإنخراط من جديد مع جذورهم داخل البالد وحتى الإ�شتثمار يف �رسيالنكا.
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اأنه من البديهي اأن يدعم هذا االأمر قدرة املغرتبني على التوا�سل مع دول املن�ساأ من خالل منحهم 
الغطاء القانوين للتنقل والعي�س بحرية بني البلدين. 

وميكن اأن يعود ذلك بالفائدة على كل من جمتمعات املن�ساأ واملجتمعات امل�سيفة. وقد اأكدت �سوي�رضا 
اأن اإدماج املغرتبني ب�شكل ناجح يف املجتمع امل�شيف يرفع من قدرة الدولة امل�شيفة على الإنخراط 
يف التعاون الدويل. وقد الحظت جمهورية تنزانيا املتحدة اأنه عندما ال يتمتع مغرتبوها باالإحتواء 
واأكدت  البالد.  تنمية  يف  االإ�ستثمار  اأو  العودة  يف  �سعوبة  يواجهون  فانهم  امل�سيفة،  الدولة  يف 
جواتيماال على امل�سئولية امل�سرتكة للدول امل�سدرة للهجرة ودول العبور والدول امل�سيفة يف حماية 
ودعم املهاجرين واملغرتبني خا�سة يف املواقف التي ت�سكل خطراً مثل االإجتار بالب�رض، كما اأ�سادت 

بالتعاون اجليد مع ال�سلفادور ودول اأخرى من اأمريكا الو�سطى يف هذا ال�ساأن.  

وزير  من�سب  اإن�ساء  ويهدف  قيرِّمًا،  وثقافيًا  اإجتماعيًا  مورداً  ب�سفتهم  املغرتبني  اإلى  اإيطاليا  وتنظر 
وال�سكن وال�سحة ودعم  التعليم  االأ�سا�سية مثل  اأهمية توفري اخلدمات  اإلى بعث ر�سالة حول  االإدماج 
الت�سغيل للمهاجرين على االأرا�سي االإيطالية. وقد دعت اإيطاليا اإلى و�سع برامج لدفع االإثراء الثقايف 
اأن  لوك�سمبج  وترى  الغجر.  ملجموعات  باملنتمني  يتعلق  فيما  خا�سة  اأوروبا،  يف  العن�رضية  ونبذ 
اإدماج واإحتواء املغرتبني يف حياة الدولة امل�سيفة مبثابة مطلب اأ�سا�سي من اأجل التعاون البنَّاء بني 
الدول امل�سدرة وامل�ستقبله للهجرة واأن باإمكان املغرتبني م�ساعدة املهاجرين اجلدد يف هذه العملية.

للمغرتبني  الفعالة  »امل�ساركة  لتعبري  تف�سيلها  عن  تركيا  اأعربت  »اإدماج«،  م�سطلح  عن  وعو�سًا 
بها«،  يقيمون  التي  للدولة  واالإقت�سادية  وال�سيا�سية  الثقافية  و  واالإجتماعية  االأكادميية  احلياة  يف 
واأكدت على اأهمية املهارات اللغوية يف كل من الدولة امل�سيفة ودولة املن�ساأ. وقد اأدركت زميبابوي 
االإ�سهامات الكبرية التي ميكن ملغرتبيها اأن يقدموها يف �سبيل التنمية اإذا متكنوا من احل�سول على 
احلقوق االأ�سا�سية مثل التعليم وال�سحة يف الدولة امل�سيفة، وعليه قامت بتوقيع اإتفاقيات مع دول 

مثل جنوب اأفريقيا وموزمبيق.

وبالن�سبة لدول املهجر التقليدية مثل اأ�سرتاليا وكندا، فان ا�ستقرار املهاجرين واإدماجهم هو مبثابة 
ال�سفات  من  والثقايف  اللغوي  التنوع  وُيعتب  الهجرة،  برنامج  مراحل  الإحدى  املنطقية  النهاية 

املجتمعية الهامة.

اأ�شرتاليا: منوذج متعدد الثقافات

نظراً لوجود 25% من مواطنيها من مواليد اخلارج و 50% من مواليد اخلارج اأو الأحد االأبوين املولودين 
يف اخلارج، تتبع ا�سرتاليا منوذجًا متعدد الثقافات يقوم على مبداأ املواطنة. وتتمثل النتيجة الطبيعية 
لبنامج ا�سرتاليا الدائم للهجرة يف االإدماج الكامل للمهاجرين ب�سفتهم مواطنني يتمتعون بكامل 
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احلقوق املدنية وال�سيا�سية. حتى يف ظل منو برناجمها للهجرة املوؤقتة، حتاول اأ�سرتاليا التاأكيد على 
اأن جميع املهاجرين يتلقون الدعم ويتم اإحت�سانهم ب�سفتهم اأفراداً قّيمني يف املجتمع.

وينطوي هذا النهج القائم على الدعم على عدد كبري من ال�سيا�سات والبامج االإجتماعية على امل�ستوى 
املحلي وم�ستوى الواليات وامل�ستوى الوطني، باالإ�سافة اإلى �رضاكات مع املجتمع املدين. وتت�سمن 
الرتجمة  وخدمات  اللغوي،  التدريب  خالل  من  املجتمعي  الدعم  تقدمي  والبامج  ال�سيا�سات  تلك 
التحريرية والفورية، واالإنتفاع العادل باخلدمات احلكومية، وِمَنح من اأجل اإقامة م�ساريع جمتمعية 
وغريها. وتوؤدي ال�سيا�سات الت�سجيعية املتعلقة بعودة املقيمني وحتويل االأموال اإلى ت�سهيل التنقل بني 
اأ�سرتاليا ودول املن�ساأ اأو االأ�سل. وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، وطبقًا ملوؤ�رض التما�سك االإجتماعي 

اخلا�س بوزارة الهجرة واملواطنة )DIAC(، يظل التما�سك االإجتماعي ثابت ن�سبيًا.

وهناك در�سان م�ستفادان من النموذج االأ�سرتايل للمغرتبني والتنمية:

1( ميكن ل�سيا�سات الهجرة القائمة على ا�سرتاتيجيات االإدماج ال�سامل باإعتبارها النتيجة الطبيعية 
للهجرة اأن توؤدي اإلى جتنب احلاجة لتبني �سيا�سات خا�سة للمغرتبني؛ و

على  وت�سجعهم  املغرتبني  قدرات  تدعم  اأن  جيداً  واملن�سقة  ال�سليمة  االإدماج  ل�سيا�سات  ميكن    )2
اأ�سا�سًا �سلبًا  اأن مينحهم يف املقابل  الذي ميكن  امل�ساهمة يف تنمية املجتمع واالإقت�ساد امل�سيف 

للعودة لدول املن�ساأ واالإ�ستثمار يف تنمية تلك الدول.

الناجحة  العودة  اأن   2009 عام  اأثينا  يف  عقد  الذي  والتنمية  للهجرة  الدويل  املنتدى  الحظ  وقد 
للمغرتبني واإعادة اإندماجهم يف دول املن�ساأ عادًة ما تعتمد على االإندماج الناجح يف الدولة امل�سيفة. 
وترى املنظمة الدولية للهجرة اأنه لي�س ثمة تناق�س بني �سيا�سة ر�سيدة ب�ساأن  املغرتبني و �سيا�سات 
الإدماج، اإذا ما توفرت �رسوط التخطيط والتنفيذ اجليد لتلك ال�شيا�شات. ويرتكز التقرير القادم للمنظمة 
للتنمية  موؤ�رضاً  باعتباره  املهاجرين  رخاء  مدى  حول  الدولية  الهجرة  بخ�سو�س  للهجرة  الدولية 
الب�رضية يف الدول امل�سيفة يف �سمال وجنوب العامل)5(. وقد �ساعدت املنظمة العديد من احلكومات 
على اإن�ساء مراكز موارد )اأو معلومات( املهاجرين )MRCs( يف كل من الدول امل�سيفة ودول املن�ساأ 

من اأجل دعم جهود اإدماج املغرتبني واإعدادهم للعودة الطوعية واإعادة االإندماج يف بلد املن�ساأ)6(.

http://www.iom.int/cms/wmr2013 :5( للمزيد من املعلومات برجاء زيارة

2013 - متتلك الدول التالية )اأو امتلكت(  مراكز ملوارد املهاجرين:  اإعتباراً من يوليو  اأنه -  اأفادت املنظمة الدولية للهجرة   )6
األبانيا، اأ�سرتاليا، بلغاريا، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية الكونغو الدميقراطية، املجر، لبنان، مايل، ميكروني�سيا، الفلبني، البتغال، 
الدولية  املنظمة  اأن  مالحظة  )برجاء  وزميبابوي.  فيتنام  تون�س،  طاجك�ستان،  �رضيالنكا،  �سلوفاكيا،  الرو�سي،  االإحتاد  رومانيا، 

للهجرة قد �ساعدت يف اإن�ساء و / اأو اإدارة املراكز املو�سوع اأ�سفلها خط(.
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املهاجرين  اإ�ستقرار  وت�سمن  والفعالية  بال�سفافية  تتمتع  التي  الهجرة  برامج  اأن  املوؤمتر  اأكد  وقد 
واإندماجهم اإجتماعيًا واإقت�ساديًا ميكن اأن ت�سمن االإ�ستقرار يف املجتمعات امل�سيفة وتدعم املغرتبني 

ب�سفتهم �رضكاًء يف تنمية بلد املن�ساأ.

باإمكان دول املن�شاأ اأن ت�شاهم يف جناح ورخاء مغرتبيها يف اخلارج

نظراً لإدراكهم للعالقة بني الإندماج يف الدولة امل�شيفة والإنخراط يف تنمية دولة املن�شاأ، تقوم كٌل 
من اجلزائر، �سيلي، كولومبيا، املك�سيك، الفلبني، املغرب، اأوغنده وغريهم من الدول بزيادة االإ�ستثمار 
امللجاأ  القن�سلية مبثابة  املكاتب  وتعد  امل�سيفة.  الدول  االإجتماعي ملغرتبيهم يف  الدعم  برامج  يف 
االأول للمغرتبني الذين يرغبون يف احل�سول على معلومات اأو م�ساعدة قانونية اأو م�ساندة من طرف 
احلكومة امل�سيفة اأو الدعم املجتمعي. يف الكثري من احلاالت، تعتب تلك املكاتب مبثابة مركز موارد 

يقوم باإعداد وجتهيز املهاجرين للعودة اإلى اأو االإ�ستثمار يف دولة املن�ساأ.

وت�سعى احلكومة املك�سيكية اإلى حت�سني جودة حياة جالياتها املغرتبة من خالل االإنتفاع بالنظام 
التعليمي وفر�س العمل و الريا�سة وال�سحة وحت�سني تنظيم اجلالية، حتى قبل اإعتبار العوائد التي 
املثال خدمات  �سبيل  املتحدة على  الواليات  براجمها يف  وتت�سمن  املك�سيك.  اإلى  لهم جلبها  ميكن 
�سحية يتم تقدميها مبعرفة وزارة ال�سحة واإتفاقيات مع معاهد التدريب املهني االأمريكية من اأجل 
واملغرتبون  احلكومة  زعماء  اأن�ساأ  وقد  الوظائف.  قطاعات  بع�س  يف  املك�سيكيني  مهارات  توثيق 
جمال�س ا�ست�سارية م�سرتكة لتعزيز ذلك امل�سار وتقدمي التغذية الراجعة حول �سيا�سة املغرتبني. اأما 
الوقت،  نف�س  يف  عبور  ودولة  لها  وم�ستقبلة  للهجرة  م�سدرة  دولة  تعتب  التي  جلواتيماال  بالن�سبة 

فُتمثل حماية حقوق ورخاء املهاجرين واملغرتبني داخل وخارج حدودها اأهمية ق�سوى.

ويف ال�سنوات االأخرية قامت اجلزائر باإن�ساء جلنة ت�سم اأفراد اجلاليات املغرتبة ملناق�سة ظروف تلك 
اجلاليات يف املجتمعات امل�سيفة.  وُتقدم قن�سليات �سيلي خدمات قانونية حول امل�سائل العائلية 
ال�سيلية املقيمة يف اخلارج يف �سنة 2014. وُت�سجع  العائالت  القيام باح�ساء الأطفال  اإلى  وت�سعى 
ال�سني االإندماج بني جالياتها املغرتبة، خا�سًة من خالل اإحرتام قوانني وعادات وظروف املجتمع 
امل�سيف، كما ت�سجع االإ�سهامات الهادفة لتنمية الدول امل�سيفة. وتدعم كولومبيا مغرتبيها من خالل 
ال�سلفادور يف الواليات املتحدة االأمريكية  اأما �سفارة  توفري معا�سات وخدمات �سحية يف اخلارج. 
فتقدم خدمات قانونية حول الهجرة ملواطنيها املقيمني والعاملني يف اخلارج، والتي ترتكز اأغلبيتهم 

يف الواليات املتحدة االأمريكية.

اإن وزارة خارجية اأوغنده ب�سدد االإنتهاء من و�سع �سيا�سة حتمي حقوق مواطنيها يف اخلارج وتوفر 
بيئة من �ساأنها ت�سجيع املغرتبني على امل�ساركة يف حياة الدولة امل�سيفة. وقد اأن�ساأت نيجرييا مكاتب 

يف �سفاراتها وقن�سلياتها للعمل مع جلان املغرتبني وحماية حقوقهم وم�ستحقاتهم ورخائهم.
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وتدعم حكومة الفلبني اإندماج مواطنيها املقيمني يف اخلارج من خالل جمموعة كبرية من اخلدمات 
التي يقدمها »�سندوق متويل رخاء املهاجرين«، ويتم متويل ال�سندوق من خالل اأجور العاملني يف 
اخلارج. وقد مت اإن�ساء �سناديق م�سابهة تديرها كٌل من بنجالدي�س وباك�ستان و �رضيالنكا وتايالند. 
وقد اأن�ساأت الهند �سندوقًا ومراكز ملوارد العمال مل�ساعدة مهاجريها خالل االأزمات. ففي دبي، على 
وا�ست�سارات  ُيقدم معلومات  املهاجرين  �ساماًل ملوارد  الهندية مركزاً  احلكومة  اأقامت  املثال،  �سبيل 

جلاليتها يف االإمارات العربية املتحدة.

املتبادل  والدعم  احلماية  لتقدمي  �رضاكات  بعقد  املجاورة  الدول  تقوم  االإقليمي،  امل�ستوى  وعلى 
للجاليات املهاجرة واملغرتبة: على �سبيل املثال، �ستقوم جواتيماال باإ�ست�سافة منتدى اإقليمي حول 
على  للعمل  تفاهم  مذكرة  عنه  ت�سدر  اأن  املنتظر  من  والذي   ،2013 اأغ�سط�س  يف  والطفولة  الهجرة 

امل�ستوى االإقليمي �سد االإجتار باالأ�سخا�س. 

الإدراك العام ملفهوم الإغرتاب

اأ�سا�سيًا  اأو عند عودتهم للوطن - جزءاً  ي�سكل االإدراك العام للجاليات املغرتبة - �سواء يف اخلارج 
من اأية اإ�سرتاتيجية �ساملة للمغرتبني. لقد مت مناق�سة هذه امل�ساألة ب�سكل خمت�رض يف املوؤمتر، اإال اأن 
احلكومات امل�ساركة قد اأكدت مراراً اأن من �ساأن وجود برامج هجرة واإدماج تتمتع بال�سفافية وت�سمن 
وممار�سات  قوانني  وجود  اإلى  باالإ�سافة  باخلدمات،  االإنتفاع  واإمكانية  قانونيًا  و�سعًا  للمغرتبني 
حقوق  حماية  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  اأن  الهجرة،  منافع  حول  متوازن  عام  ونقا�س  غري-متييزية 

ورخاء املغرتبني.

وُيعتب وجود �سورة اإيجابية للمغرتبني لدى جمتمع املن�ساأ اأو االأ�سل اأمراً اأ�سا�سيًا لت�سجيع املواطنني 
املقيمني يف اخلارج على العودة  اإلى و / اأو االإ�ستثمار يف ذلك املجتمع. وقد الحظت تركيا اأن الطريقة 
املغرتبني  م�ساهمة  كيفية  على  توؤثر  تتبعها  التي  وال�سيا�سات  مغرتبيها  اإلى  الدول  بها  تنظر  التي 
وجرائم  والعن�رضية  التمييز  واإجراءات ملكافحة  �سيا�سات  اإلى وجود  ودعت  املن�ساأ،  دول  تنمية  يف 
اأثيوبيا  الدول امل�سيفة باأي و�سيلة ممكنة. وقد دعت كٌل من  التي ت�ستهدف املغرتبني يف  الكراهية 
واإيطاليا ورومانيا اإلى وجود �سيا�سات ملكافحة كراهية االأجانب والعن�رضية وتهمي�س املهاجرين. 
كما نادت اليمن باإلغاء القيود املتعلقة بالهجرة واالإعرتاف العلني باأهمية املغرتبني. وقد دعت م�رض 
اإلى اإقامة حوار اأورو-عربي اأكب من اأجل التعزيز امل�سرتك لفوائد الهجرة القانونية بغر�س التنمية 

وت�سحيح ال�سورة ال�سلبية للمهاجرين يف االإعالم االأوروبي.

ويف الوقت الذي متثل فيه ق�س�س النجاح الفردية للمغرتبني اأف�سل دعاية لهم، مُيكن للطريقة التي 
االإندماج  واإعادة  العودة  يف  رغبتهم  على  توؤثر  اأن  املغرتبني  مواطنيها  اإلى  احلكومات  بها  تنظر 
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الفلبني على �سبيل املثال ملواطنيها املغرتبني �سفة »بطل  ال�سابقة. متنح  اأوطانهم  واالإ�ستثمار يف 
تكرميًا  املغرتبني،  الفلبينيني  العاملني  �سهر  بو�سفه  االأول(  )كانون  دي�سمب  ب�سهر  وحتتفل  قومي« 

للعاملني العائدين.

كما مُيكن للمنظمات الدولية اأن متثل �رضيكًا يتمتع باخلبة وعدم االإنحياز من اأجل حماية املهاجرين 
من االإدراك ال�سلبي لهم وال�سلوك االإجتماعي ال�سئ. اإن برامج املنظمة الدولية للهجرة يف ال�سومال 
البالد  املقيمني يف  للمواطنني  ت�رضح  توعية  برامج  ترافقها  اأفريقيا«  التنمية يف  اأجل  من  »الهجرة 
التي  واملواهب  املهارات  خالل  من  عليهم  �ستعود  التي  والفوائد  اخلا�س  البنامج  هذا  وراء  ال�سبب 
االأمان  ل�سمان توفري  للهجرة  الدولية  املنظمة  العائدون. كما تعمل غينيا مع  بها زمالوؤهم  يتمتع 

للمهاجرين وحماية اأكب حلقوقهم يف الدول امل�سيفة.

 النتائج والإ�شتنتاجات

بو�سفهم ميتلكون  املغرتبني  للتعامل مع  و�سيا�سات جديدة  روؤية  اإعتماد  اإلى  امل�ساركون  لقد دعى 
القدرة على مد ج�سور ال�رضاكة يف عامل متعدد االأجنا�س والثقافات. اإن دول الهجرة التقليدية ت�ستقبل 
االآن مهاجريها، بينما تزيد اأعداد اجلاليات املغرتبة القادمة من دول املهجر التقليدية، وت�ست�سيف 
الدول واالأقاليم التي ال تعد مبثابة دول مهجر بع�س اأكب اجلاليات االأجنبية يف العامل، بينما تتمركز 
املغرتبني  ديناميكيات  فهم  اجلميع  ويحاول  العامل.  جنوب  يف  االآن  املغرتبة  اجلاليات  من  العديد 

واإدراجها �سمن التخطيط الوطني للتنمية.

اأن  اإن تغيري النهج املتبع يف التعامل مع املهاجرين واملغرتبني يعد مبثابة م�سئولية عاملية. كما 
وجود روؤية اإيجابية للهجرة واملغرتبني من �ساأنها ت�سجيع ال�سيا�سات الوطنية والثنائية املالئمة من 
اأجل حماية اجلاليات �سد التمييز وكراهية االأجانب اأو االإ�ستغالل، حيث اأن هذه العوامل توؤثر ب�سكل 
مبا�رضعلى قدرة ورغبة املغرتبني يف احلفاظ على روابطهم مع دول املن�ساأ واالإ�ستثمار يف تنميتها.

واأُُطر   )UNASUR( اأمريكا  دول جنوب  اإحتاد  اأو  االأفريقي  االإحتاد  مثل  االإقليمية  اجلهات  باإمكان 
ودول  االأوروبي  االإحتاد  بني   ]EUROMED[ االأورو-متو�سطية  ال�رضاكة  مثل  االإقليمية  احلوارات 
البحر املتو�سط، واحلوارات الدولية مثل املنتدى الدويل للهجرة والتنمية)7(، اأن تدفع التدابري الوطنية  
 )RCPs( االإقليمية  االإ�ست�سارات  لعمليات  ميكن  كما  للمهاجرين.  ال�سلبية  املعاملة  مع  للتعامل 

7( انظر تقارير اأعمال املنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف اإجتماعات القمة املنعقدة يف 2011 و 2012  والتي ركزت على دور املغرتبني 
. / www.gfmd.org/en :يف تبني اأعمال خا�سة وجتارية واإن�ساء م�ساريع وتنمية القطاع اخلا�س. برجاء االإطالع على الرابط التايل
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بالن�سبة  االإن�سان  حقوق  حماية  وتعزز  والتنمية  الهجرة  بني  بنَّاءة  عالقة  تن�سيء  اأن  الهجرة  حول 
للمهاجرين)8(.

امل�ساركون يحثون املنظمة الدولية للهجرة واحلوار الرفيع امل�ستوى للأمم املتحدة حول الهجرة 
والتنمية على ما يلي:

بني  امل�سافات  تقريب  يف  املغرتبون  يلعبه  اأن  ميكن  الذي  الهام  الدور  على  يوؤكدا  اأن    )1
اعتبار جميع املغرتبني  الدول )مع توخي احلذر من  واإقت�ساديات  والثقافات  املجتمعات 

متماثلني اأو مبثابة قوة اإيجابية(.

ودعم  حماية  �ساأنها  من  التي  امل�سيفة  الدول  يف  املهاجرين  اإدماج  برامج  ي�سجعا  اأن    )2
ال، على �سبيل املثال من خالل االإنتفاع العادل باخلدمات االإجتماعية  املغرتبني ب�سكل فعَّ
التمييز واإطالق نقا�س عام حول منافع الهجرة  االأ�سا�سية وو�سع قوانني وممار�سات �سد 

يت�سم بال�سفافية.

اأو  الفعلية  العودة -  ت�سهيل  �ساأنها  التي من  الة  الفعَّ االإندماج  اإعادة  �سيا�سات  ي�سجعا  اأن    )3
االإفرتا�سية - للمغرتبني اإلى دول املن�ساأ اأو االأ�سل.

الدولية  للمنظمة  )بالن�سبة  املوؤمتر  نتائج  كاأحد  املمار�سات  الأف�سل  ملخ�سًا  ي�سعا  اأن   )4
للهجرة(.

ميتلكون  ب�سفتهم   2015 عام  بعد  ملا  التنمية  اأجندة  �سمن  املغرتبني  اإدراج  ي�سمنا  اأن    )5
القدرة على دفع عجلة التنمية.

8( انظر ملخ�س رئي�س االجتماع العاملي الرابع لعمليات االإ�ست�سارة االإقليمية يف بريو 2013 واملتاح من خالل الرابط التايل:
www.iom.int/ cms/2013-global-rcp-meeting 
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باإمكان الدول اإ�شراك ومتكني ودعم املغرتبني 
من اأجل اأهداف تنموية من خالل التوا�شل معهم 

وتفعيل �شيا�شات وتدابري ال�شراكة

من  كٍل  يف   - واملغرتبني  املهاجرين  ومتكني  ودعم  حماية  يف  تتمثل  رئي�سية  م�سئولية  للدول  اإن 
دول املن�ساأ والدول امل�سيفة. ولكن نظراً ملحدودية ما ميكن اأن تقوم به دولة ما داخل اأرا�سي دولة 
اأخرى، البد من اأن تت�سارك الدول معًا يف حتمل هذه امل�سئولية. وُتظهر الدرا�سات جمموعة كبرية من 
ال�سيا�سات والبامج التي تهدف الإ�رضاك املغرتبني يف التنمية، اأغلبها اأحادي اجلانب بطبيعته والقليل 

منها يعتمد على نهج م�سرتك بني احلكومات واملجتمعات. 

واإدماج  وتوطني  الهجرة  �سيا�سات  اإطار  �سمن  املغرتبني  لدعم  الدول  مبادرات  من  العديد  وتندرج 
املهاجرين وحتتوي - على �سبيل املثال - على �سيا�سات �سفافة لدخول املهاجرين، واإجراءات مِرنه 
املزدوجة. وتندرج  االإدماج واجلن�سية  واإعادة  االإدماج  و�سيا�سات  الدخول،  تاأ�سريات  للح�سول على 
كذلك العديد من املبادرات �سمن فئة اأخرى من املبادرات ال�سيا�سية والتنظيمية مثل تنظيم البنوك 
االإ�سرتاتيجيات  اأكرث  بع�س  تندرج  و  التملُّك.  وحق  االأجنبية  واالإ�ستثمارات  واجلمارك  وال�رضائب 
واملنظمات  اخلا�س  والقطاع  املغرتبة  اجلاليات  مع  بالتعاون  احلكومات  بها  تقوم  والتي  اإلهامًا 
الكثري  وتغطي  والتفاعل  التوا�سل  ل�سيا�سات  حمدودة  فئة  �سمن  الدولية  واملنظمات  احلكومية  غري 
التجارة واالإ�ستثمار للمغرتبني وحتى اخلدمات  من مبادرات »متكني« املغرتبني بدءاً من معار�س 

القن�سلية والتوعية يف اخلارج وتقدمي الدعم للعائالت يف موطنهم.

ونظراً لتنوع املغرتبني، ال يوجد نهج موحد على م�ستوى العامل بل هناك العديد من ال�سبل الإ�رضاك 
املغرتبني. وقد اأكدت احلكومات مراراً على النهج االإ�سرتاتيجي للمنظمة الدولية للهجرة القائم على 
اأركان ثالث وهي: »اإ�رضاك ومتكني ودعم« املغرتبني ب�سفته �سعارا للموؤمتر واإطارا لتحديد ال�سيا�سات 

والبامج املطلوبة من اأجل دعم م�ساركة املغرتبني يف عملية التنمية.

الف�شل الثاين
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كما اأقرتحت �رضيالنكا اإ�سافة ركن رابع الإ�سرتاتيجيات املنظمة الدولية للهجرة يتعلق بـ »توعية« 
املغرتبني، خا�سة فيما يخ�س واقع دول املن�ساأ، حتى ال يقعوا �سحية ل�سورة منطية خاطئة اأو مبالغ 

فيها، متى قرروا العودة واالإ�ستثمار يف البالد.

معرفة املغرتبني والتوا�شل معهم

لقد اتفق امل�ساركون يف املوؤمتر على اأن معرفة من هم املغرتبون واأين يرتكزون، وماهو دورهم يف 
املجتمع واحتياجاتهم وقدراتهم على امل�ساهمة يف تنمية املجتمعات امل�سيفة وجمتمعات املن�ساأ 
البد واأن ت�سكل اخلطوة االأولى يف و�سع �سيا�سات الإ�رضاكهم. كما ُيعتب من ال�رضوري توفري معلومات 
العديد من  اإليه  تفتقر  الذي  االأمر  والتفاعل، وهو  للتوا�سل  �سيا�سات ذكية  لو�سع  وبيانات منهجية 
الدول. لقد دعت رومانيا اإلى و�سع �سيا�سات تقوم على احلقائق حول الهجرة واملغرتبني، ولي�س على 
اخلرافات. وقد اأكدت كٌل من ال�سلفادور، جواتيماال، لوك�سمبج، املك�سيك وغريها من الدول على اأن 

ال�سيا�سات يجب اأن ت�سع التنمية الب�رضية قبل التنمية االإقت�سادية. 

املغرتبني:  م�سار  حول  االأطراف  جميع  جانب  من  ومعلومات  بيانات  توفري  يلزم  اأنه  املوؤكد  من 
بب�ساطة  اأو  خا�سة  اأعمال  اإقامة  االإ�ستثمار،  العمل،  اأجل  من  عودة  فر�س  عن  الباحثون  املغرتبون 
يرغبون يف العودة الأ�سباب ثقافية اأو من اأجل االإ�ستجمام؛ ال�رضكات التي ت�سعى للربط بني املهارات 
جهود  دعم  اأجل  من  املغرتبني  موارد  جلذب  ت�سعى  التي  واحلكومات  املتاحة؛  والوظائف  املطلوبة 
التنمية الوطنية. اإال اأن اجلمع املنهجي للبيانات ون�رضها واإ�ستخدامها يتطلب التزامًا �سيا�سيًا وتوفري 
العبء عن  هذا  تخفيف  ومُيكن  البلدان.  من  للعديد  يعتب مبثابة حتدي جاد  الذي  االأمر  وهو  موارد 
تتمتع  التي  الدولية  والوكاالت  اخلا�س  والقطاع  اأنف�سهم،  املغرتبني  م�ساركة  خالل  من  احلكومات 
 ،)OECD( باخلبة مثل املنظمة الدولية للهجرة و البنك الدويل ومنظمة التعاون االإقت�سادي والتنمية

وبرنامج االأمم املتحدة للتنمية )UNDP( وغريهم.

يوجد بالفعل عدد من االآليات جلمع ون�رض البيانات املتعلقة باملغرتبني، مثل اإجراءات امل�سح والتعداد، 
اأواإعداد خرائط الأماكن املغرتبني وقواعد بيانات ملهاراتهم وخباتهم واهتماماتهم. اإن عدداً متزايداً 
من املواقع االإلكرتونية واأدوات حت�سني القدرات متنح اليوم معلومات واإر�سادات حول اأمور مثل �سُبل 

اإطالق م�ساريع �سغرية ومتو�سطة احلجم متعددة اجلن�سيات.

اإجتماعي ومهني و�سبكة للمغرتبني يف 110 دولة و50 والية من  اأن�ساأت غينيا بنك معلومات  لقد 
الواليات املتحدة االأمريكية، كما تقوم باإجراء م�سح للغينيني يف اخلارج. وتعمل كينيا على و�سع 
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قاعدة بيانات ملواطنيها يف اخلارج، واإح�ساء ملهارات املغرتبني باالإ�سافة اإلى و�سائل للتوا�سل مع 
عامليها يف اخلارج من خالل االإنرتنت.  وقد اأن�ساأت زميبابوي موقعًا اإلكرتونيًا لراأ�س املال الب�رضي 
من اأجل جذب مغرتبيها للعودة اإلى البالد من خالل توفري فر�س عمل. وقد عملت املنظمة الدولية 
للهجرة مع كل من اأجنوال، اأثيوبيا، غويانا، مايل، مولدوفا، نيجرييا و�سرياليون، باالإ�سافة اإلى كندا 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة ب�سفتهم دول م�سيفة، على و�سع خريطة ملغرتبيهم. وقد و�سعت 
ناميبيا خريطة جلالياتها املغرتبة من منظور ي�سمح بتقييم �سُبل االإ�ستفادة من م�ساعدتهم يف تلبية 
االحتياجات  تلبية  يف  اخلريطة  هذه  �ست�ساعد  ل�سرياليون،  وبالن�سبة  البالد.  يف  العمالة  احتياجات 

الوظيفية يف قطاع ال�سحة العامة وهو اأمر اأ�سا�سي ملرحلة اإعادة اإعمار ما بعد احلرب.

يف ظل وجود اأكرث من 10 مليون من مواطنيها يف اخلارج، تن�سىء حكومة الفلبني هذا العام بوابة 
الدويل  املنتدى  اأعلنه  ما  غرار  )BaLinkBayan(، على  املغرتبني  اإ�رضاك  بغر�س  �ساملة  اإلكرتونية 
للهجرة والتنمية يف جزر املوري�س عام 2012. �ستقدم البوابة االإلكرتونية معلومات حول االإ�ستثمارات 
واالأعمال التجارية واملنتجات واالأن�سطة اخلريية واالأعمال التطوعية، خا�سًة يف املجال الطبي طبقًا 
ملا اأو�ست به الوكاالت املخت�سة يف مدن واأقاليم البالد. كما تخطط تون�س الإطالق بوابة اإلكرتونية 
متكاملة للتون�سيني يف اخلارج، والتي �ستجمع بني اخلدمات املختلفة املقدمة للمواطنني املغرتبني.

وتعقد العديد من الدول موؤمترات ومعار�س للمغرتبني يف الدول امل�سيفة ودول املن�ساأ من اأجل تبادل 
والوكاالت  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  املغرتبني واحلكومات  واإطالق �رضاكات بني  االأفكار 
الرابع ملواطني مالطا املقيمني يف اخلارج  العاملي  املوؤمتر  لعقد  االإعداد  بداأت مالطا  الدولية. وقد 
اأجل  من  ملغرتبيه  دولية  موؤمترات  اأربعة  الرو�سي  االإحتاد  عقد  وقد   .2015 عام  يف  �سيعقد  والذي 

توعيتهم وجذبهم للعودة لالإحتاد الرو�سي.

وقد دعت احلكومة الفلبينية واملجل�س الفلبيني للمغرتبني يف 2013 اإلى عقد القمة العاملية الثانية 
للفليبينيني املغرتبني، من خالل اإ�رضاك زعماء اجلاليات الفلبينية يف �ستى بقاع العامل، ومُمثلني من 

الوكاالت احلكومية الفلبينية ومنظمات املجتمع املدين وموؤ�س�سات اأكادميية فلبينية.

 What’s وت�رضك �رضيالنكا �سباب العاملني املقيمني يف اخلارج من خالل مبادرات مثل »وماذا بعد؟
املقيمني يف  اأ�سل �رضيالنكي  العليا واملحرتفني من  الدرا�سات  لطلبة  next؟«، وهو منتدى م�ستقل 

فرن�سا ممن يرغبون يف دفع ال�سالم يف �رضيالنكا من خالل التبادل الفكري واحلوار بني الثقافات.

وتعمل املنظمة الدولية للهجرة مع حكومات وجمموعات مغرتبني ومنظمات غري حكومية والقطاع 
اخلا�س ومنظمات عاملية اأخرى خالل املراحل املختلفة لدورة الهجرة. كما تدعم املنظمة الدولية 
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للهجرة اجلهود التي تبذلها احلكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س للتوا�سل مع املغرتبني من 
لكب حجم  املن�ساأ. ونظراً  امل�سيفة ودول  الدول  املهاجرين يف  توعية ومراكز موارد  خالل حمالت 
لتزويد  العاملني  العديد من مراكز موارد  الهند  اأن�ساأت  التعاون اخلليجي،  جالياتها يف دول جمل�س 

مواطنيها باملعلومات وامل�ساعدة حاَل اإحتياجهم لها. 

اإن�شاء الهياكل املوؤ�ش�شية املالئمة من اأجل اإ�شراك املغرتبني

ينطوي التوا�سل مع املغرتبني واالإ�ستفادة من مواردهم املتنوعة من اأجل التنمية على عمل العديد 
م�ستوياتها  اأرفع  يف  متمثلة  احلكومة  والتزام  واهتمام  االآخرين  وال�رضكاء  احلكومية  الوزارات  من 
للم�سي قدمًا يف هذه االأجندة ال�ساملة لعدة قطاعات. ومبقدور اإحدى الوزارات احلكومية اأو اجلهات 
املخت�سة ب�سوؤون املغرتبني ت�سهيل التن�سيق الالزم بني الوزارات و�سمان اإدراج اجلاليات املقيمة يف 

اخلارج �سمن اأية خطة وطنية للتنمية.

باملغرتبني،  تخت�س  حكومي  م�ستوى  على  مكاتب  اأو  وزارات  دولة   30 من  اأكرث  اليوم  اأن�ساأت  وقد 
يف  بالفلبينيني  اخلا�سة  املفو�سية  الفلبني  واأن�ساأت  املوؤمتر.  يف  امل�ساركني  �سمن  كان  واأكرثهم 
اخلارج منذ اأكرث من 33 عامًا وهي تعد بذلك واحدة من اأقدم اجلهات املخت�سة ب�سوؤون املغرتبني، 
وقد مت اإن�سائها من خالل قرار رئا�سي لتوفري امل�سورة ال�سيا�سية املبا�رضة للرئي�س حول كيفية احلفاظ 
الثاين يف  تاأ�سي�س موؤ�س�سة احل�سن  الروابط مع املواطنني املغرتبني وتقويتها. ويف املغرب مت  على 
اأجل توفري الدعم لغري املقيمني يف املغرب  1990 للمواطنني املغاربة من غري املقيمني وذلك من 
اأن�ساأت اجلزائر  ودفع التعاون معهم على امل�ستوى االإقت�سادي واالإجتماعي والثقايف. ويف 1996، 

عددا من الهياكل احلكومية للتعامل مع جالياتها عب البحار.

وتعتب العديد من الوزارات وال�سيا�سات الوطنية اخلا�سة باملغرتبني مبثابة ظاهرة حديثة اأو مازالت 
قيد التنفيذ: هكذا احلال يف اجلزائر بالن�سبة للمديرية العامة للجالية الوطنية يف اخلارج والتي مت 
اإن�سائها عام 2012، وهي جزء من اخلطة القومية اجلزائرية اخلا�سة باملغرتبني، ويف الراأ�س االأخ�رض 
مت اإن�ساء وزارة اجلاليات عام 2010، ويف مالطا مت اإن�ساء املديرية املخت�سة باملواطنني املقيمني 
يف اخلارج يف 2012، ويف اأثيوبيا اأعتمد جمل�س ممثلي ال�سعب ال�سيا�سة الوطنية للمغرتبني يف 2012 
للمغرتبني كي  الوطنية  ال�سيا�سة  االإنتهاء من و�سع  اأما كينيا فهي ب�سدد  اإطالقها يف 2013،  ومت 
تتوا�سل مع مغرتبيها يف اخلارج، وت�سعى �سرياليون اإلى و�سع �سيا�سة للمغرتبني والهجرة يعززها 
بعد  اإعمار مرحلة  واإعادة  للتنمية  االأ�سمل  اجلهود  املغرتبني �سمن  دور  لتحديد  كامل  قانوين  اإطار 
اأجل املغرتبني، قامت الكونغو، بالتعاون مع املنظمة الدولية  احلرب. و�سمن جهودها احلديثة من 
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للهجرة، بو�سع اإطار وطني اإ�سرتاتيجي للتوا�سل مع املغرتبني. وقد و�سعت احلكومة الفلبينية الهجرة 
�سمن خطة التنمية القومية للفلبني )PDP( 2011-2016 والتي تخ�سع الأرفع م�ستويات الرعاية 

من ِقبل الرئي�س. 

ال�شفارات والقن�شليات يف املقدمة

ال�سفارات والقن�سليات يختلف بالن�سبة للعديد من  اأ�سبح دور  اأهمية اجلاليات املغرتبة،  مع زيادة 
بني  الثقة  بناء  اإليه  يعزو  من  واأول  حاجتهم  عند  املغرتبون  اإليه  يلجوؤ  من  اأول  غالبًا  فهي  الدول. 
احلكومات وجالياتها املغرتبة. و ُتقدم العديد من القن�سليات اليوم اإلى مواطنيها خدمات قانونية 
اأحداثا  تنظم  اأنها  كما  اخلدمات.  من  وغريها  ال�سفر  وثائق  وخدمات  اإجتماعية،  وخدمات  جمانية، 
ثقافية وجتارية وا�ست�سارات مع وبني جمموعات املغرتبني، كما توفر املعلومات والتوجيه والتدريب 
حول م�سائل تتعلق باالإندماج واإعادة االإدماج وتت�ساور مع احلكومة امل�سيفة حول ال�سيا�سات املتعلقة 
بالهجرة واملغرتبني. وقد قامت حكومات دول مثل جواتيماال واملجر واأوروجواي بتن�سيق جهودها 

لتب�سيط وتق�سري زمن االإجراءات االإدارية وحت�سني عملية التوا�سل مع مغرتبيها يف اخلارج. 

وقد قدمت �سفارات وقن�سليات الفلبني العون ملواطنيها املغرتبني طوال العقود االأخرية، مبا يف ذلك 
 ،2012 عام  ففي  ا�سرتاتيجية.  مواقع  يف  خم�س�سة  اإجتماعية  مراكز  خالل  من  االإ�ست�سارات  تقدمي 
اإيطاليا ومنظمات متعددة االأطراف تتخذ من  اأوروبا مع �سفارتها يف  عملت اجلاليات الفلبينية يف 
اأوروبا  الفلبينيني يف  املغرتبني  نوعه حول  من  دويل  موؤمتر  اأول  تنظيم  اأجل  من  لها،  مقراً  اأوروبا 
ال�سبكة  اأفراد اجلاليات املغرتبة بتكوين  حتت عنوان »حوار املغرتبني«. وكنتيجة لذلك، قام بع�س 
االأوروبية للفلبينيني املغرتبني التي تغطي 10 دول اأوروبية على االأقل. و�سيتم اإعادة هذه املبادرة 
يف 2014 خالل موؤمتر املغرتبني الفلبينيني يف ال�رضق االأو�سط واأفريقيا، والذي تدعمه �سفارة الفلبني 

يف االإمارات العربية املتحدة.

من  مغرتبيهما  وحقوق  م�سالح  وحماية  دعم  على  عديدة  عقود  طوال  واملغرب  اجلزائر  عملت  وقد 
خالل املكاتب القن�سلية. كما مت اإن�ساء جمل�س جاليات الراأ�س االأخ�رض، وغريه من اجلهات، لتح�سني 
اخلارج  �سيلي ملغرتبيها يف  وتقدم  املغرتبني.  اأجل دعم  اخلارج من  القن�سلية يف  االأن�سطة  فعالية 
االأر�س، مبا يف ذلك  العامة على  اأكرث من مليون مواطن حزمة من اخلدمات  الذي يتجاوز عددهم 
اإ�سدار جماين جلوازات ال�سفر، وخدمات قانونية ودليل حول كيفية اإدارة احلياة يف اخلارج وكيفية 
االإنتفاع باخلدمات ال�سحية والتعليمية والبنكية وغريها من اخلدمات االإجتماعية املتوفرة يف الدولة 
امل�سيفة. وت�سع غينيا مغرتبيها �سمن عملية التنمية الوطنية من خالل اأمور عدة من بينها حت�سني 

قدرتهم على متويل امل�ساريع ال�سغرى  ونقل روؤو�س االأموال من خالل ممثلي احلكومة يف اخلارج.
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ولدى جواتيماال ما يقرب من 2 مليون مواطن مقيم يف الواليات املتحدة االأمريكية وقد اأن�ساأت يف 
2012، 132 قن�سلية متحركة، مت�سلة بقن�سلياتها املنت�رضة يف الواليات املتحدة والتي يبلغ عددها 
12، من اأجل خدمة االأعداد املتزايدة ملواطنيها املقيمني يف مواقع بعيدة وتلبية اإحتياجاتهم. كما 
اأ�سدرت قن�سليات البازيل واالأكوادور وجواتيماال واملك�سيك بطاقات تعريف قن�سلية )اأنظر بطاقات 
التعريف املك�سيكية - matricula consular( التي ميكن من خاللها للمواطنني املغرتبني االإنتفاع 
دول  اأ�سدرت  كما  كمهاجرين.  القانوين  و�سعهم  عن  النظر  بغ�س  اأموالهم  ونقل  البنكية  باخلدمات 
اأخرى ملواطنيها الأغرا�س  اأو وثائق  اأثيوبيا وباك�ستان وتركيا بطاقات تعريف خا�سة  اأخرى مثل 

متنوعة من �سمنها االإ�ستثمار يف بلد املن�ساأ.

على  املغرتبني،  م�ساورات  ودعم  بت�سهيل  لها  ت�سمح  التي  املواقع  اأف�سل  القن�سلية  املكاتب  وحتتل 
�سبيل املثال من خالل جمال�س املغرتبني، وكذلك لت�سهيل اإدارة ت�سويت مواطنيها يف اخلارج. ومن 
القيد  جلنة  رئي�س  من�سب  ال�سابق  يف  ي�سغل  كان  االأخ�رض  الراأ�س  يف  اجلاليات  وزير  اأن  املعروف 

االإنتخابي ملواطني الراأ�س االأخ�رض يف اخلارج خالل فرتة عمله الدبلوما�سي.

الآليات الإ�شت�شارية اخلا�شة باملغرتبني

لقد اأكدت االأمثلة التي ذكرها امل�ساركون يف املوؤمتر على اأن اأف�سل الطرق الإ�رضاك املغرتبني تتمثل 
يف التعاون معهم يف و�سع  ال�سيا�سات والبامج اخلا�سة بهم. اإن بع�س الدول امل�سيفة، مثل اإيطاليا 
اأن�ساأت العديد من  وفرن�سا و�سوي�رضا، تدعم احلوار بني املغرتبني وجمتمعاتهم يف دول املن�ساأ. وقد 
دول املن�ساأ جمال�س للمغرتبني يتم اإنتخاب اأع�سائها مبعرفة جالياتهم وتعمل كاأداة ا�ست�سارية من 

اأجل تقا�سم االأفكار واإ�ستلهام امل�ساريع امل�سرتكة وم�سادر التمويل.

وُيعد املجل�س االإ�ست�ساري التابع ملعهد املك�سيكيني يف اخلارج اأحد اأقدم واأعرق جمال�س املغرتبني، 
يف  املك�سيكية-االأمريكية  اجلاليات  لزعماء  ملتقى  املجل�س  وميثل   .2003 يف  تاأ�سي�سه  مت  وقد 
للتباحث مع احلكومة حول �سيا�سات املغرتبني.  اإلى فر�سة  االأمريكية باالإ�سافة  الواليات املتحدة 
ويف عام 2011، قام برملان مالطا باملوافقة على اإن�ساء جمل�س مواطني مالطا املقيمني يف اخلارج 
والذي يت�سكل من ممثلني للجاليات املالطية وخباء يف جمال الهجرة. ويتم تطبيق تو�سيات املجل�س 
مبعرفة مديرية مواطني مالطا املقيمني يف اخلارج. كما اأن�ساأت اأوروجواي جمال�س ا�ست�سارية للعمل 

كمنظمات متثل مواطني اأوروجواي املقيمني يف اخلارج.

احلكومة  للت�ساور مع  املغرتبة  اجلاليات  املغرتبون جلنة من خمتلف  القمر  َل مواطنو جزر  �سكَّ وقد 
حول �سيا�سة املغرتبني. اأما بالن�سبة للفلبني، فبف�سل قمة حكومية للمغرتبني وزعماء اجلاليات على 



41

اجلاليات املغرتبة والتنمية: بناء ج�سور بني املجتمعات والُدول

م�ستوى العامل ُعقدت يف 2011، ا�ستلهَم املغرتبون فكرة اإن�ساء املجل�س العاملي للمغرتبني الفلبينيني 
)GFDC(، والذي ميثل اأول �سبكة ت�سم املواطنني الفلبينيني عب البحار من 25 دولة خمتلفة. وقد 
اأف�سى املنتدى االأول للجاليات اليمنية يف يناير 2013، والذي �سارك فيه زعماء اجلاليات اليمنية 
اأع�سائه مبعرفة  انُتخب  والذي   )YESC( اليمنية  للجاليات  االأعلى  اإن�ساء املجل�س  اإلى  العامل،  حول 

زعماء اجلاليات املغرتبة ويقوم مبتابعة اإهتمامات واحتياجات املغرتبني اليمنيني. 

تاأهيل املغرتبني: حق املواطنة، الت�شويت باخلارج والتمثيل الربملاين

يزداد اليوم عدد احلكومات التي ت�سمل رعاياها يف اخلارج بنف�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية ملواطنيها 
املقيمني على اأر�س الوطن. وت�سمح تلك احلكومات لرعاياها باحل�سول على اجلن�سية املزدوجة، اأو 
التنقل واالإنتفاع  �ساأنه ت�سهيل حرية  اأمر من  البدائل املحددة، وهو  اأو غريها من  جن�سيات متعددة 
بفر�س التعليم والتجارة واالإ�ستثمار بني الدول. ومازال النقا�س بخ�سو�س عملية التفاعل بني الدول 
واملغرتبني يدور حول ال�سوؤال التايل: هل هناك تناق�سا بني االإخال�س للدولة اجلديدة ودعم التنمية 

يف دولة املن�ساأ اأو االأ�سل؟ 

لقد تبنت العديد من الدول بالفعل اأو ال تزال تدر�س تبني قوانني ت�سمح ملواطنيها يف اخلارج بامل�ساركة 
كو�ستاريكا،  كولومبيا،  االأخ�رض،  الراأ�س  اجلزائر،  الدول  تلك  �سمن  ومن  الوطنية،  االإنتخابات  يف 

االإكوادور، ال�سلفادور، اإريرتيا، فرن�سا، جواتيماال، غينيا، املجر، املك�سيك، بريو والفلبني. 

وقد ذكرت جمهورية تنزانيا املتحدة، والتي لديها جالية �سغرية يف اخلارج من املغرتبني املوؤهلني 
حذر  اأن  للتنمية،  العامة  االأجندة  يف  الإ�رضاكهم  ن�ِسطة  ا�سرتاتيجية  اإلى  باالإ�سافة  املهارات  وذوي 
اجلن�سية املزدوجة كان ي�سكل عائقًا يف طريق االإندماج الناجح يف كل من الدولة امل�سيفة اأو العودة 
ال�سوؤون اخلارجية  ا�ستبَق وزير  البملان، وقد  االآن ملناق�سة  امل�ساألة  املن�ساأ. وتخ�سع هذا  اإلى دولة 
املزدوجة  باجلن�سية   2014 بدايات  يف  �سيتمتعون  تنزانيا  مغرتبي  باأن  التاأكيد  الدويل  والتعاون 

و�سيتم اإحتوائهم يف اأجندة التنمية الوطنية للبالد.

اأما تركيا فلديها ما يقرب من 6 مليون مواطن مقيم يف اخلارج، وهي ُت�سدر من اأجل هذا الغر�س 
بطاقة هوية خا�سة معروفة با�سم »البطاقة الزرقاء« لتجنب فقدان اأي من مغرتبيها يف حالة عدم 
اإيجاز الدولة االأخرى للجن�سية املزدوجة، اأو يف حالة تنازل اأحد مواطنيها عن اجلن�سية الرتكية دون 
التقدم للح�سول على اجلن�سية املزدوجة. وت�سمح هذه البطاقة حلامليها بالعمل )ما عدا يف الوظائف 
التي  احلقوق  نف�س  لهم  وت�سمن  تركيا  يف  وجودهم  عند  اإقامة  ت�رضيح  على  واحل�سول  احلكومية( 
يتمتع بها باقي املواطنني يف �رضاء ممتلكات. )ال ت�سمح البطاقة حلاملها مبمار�سة اأي حقوق �سيا�سية 
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اأو التمتع بال�سمان االإجتماعي اأو خدمات املعا�س(. وترى اأوروجواي احلق يف الت�سويت على اأنه حقًا 
اأ�سا�سيًا جلميع املواطنني وهي االآن ب�سدد درا�سة ا�سالح  اإنتخابي لت�سهيل م�ساركة  مغرتبيها . 

ال�سلطة  يف  ممثليهم  باإنتخاب  اخلارج  يف  ملغرتبيها   - كولومبيا  مثل   - الدول  بع�س  وت�سمح   
بها  يتمتع  التي  واملدنية  ال�سيا�سية  احلقوق  نف�س  للمغرتبني  اجلزائري  القانون  ومينح  الت�رضيعية. 
االإنتخابات  واالإ�سرتاك يف  الت�سويت  ذلك احلق يف  الوطن، مبا يف  اأر�س  املقيمون على  املواطنون 
القومية واملحلية. وحتى تاريخ حترير هذا التقرير، و�سل عدد ممثلي املغرتبني يف البملان اجلزائري 
اأ�سا�س جغرايف. كما  اإلى ثمانية. وتنظم الراأ�س االأخ�رض متثيل جالياتها املغرتبة يف البملان على 

تدر�س بريو تعدياًل د�ستوريًا ي�سمح ملغرتبيها بتمثيل خا�س يف البملان.

ويتمتع املواطنون الفرن�سيون املقيمون يف اخلارج بتمثيل �سيا�سي ممتاز ودعم احلكومة الفرن�سية، 
مبا يف ذلك حق الت�سويت يف االإنتخابات املحلية والرئا�سية و متثيل برملاين متكامل. ويف 2014، 
�سي�سبح مبقدور املغرتبني الفرن�سيني الت�سويت الإختيار م�ست�ساريهم البملانيني ملا يقرب من 132 

جمل�س قن�سلي �سيجتمعون يف باري�س مرتان �سنويًا لتقدمي خبتهم الدولية للحكومة والبملان.

واأقرتح زعماء دول اأمريكا اجلنوبية خالل قمة اإحتاد دول اأمريكا اجلنوبية  UNASUR )9( التي مت 
عقدها يف بريو يف نوفمب 2012، اعتماد جن�سية موحدة الأمريكا اجلنوبية، تتجاوز احلدود الوطنية، 

يف خطوة ترمي الى تعزيز التكامل بني دول االإقليم.

توفري بيئة من �شاأنها متكني املغرتبني من العودة واإعادة الإندماج

والقدرات.  واحلوافز  والفر�س  الثقة  توفري  على  االأ�سل  اأو  املن�ساأ  دول  مع  املغرتبني  اإ�رضاك  يرتكز 
وقد تعرَّ�َس التقرير مل�ساألة القدرات ب�سكل جزئي �سمن احلديث عن ا�سرتاتيجيات توعية املغرتبني 
»بيئة  خلق  اأجل  من  اأ�سا�سية  تعتب  االأولى  الثالثة  العوامل  اأن  اإال  قدراتهم،  وبناء  معهم  والتوا�سل 
متكينية« يف دولة املن�ساأ من �ساأنها جذب املغرتبني للعودة. وتتمثل اأكب العقبات يف وجود �سيا�سات 
االأ�سول  ونقل  التنقل  مينع  اأو  يعيق  اأن  ميكن  الذي  االأمر  وهو  اأ�سال  ال�سيا�سات  انعدام  اأو  تقييدية 

واالإ�ستثمارات بالن�سبة لالأعمال التجارية اأو امل�ساريع الريادية التي يقيمها املغرتبون .

اأقرَّ امل�ساركون يف املوؤمتر اأن اأغلب تلك الظروف التمكينية ميكن اأن توفرها دولة املن�ساأ، مثل  وقد 
وجود بيئة ُت�سجع على االإ�ستثمار والتجارة، و اخلدمات املالية، و تكلفة منخف�سة لتحويل االأموال، 
و امتيازات �رضيبية، و ِمنح درا�سية، و خدمات واإجتماعية، وجن�سية مزدوجة، وحق الت�سويت و/اأو 
التمثيل البملاين. وتقوم النيجر بتخ�سي�س قطع خا�سة من االأرا�سي ملواطنيها العائدين وقد اأبرمت 

9(  يجمع  UNASUR  بني اإحتادين جمركيني يف اإقليم اأمريكا اجلنوبية: ال�سوق اجلنوبية امل�سرتكة )MERCOSUR( ورابطة االأمم 
االأنديزية والتي تت�سمن �سيلي، غويانا و�سورينام.
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اإتفاقيات مع وكاالت �سفر من اأجل االإ�رضاع بتدابري ال�سفر بالن�سبة ملواطنيها العائدين. وتعتمد بع�س 
اإمكانية  مثل  امل�سيفة،  والدول  املن�ساأ  دول  امل�سرتكة بني  التدابري  على  االأخرى  التمكينية  الظروف 

االإنتفاع بحقوق الرخاء  االإجتماعي  واالإعرتاف باملهارات املكت�سبة يف اخلارج يف كال  البلدين.

وقد اأثبتت جزر املوري�س والفلبني وغريهما من الدول اأن اإ�سرتاتيجيات اإعادة االإندماج تعتب اأكرث فعالية 
عندما متثل الهجرة جزءاً اأ�سا�سيًا من اإ�سرتاتيجية التنمية الوطنية يف دولة املن�ساأ. ومينح برنامج الفلبني 
»املغرتبني من اأجل التنمية«  Diaspora for Developement  خيارات وحوافز ت�سجيعية للمواطنني 
الفلبينيني املقيمني يف اخلارج، تتنوع بني اأعمال خريية متمثلة يف التبادل الثقايف والتعليمي، ونقل 
التكنولوجيا، وقوافل طبية، و�سياحة واإ�ستثمارات املغرتبني من خالل العودة احلقيقية اأو االإفرتا�سية 
واإعادة االإندماج. وترتبط اإتفاقيات جزر املوري�س للهجرة الدائرية بجهود االإ�سالح احلكومية التي توفر 

مزيداً من فر�س العمل وفر�س اإطالق اأن�سطة جتارية جديدة ملغرتبيها العائدين.

وقد و�سعت غينيا خطة عمل حمددة من اأجل توفري بيئة جتارية اإيجابية من �ساأنها ت�سجيع مغرتبيها 
اأن�ساأت ناميبيا وحدة حكومية خا�سة تتاألف من  العودة واالإ�ستثمار يف قطاعات معينة. كما  على 
وكاالت متعددة لتقييم املهارات التي حتتاجها الدولة، كما تقوم بدرا�سة ال�سُبل التي ميكن من خاللها 
املهارات املطلوبة.  االإحتياجات اخلا�سة ببع�س  تلبية  املهارات يف  العائدون من ذوي  ي�ساهم  اأن 
وقد و�سعت بريو االأ�سا�س القانوين الذي من �ساأنه اأن ي�سمح لها مبواجهة جميع التحديات املتعلقة 
بعودة مغرتبيها واإعادة اإندماجهم من خالل اإعالن قانون اإعادة االإندماج االإقت�سادي واالإجتماعي 
�سيا�سة  و�سع  من  االإنتهاء  ب�سدد  فهي  اأوغنده  اأما   .2013 )اآذار(  مار�س  يف  العائدين،  للمهاجرين 

حلماية حقوق مواطنيها عند عودتهم، و ذلك بغر�س ت�سجيعهم على امل�ساركة يف ال�سوؤون الوطنية.

وقد اأوردت اليمن - �سمن اخلطوات التي اتخذتها لت�سجيع مغرتبيها على العودة اإلى  وطنهم اال�سلي 
- اأنها قامت باإطالق قناة ف�سائية تذيع ر�سائل اإعالمية ملواطنيها يف اخلارج. وقد اأطلقت زميبابوي 
املوؤهلني.  العاملني  عودة  وت�سجيع  عمل  فر�س  عن  لالإعالن  الب�رضي  املال  لراأ�س  اإلكرتونيًا  موقعًا 

وتت�سمن الف�سول التالية العديد من االأمثلة امل�سابهة.

ميكن  كما  امل�ساعي،  هذه  يف  اأ�سا�سيًا  �رضيكًا  اخلا�س  القطاع  يعتب  التالية،  الف�سول  ُتظهر  ومثلما 
للجهات االإ�ست�سارية االإقليمية واملحلية مثل االإحتاد االإفريقي اأو املنتدى الدويل للهجرة والتنمية اأن 

تعمل على ن�رضها وح�سد دعم اأكب لها.

النتائج والإ�شتنتاجات

لقد اأكدت املناق�سات اأن �سيا�سات اإ�رضاك املغرتبني تعتب اأكرث فعالية عندما ترعاها احلكومة ممثلة 
اأو مفو�سية تتبع رئي�س  اأو جلنة  اأرفع م�ستوياتها، على �سبيل املثال من خالل وزارة خم�س�سة  يف 
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ل وجود حترك من جانب  الدولة مبا�رضًة. ُيعطي هذا اأهمية لدور املغرتبني وُيك�سبهم �رضعية، كما ُي�سهرِّ
اإن من  الفلبني:  اأو�سحت  ال�سيا�سية. وكما  العديد من املو�سوعات  توؤثر يف  احلكومة »ككٍل« مل�ساألة 
ب�سفتهم  والتنمية  الهجرة  �سمولية حول  االأكرث  املناق�سة  املغرتبني يف  اإحتواء  ي�سمن  اأن  �ساأن هذا 

عاماًل موؤثراً، واإدراجهم �سمن اأجندات التنمية الوطنية.

الة يف الدولة  وقد اأو�سحت املناق�سات اأن ح�سول املغرتبني على و�سع قانوين �سليم وم�ساركتهم الفعَّ
التي يقيمون بها وت�سهيل هذه امل�ساركة من ِقبل دولة املن�ساأ قد يكون اأكرث االأ�سكال فعالية للو�سول 
اإلى املغرتبني وت�سجيعهم على امل�ساركة يف تنمية الدولتني. ومتثل هذه احلقوق واالإمتيازات االأ�سا�س 
على  وحتفيزهم  دعمهم  ثم  ومن  احلدود  عب  واملغرتبني  املهاجرين  رخاء  حماية  �ساأنه  من  الذي 

امل�ساهمة يف تنمية دولة املن�ساأ واملجتمعات امل�سيفة.

اإن العمل مع القطاع اخلا�س واملجتمع املدين من اأجل تهيئة ظروف مالئمة لعودة املغرتبني و/ اأو 
اإ�ستثماراتهم من �ساأنه اأن يوفر الدوافع مل�ساركة املغرتبني، كما ميكن اأن ي�سكل اإ�ستخدام ا�سرتاتيجيات 

التوا�سل احلديثة اأداًة لتوعية واإر�ساد وربط املغرتبني ودفعهم للعمل.

كما نادى امل�ساركون ب�رضورة بحث ال�سيا�سات والقوانني التي قد ت�سكل عائقًا اأمام تنقل املغرتبني 
وتوؤثر �سلبا على قدرة الدول على املناف�سة يف �سوق العمل العاملي )مثل ال�سيا�سات املحلية(.

كما َحثَّ امل�ساركون املنظمة الدولية للهجرة واحلوار الرفيع امل�ستوى الثاين للأمم املتحدة حول 
الهجرة والتنمية على ما يلي:

1( ت�سجيع احلكومات على دعم مغرتبيها واإ�رضاكهم على اأرفع امل�ستويات ال�سيا�سية.

2( ت�سجيع دول املن�ساأ على دعم �سفاراتها وقن�سلياتها من خالل التدريب، من اأجل التوا�سل  
مع اجلاليات املغرتبة وتوفري اخلدمات لها.

3( بناء قدرات احلكومات واملغرتبني و�رضكائهم من اأجل ان�ساء قاعدة بيانات وبنك للمهارات 
اأجل توعية وح�سد املغرتبني بغر�س  االإنرتنت من  االأدوات امل�ستخدمة على  وغريهما من 

التنمية.

4( دعم التن�سيق بني �سيا�سات الهجرة واملغرتبني من جانب وتخطيط �سوق العمل من اجلانب 
االآخر من اأجل توفري ظروف مالئمة لعودة املغرتبني لدول املن�ساأ.

ب�سكل  املغرتبة  اجلاليات  حول  الوزاري  املوؤمتر  للهجرة.بتنظيم  الدولية  املنظمة  قيام   .5
منتظم.
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باإمكان موارد املغرتبني املالية وغري املالية اأن 
ت�شاهم يف جهود تنمية الأ�شرة واملجتمع  والوطن يف 

الدول امل�شيفة ودول املن�شاأ

امل�ستوى  على  التنمية  جمال  فى  املغرتبة  للجاليات  املالية  وغري  املالية  االإ�سهامات  اإن 
االإدراك   من  باملزيد  حتظى  خارجه  اأو  الوطن  داخل  الوطني  اأو  املجتمعى  اأو  العائلى 
املغرتبة  باجلاليات  اخلا�سة  املهارات  قيمة  على  خا�س  ب�سكل  املوؤمتر  رّكز  وقد  والتوثيق. 
املالية.  حتويالتهم  من  اأكرث  امل�ستدامة  التنمية  فى  وا�ستثماراتهم  خباتهم   وجماالت 
التنمية  احتياجات  تلبى  بحيث  االإ�سهامات  هذه  ا�ستثمار  �سُبل  املوؤمتر  فى  امل�ساركون  ناق�س  وقد 
الب�رضية فى املقام االأول وتدعم فى املقام الثانى النواجت املادية للمجتمع واالقت�ساد. ويت�سمن ذلك 
�سُبل �سمان اإمكانية توجيه التحويالت املالية اخلا�سة باجلاليات املغرتبة وا�ستثماراتهم وتبعاتهم 
اأفراد  يرتقي  بينما  امل�ستدامة،  التنمية  مبادرات  باإجتاه  واأفكارهم  ومعارفهم  ومهاراتهم  اخلريية 
اجلاليات املغرتبة وعائالتهم على امل�ستوى ال�سخ�سي. ال توجد تركيبه ب�سيطة اأو موحدة، اإمنا يحتاج 

كل بلد اإلى اإيجاد اخلليط املنا�سب من ال�سيا�سات واملحفزات واالأدوات.

تي�شري التحويل النقدى باأ�شكاله املختلفة

اإن التحويل النقدى هو االإ�سهام االأف�سل للجاليات املغرتبة فى جمال التنمية من حيث اإمكانية درا�سته 
وقيا�سه، ذلك على الرغم من توافق معظم احلكومات على اأنه مورد خا�س يجب حمايته من التدخالت 
غري املبرة. وقد اأقر امل�ساركون فى املوؤمتر بالفوائد العظيمة للتحويل النقدى، ففى الهند التى ت�ستقبل 
اأكب حتويل نقدى م�سجل بلغ حوالى 70 مليار دوالر اأمريكى فى 2012، ت�ساعد التحويالت النقدية يف 
ح�سول االأ�سخا�س على م�سكن مالئم ورعاية �سحية واجتماعية. اأما فى بلدان مثل لي�سوتو، ليبرييا، 

مولدوفا وال�سومال فتمثل التحويالت النقدية اأكرث من 20% من اإجمالى الناجت املحلى. 

الف�شل الثالث
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الفقر  من  حتد  اأن  ميكنها  كما  والتجارة،  واالأعمال  اال�ستثمارات  تعزز  اأن  النقدية  للتحويالت  ميكن 
وترفع م�ستوى املعي�سة على االأقل على م�ستوى االأ�رضة، وتلبى االحتياجات اأثناء االأزمات وبعدها. 
ومتثل التحويالت النقدية يف الراأ�س االأخ�رض حوالى 10% من اإجمالى الناجت املحلى، وت�ساعد تلك 
اأن  اأنه من املمكن  اإال  الت�سييد والبناء وال�سياحة،  التحويالت فى خلق فر�س عمل فى جماالت مثل 

يكون لهذه التحويالت اآثار �سلبية مثل ارتفاع اأ�سعار العقارات والت�سخم املحلى.

اإلى املزيد من العمل للتقليل من نفقات التحويل  اأنها بحاجة  وقد اتفقت احلكومات امل�ساركة على 
�سبيل  على  اأوغنده  فى  املركزى  فالبنك  واالأقاليم.  الدول  بع�س  فى  مرتفعة  التزال  والتى  النقدى 
املثال يعمل على تقليل النفقات املرتبطة بالتحويل النقدى والتى كانت متثل حوالى 10% من قيمة 
التحويل، بينما مل يتم اال�ستفا�سة فى مناق�سة التعامالت امل�رضفية عن طريق �سبكات املحمول على 
الرغم من اأنها متنح املهاجرين واجلاليات املغرتبة طريقة �رضيعة واآمنه وقليلة اأو منعدمة التكلفة 
لتحويل اأموالهم. وقد تاأ�س�ست برامج التحويل النقدى عن طريق �سبكات املحمول فى دول مثل جورجيا 
وكينيا والفلبني وجمهورية تنزانيا املتحدة )على �سبيل املثال خدمة M-PESA التى اأن�سئت بوا�سطة 
توافر  االأنظمة على  اعتمد جناح هذه  املتحدة(. وقد  تنزانيا  �سبكات املحمول فى كينيا وجمهورية 

البيئة املالئمة وتعاون البنوك وموؤ�س�سات متويل امل�ساريع ال�سغرية واملنظمات الدولية وغريها. 

من  معفاة  االأجنبية  بالعمالت  م�رضفية  ح�سابات  بوجود  اأخرى  ودول  والهند  م�رض  من  كل  ت�سمح 
ال�رضائب الأفراد جالياتها املغرتبة، حيث تنمو مدخراتهم املحولة دون نفقات اإ�سافية فى بلد املن�ساأ. 
املحلية(  للعملة  )ك�سامن  االأجنبية  بالعملة  ح�ساباتهم  ا�ستخدام  املغرتبون  ي�ستطيع  اأثيوبيا  وفى 
لتي�سري �رضاء ال�سندات احلكومية. اأما النيجر فتعمل االآن على تاأ�سي�س بنك خا�س باجلاليات املغرتبة 
كما قامت باإن�ساء جمموعات متخ�س�سة للتوا�سل مع املغرتبني، بينما اأ�س�ست اليمن بنكًا للمغرتبني 

باإ�سهامات من رجال اأعمال من املغرتبني اأنف�سهم . 

كما ت�ساعد مواقع �سبكة االإنرتنت التي توفر معلومات دقيقة حول نفقات حتويل االأموال واخليارات 
النقدي.  للتحويل  مكلفة  وغري  واعية  قرارات  اتخاذ  على  واملهاجرين  املغرتبة  للجاليات  املتاحة 
ويوجد فى اأمريكا الو�سطى وجمهورية الدومينيكان اأداة على االإنرتنت للمقارنة بني مقدمى اخلدمة، 
عن  جمانية  مبعلومات  امل�ستخدم  تزود  كما  النقدية،  للتحويالت  العملة  تغيري  و�سعر  والنفقات، 
اإلى كو�ستاريكا وجمهورية الدومينيكان وال�سلفادور  اإر�سال النقود من الواليات املتحدة  م�ساريف 
وغواتيماال وهندورا�س ونيكاراغوا وبنما. اإيطاليا اأي�سًا لديها موقع للتزود باملعلومات للمقارنة بني 
م�ساريف التحويل النقدى)10(. ويتمثَل التحدى التالى فى �سُبل توجيه هذه التحويالت نحو م�ساريع 
اخلا�س  القطاعني  فى  بناءة  �رضاكات  من  املغرتبة جزءاً  اجلاليات  ت�سكل  بحيث  امل�ستدامة  التنمية 

والعام، دون تدخل غري مبر من الدولة. 

www.mandasoldiacasa.it 10( انظر
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وقد اأقرت احلكومات امل�ساركة باجلهود التي تبذلها املنظمات العاملية مثل البنك الدولى، املنظمة 
الدولية للهجرة وبرنامج لالأمم املتحدة للتنمية، فى جمال ت�سجيل ومقارنة النفقات وممار�سة ال�سغط 
الدولى على موؤ�س�سات التحويل املالى من اأجل تخفي�س نفقات التحويل النقدى وبناء كوادر لتح�سني 
اإدارة هذه العملية )11(. وميكن للمبادرات امل�سرتكة التى ت�سم هذه املنظمات مع البنوك االإقليمية 
اأن تدعم وزارات املالية والبنوك واملوؤ�س�سات املالية وغري املالية عب مناطق  التمويل  وموؤ�س�سات 
ت�ستطيع  كما  البلدان.  من  العديد  فى  ومنخف�س  مالئم  ب�سعر  التحويل  خدمات  لتوفري  اإفريقيا  مثل 
بال�سيا�سات مثل »جمل�س  اال�ست�سارية اخلا�سة  امل�ساهمني واملجال�س  لكبار  اال�ست�سارية  املنتديات 
التحويل النقدى من اأجل التنمية« بالفلبني اأن تقدم ن�سائح فيما يتعلق بال�سيا�سات التى من �ساأنها 

اأن تخف�س من م�ساريف التحويالت وت�سجع الدرا�سات واالأبحاث املتعلقة بها. 

تنقل املهارات والعوائد الإجتماعية 

اخلا�س  النقدية  للتحويالت  املالية  االإ�سهامات  حول  الدولية  املناق�سات  من  العديد  خالف  على 
العديد  اأكد  وقد  االإجتماعية.  العوائد  وعلى  املهارات  ذوى  املغرتبني  على  املوؤمتر  َز  ركَّ باملغرتبني، 
من امل�ساركني فى املوؤمتر اأن ال�سيا�سات الذكية للهجرة واملغرتبني ترتبط بالتخطيط لتنقل العمالة 
مي�رضة  كانت  ما  اإذا  خا�سًة   - املهارات  تنقل  �ساعد  لقد  اأف�سل.  تنموية  نتائج  اإلى  يهدف  الذى 
وحمكومة باالتفاقات املتبادلة للهجرة - يف جعل االقت�ساد املحلى والعاملى اأكرث مرونة وتناف�سية 

وارتباطًا. 

على  حت�سل  اأن  ل�رضكاتها  ال�رضورى  من  كان  العمل،  �سوق  عوملة  ظل  فى  اأنه  ال�سويد  ذكرت  وقدر 
تلبية  على  الوطني  العمل  �سوق  قدرة  عدم  اإن  التناف�سية.  بقدرتها  حتتفظ  كى  املنا�سبة  املهارات 
االحتياجات الوظيفية كان يعنى اأنه على ال�رضكات اأن تتعاقد مع اأو تعني عمالة من خارج البالد اأو 
ت�سطر اإلى تقليل اأو اإغالق اأو نقل اأو حتى االمتناع عن التو�سع فى اأن�سطتها. وبالتالى يعتمد اختيار 
�رضكة ما ملوقعها على توافر الكفاءات حمليًا ومدى �رضعة و�سهولة اإجراءات الهجرة التى من �ساأنها 

اأن تي�رض تعيني العمالة من �سوق العمل الدولى مبا ذلك اجلاليات املغرتبة .

والتنمية  التناف�سية  القدرة  لزيادة  الالزمة  املهارات  دعم  اأهمية  وهندورا�س  ال�سلفادور  اأبرزت  وقد 
اإلى  يوؤدى  قد  الذى  االأمر  وهو  للعاملني  النقدية  التحويالت  على  فقط  االعتماد  من  بداًل  امل�ستدامة 
املهارات  ذوي  من  مغرتبيها  عودة  حاليًا  ناميبيا  وتدر�س  التنمية.  لعملية  متداخلة  نتائج  وجود 
بداًل من ا�ستخدام املهارات االأجنبية، وكذلك تطوير التدريب املهارى ل�سبابها و�سمان وجود عمالة 

11( نذكر على �سبيل املثال امل�رضوع امل�سرتك للموؤ�س�سة االإفريقية للتحويالت النقدية والذى ي�سم البنك الدولى واملفو�سية االأوربية وبنك 
http://pages.au.int/remittance/about التنمية االإفريقى واملنظمة الدولية للهجرة واالحتاد االإفريقى. واملتاح على الرابط التايل
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 Human( ماهرة مالئمة فى القطاعات احليوية. بينما ذكرت زمببابوى اأن موقع راأ�س املال الب�رضي
Capital( اخلا�س بها والذى مت تاأ�سي�سه الجتذاب الكفاءات املغرتبة قد �سجل اأكرث من 150 حا�ساًل 

على �سهادة الدكتوراه،  ومت تعيني 40% من بينهم فى اجلامعات املحلية بالفعل. 

للعمل  مغرتبيها  عودة  ذلك  فى  مبا  االأدمغة  وتنقل  املهنى  التنقل  بت�سجيع  ال�رضيالنكية  احلكومة  تقوم 
واال�ستثمار فى البالد، وذلك من خالل برامج خللق فر�س العمل فى القطاعني العام واخلا�س وكذلك بوابة 
الكرتونية حتتوى على معلومات �ساملة لربط امل�ستخدمني بالكيانات ال�سناعية الرئي�سية فى �رضيالنكا. 
من  املتعلمة  الطبقة  يقدمها بني  التى  واخلدمات  املوقع  بهذا  للتعريف  �سبكة عاملية  كذلك  اأُن�ساأت  وقد 
فى  التنمية  اأجل  من  »الهجرة  برنامج  مينح  و  اخلارج.  فى  ال�رضيالنكيني  املواطنني  خا�سة  املهنيني 
للكفاءات  االفرتا�سية  اأو  املوؤقتة  بالعودة  واخلا�س  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع   MIDA اإفريقيا« 
مدخاًل واإطاراً للعودة الطوعية للكفاءات املغرتبة – �سواًء كانت موؤقتة، دائمة اأو افرتا�سية )12(. وت�سري 
العمالة فى قطاع ال�سحة والتعليم والقطاعات  اإعادة  اأن البنامج قد حقق جناحًا كبرياً فى  التقديرات 
الريفية. كما ا�ستفاد فى غانا اأكرث من 8000 �سخ�س يعملون فى املجال الطبى من نف�س البنامج. بينما 
ا�ستفادت فى منطقة البحريات العظمى اأكرث من 150 موؤ�س�سة من مبادرات بناء الكفاءات من خالل اأكرث 
من 400 مهمة للخباء والتى قام بها اأفراد اجلاليات املغرتبة حتت رعاية MIDA. وملواجهة العجز فى 
عدد املهنيني واملدر�سني فى زميبابوى، قامت وزارة ال�سحة بالعمل مع املنظمة الدولية للهجرة الإعادة 
التدريب فى  الطب وموؤ�س�سات  امل�ست�سفيات واجلامعات وكليات  اإلى  االأطباء واملدر�سني  املهاجرين من 
البالد. وقد ذكرت حكومة زميبابوى اأن عودة املعلمني ملدة ق�سرية قد اأ�سهمت فى حت�سني جودة التعليم 

فى زميبابوى . 

MIDA كذلك فى و�سع بع�س املواد اخلا�سة باملمار�سات واملوارد امل�سرتكة  كما �ساهَم برنامج 
اإدراج مو�سوعات الهجرة �سمن  مثل بنك املهارات يف دول املن�ساأ والدول امل�سيفة، وكذلك تعميم 

التخطيط الوطني للتنمية.

 اإزاحة عقبات ال�شيا�شات اأمام تنقل املواهب وعودة اأفراد اجلاليات املغرتبة من ذوى املهارة 

والقطاع  املوريتانية  احلكومة  �سمت  التي  التفاعلية  الندوات  اإحدى  اأبرزت  املوؤمتر،  هام�س  على 
املحلى  العمل  �سوق  حلماية  املحلية  ال�سيا�سات  بع�س  اأن  العاملى  االقت�سادى  واملنتدى  اخلا�س 
واالقت�ساد ُت�رض باملجهودات املبذولة لتي�سري تنقل املواهب العاملية ملواجهة العجز فى املهارات 

عقد  من  اأكرث  منذ   اأطلق  والذى  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع   MIDA اإفريقيا«  فى  التنمية  اأجل  من  »الهجرة  برنامج  ي�سم   )12
)2001( برعاية منظمة االحتاد االإفريقى دواًل مثل بنني، بوركينا فا�سو، مالى، املغرب، بوروندى، الراأ�س االأخ�رض، جمهورية الكونغو 
الدميقراطية، اإثيوبيا، غانا، غينيا، موريتانيا، نيجرييا، رواندا، ال�سنغال، �سرياليون، ال�سومال، زميبابوى. وميكن االإطالع على البنامج 

.htty://puplications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=536 :على الرابط التايل
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التى  املحلية  ال�سيا�سات  على  ال�سوء  األقت  اأنها  كما  الدولة.  م�ستوى  على  التناف�سية  القدرة  وتقوية 
اأجل توجيه وتنظيم �سلوك املوؤ�س�سات العاملية  اأقرتها العديد من الدول النامية الغنية باملوارد من 
اال�ستفادة  يت�سنى  حتى  املحلية  للعمالة  االأولوية  واإعطاء  الطبيعية  املوارد  با�ستغالل  لها  امل�رضح 

الق�سوى من هذه االأن�سطة على امل�ستوى املحلى. 

على  قادرة  الغري  العاملية  املوؤ�س�سات  تعجز  قد  ومنغوليا،  كندا  يف  االأمثلة  بع�س  من  يت�سح  وكما 
توظيف املواهب املحلية عن توظيف عمالة اأجنبية ب�سبب ال�سيا�سات املحلية املقيدرِّة. وقد يوؤدى هذا 
االأمر اإلى عدم التوافق بني الوظائف املتاحة واملهارات املتوافرة، باالإ�سافة اإلى تدهور �سوق العمل 
والقدرة االإنتاجية وهو ما قد يوؤثر بال�سلب على القطاعات االأخرى التى توظف العمالة املحلية مثل 

التعدين واملوا�سالت واالأن�سطة ال�سناعية. 

وتنوع  والطويل  الق�سري  املدى  على  العمل  ل�سوق  اال�سرتاتيجي  التخطيط  فى  احللول  اأحد  يتمثل 
فى  املغرتبة  اجلاليات  من  املالئمة  باملهارات  باال�ستعانة  ي�سمح  قد  مما  اأكب،  ب�سورة  ال�سيا�سات 
واال�ستعانة  التعدين،  م�ساريع حمددة كما يحدث فى قطاع  تعتمد على  التى  االأمد  االأعمال ق�سرية 
باملهارات املحلية فى االأعمال طويلة االأمد فى القطاعات الدائمة مثل النقل واملوا�سالت وامل�سانع 
واخلدمات. وب�سكل عام ترتبط القطاعات املختلفة بع�سها ببع�س، فاال�ستعانة مبهارات من اخلارج 

بالن�سبة للوظائف طويلة االأمد ميكن اأن يفيد قطاعات الوظائف ق�سرية االأمد. 

لـ  االأ�سمل  ال�سياق  فى  املغرتبني  مناق�سة  على  الدول  العاملى  االقت�سادى  املنتدى  ع  �سجَّ فقد  لذلك 
»تنقل املهارات« وهو قدرة االأفراد ذوى املهارات على عبور احلدود. وقد اأو�سح اأحد اأبحاث املنتدى 
ال�سمالى واجلنوبى.  الكرة  املهارات فى ن�سفى  بنق�س  الدول  تتاأثر جميع  �سوف  اأنه بحلول 2020 
كما اأظهر امل�سح الذي اأجراه املنتدى اأنه كلما قلت ظاهرة هجرة االأدمغة، كلما اأ�سبحت الدولة اأكرث 
اأن تن�سجم �سيا�سات  قدرة على املناف�سة. وهناك خيار واحد فى �سوق العمل العاملى املتحرك وهو 

احلكومات مع اجلهود املبذولة الجتذاب اأفراد اجلاليات املغرتبة من ذوى املهارات. 

وهناك حاجة اإلى املزيد من البحث فى جمال ال�سيا�سات املحلية املرتبطة باإجراءات تنظيم القدرة 
التناف�سية، حتى يت�سنى للدول اأن جتد لنف�سها املوقع االأمثل فى ال�سوق العاملى. 

العاملية للعمالة حتى ت�ستفيد منها  اأمام احلركة  العوائق  باإزاحة  وقد نادت جزر املوري�س بدورها 
جميع الدول. و يتعني يف البداية على كٍل من ال�سيا�سيني والباحثني واالأكادمييني واخلباء فى جمال 
الهجرة واملغرتبني اأن يفهم بع�سهم البع�س واأن يتعاونوا الإيجاد حلول للجاليات املغرتبة. اإن و�سع 
اأمراً  حلول �ساملة، دائمة وم�سرتكة بني الوزراء واجلاليات املغرتبة والقطاع اخلا�س يعتب مبثابة 
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اأ�سا�سيًا للو�سول اإلى �سيا�سات مت�سقة و�سمان متثيل قوي للهجرة )واملغرتبني كجزء منها( فى خطط 
التنمية. وميكن للتوجهات التعاونية االإقليمية مثل تلك التى حتدث عب القارة االإفريقية اأن ت�ساعد 

على مواجهة التحديات اخلا�سة بالعر�س فى كل دولة على حدا. 

ال�شتثمار والأعمال

امل�ساريع  وتاأ�سي�س  اال�ستثمار  على  املغرتبني  قدرة  دعم  على  حري�سة  احلكومات  اأغلب  كانت 
التى من �ساأنها  التحدى فى و�سع االأدوات  َل  وامل�ساعدة على خلق فر�س عمل فى بلد املن�ساأ، ومتثَّ
جذب اال�ستثمارات فى مكانها ال�سحيح. وقد منحت البنوك واملوؤ�س�سات االئتمانية وموؤ�س�سات متويل 
امل�ساريع ال�سغرى واملنظمات العاملية مثل ال�سندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى وبرنامج 

لالأمم املتحدة للتنمية واملنظمة الدولية للهجرة، الدعم املالى والتقنى الالزم لهذه امل�ساعى. 

اأو  اأكرث،  اأو  اأمريكى  الذين يقومون بتحويل 150.000 دوالر  اأفراد جاليتها  تعامل دولة بنجالد�س 
جتاريًا«  مهمون  »اأ�سخا�س  اأنهم  على  اأمريكى  دوالر   500.000 قيمتها  ب�سائع  با�سترياد  يقومون 
للدولة. وتخ�س�س موؤ�س�سة بنجالد�س لال�ستثمار اعتماداً ماليًا لتوجيه اأموال اجلاليات املغرتبة نحو 
التنمية؛ بينما مينح بنك ال�سمان االجتماعى للمغرتبني املوؤ�َس�س حديثًا حوافزاً للمبادرات اخلا�سة 

باجلاليات املغرتبة فى القطاع اخلا�س.

وقد و�سعت الراأ�س االأخ�رض ت�سهيالت �رضيبية من اأجل ت�سجيع اإطالق امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
و�رضاء املنازل وت�سدير الب�سائع؛ كما اأنها توؤمن باأنه ميكن زيادة اإ�سهامات اجلاليات املغرتبة عن 

طريق تقدمي الدعم الفنى فى جمال اال�ستثمار واالأعمال. 

اإ�رضاك هذه اجلاليات ب�سورة  اإلى  اإثيوبيا  وتهدف ال�سيا�سة الوطنية اجلديدة للجاليات املغرتبة فى 
احلق  متنح  هوية  بطاقات  احلكومة  اأ�سدرت  وقد  وال�سياحة؛  والتجارة  اال�ستثمار  جمال  فى  اأكب 
للمواطنني االأجانب من اأ�سل اأثيوبى فى امل�ساركة كم�ستثمرين وطنيني. كما يتم توفري فر�س جذابة 
لال�ستثمار فى قطاع االإ�سكان على �سبيل املثال وال�سماح باال�ستثمارات اإما عن طريق امللكية التامة 
للم�رضوع بن�سبة 100% اأو اامللكية امل�سرتكة. لذا فقد �سهدت الع�رض �سنوات االأخرية ثالثة اآالف م�رضوعًا 

ا�ستثماريًا مبا يعادل 1.2 مليار دوالر تقريبًا.

كما ميكن للهنود املقيمني خارج الهند واملواطنني ذوى االأ�سول الهندية اال�ستثمار واإقامة م�ساريع 
املغرتبني  اأعداد  زيادة  اإلى  ماالوي  تهدف  بينما  معينة.  حدود  نطاق  �سمن  ولكن  الهند  دولة  مع 
اأو ي�ستثمرون فى م�ساريع داخل ماالوى  اإ�سهامات مالية  اأو يقدمون  الذين يقومون بنقل مهاراتهم 
اخلا�س  اجلديد  قانونها  فى  بريو  دولة  و�سعت  وقد  اخلا�س.  القطاع  اأو  احلكومة  مع  بامل�ساركة 
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�رضيبية  اإعفاءات  يف  تتمثل  حوافزاً  العائدين  للمهاجرين  املجتمعى  االندماج  واإعادة  باالقت�ساد 
واال�ستثمار  للعودة  املغرتبة  اجلاليات  جذب  �ساأنها  من  اأخرى  اجتماعية  وامتيازات  درا�سية  ومنح 
داخل الوطن. وتوؤمن تون�س باأهمية اال�ستثمار ومتنح اإطار عمل قانونى لبنوكها يف اخلارج، وهو ما 

ي�ساعدها كذلك على تخفي�س نفقات التحويالت املالية. 

ويهدف م�رضوع الفليبني املتعدد االأطراف »بناء م�ستقبل فى الوطن« اإلى ا�ستخدام التحويالت املالية فى 
ا�ستثمارات خللق فر�س عمل بالتعاون مع البنوك الريفية، وموؤ�س�سات متويل امل�ساريع متناهية ال�سغر، 
وامل�ساريع االجتماعية. وقد اأقامت وزارة العالقات العامة وال�سيا�سية ب�سرياليون م�رضوع »اال�ستثمار 
املبا�رض للمواطنني املغرتبني فى �سرياليون« بهدف ت�سجيع اإقامة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة الأفراد 

اجلاليات املغرتبة يف حدود املناطق وامل�ساريع املخطط لها ا�سرتاجتيًا فى اأنحاء البالد. 

ولرفع الوعى من جانب دولة املن�ساأ، بداأت �سرييالنكا فى عقد »منتديات امل�ستثمر املغرتب« لدعم 
نحو  باخلارج  العاملني  توجيه  اإلى  �رضيالنكا  وتطمح  ال�رضاع.  بعد  ما  مرحلة  يف  التنمية  جهود 
اأدوات ال�سمان املالى مثل االأ�سهم وال�سندات، وتوفري معلومات عن فر�س اال�ستثمار وتوقعات النمو 
االقت�سادى فى البالد عن طريق بوابة الكرتونية، بحيث ي�ستطيع اأفراد جالياتها املغرتبة اال�ستثمار 
للم�ستثمرين  بيانات  قاعدة  الإن�ساء  فتخطط  جورجيا  دولة  اأما  اآخرين.  م�ستثمرين  جذب  وكذلك 
وال�رضكات باخلارج. ومن ناحية اأخرى تقوم دولة زميبابوى يف �سعيها جلذب ا�ستثمارات املغرتبني 
من  كل  فى  العامة  الطرقات  فى  ا�ستثمار  معار�س  باإعداد  والبطالة  االقت�سادى  الك�ساد  وقت  فى 
بت�سوانا وجنوب اإفريقيا، كما تخطط حلمالت مماثلة فى اأ�سرتاليا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

االأمريكية. 

وفى اأوغنده قام البنك املركزى بعمل درا�سة جدوى عن اال�ستثمارات االأطول اأمداً مثل م�ساريع البنية 
ومنحتها  املغرتبة  للجاليات  اال�ستثمارية  الفر�س  من  باإطالق حزمة  احلكومة  قامت  وقد  التحتية. 
مزايا لت�سجيعها على العودة واال�ستثمار فى القطاعات االإ�سرتاتيجية. هناك اأي�سًا »خطة غينيا للعمل 
على الهجرة« 2011-2015، وتت�سمن م�ساريع موجهه اإلى اجلاليات املغرتبة خللق فر�س للم�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة من خالل اال�ستثمارات ال�سغرى فى القرى مب�ساعدة 5000 �ساب متطوع، وذلك 
بنك  مع  اخلطة  تتعامل  و�سوف  البالد.  اأرجاء  املحلية فى جميع  االإنتاجية  ورفع  فر�س عمل  خللق 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  امل�سيفة  الدول  كبى  فى  باملغرتبني  خا�سة  و�سبكة  معلومات 

لتي�سري حتويل االأموال وت�سجيع العودة الطوعية وخلق م�ساريع �سغرية ومتو�سطة ودعم ال�سياحة. 

وقد اأعربت احلكومات فى القمة االإفريقية للجاليات املغرتبة فى جنوب اإفريقيا 2012 عن التزامها 
بتاأ�سي�س اأطر عمل وهياكل جلذب املواهب االإفريقية من اأجل تطوير وتنمية القارة. وقد �سددت اأجنوال 
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على احلاجة اإلى تفعيل تو�سيات القمة، وب�سكل خا�س اإن�ساء �سندوق ا�ستثماري للجاليات املغرتبة 
العديد من تلك  االإفريقية للجاليات املغرتبة كل ثالث �سنوات، خا�سة يف ظل وجود  القمة  وتنظيم 
املغرب  مثل  املن�ساأ  دول  فى  املحلية  البنوك  من  العديد  اليوم  تقوم  كما  اإفريقيا)13(.  فى  اجلاليات 
بتقدمي قرو�س الأفراد اجلاليات املغرتبة واأ�رضهم الراغبني فى العودة اأو اال�ستثمار )اأو االأثنني معًا( 

فى بلد املن�ساأ. كما قامت احلكومة ال�سنغالية باإن�ساء �سندوق ا�ستثمار ملواطنيها باخلارج. 

وقد لفتت كٌل من �سرياليون واإريرتيا النظر اإلى حقيقة اأن ال�سيا�سات والقوانني فى بع�س الدول امل�سيفة 
قد تعوق جهود املغرتبني فى بناء بلد املن�ساأ. وقد يعود ذلك فى بع�س احلاالت اإلى املخاوف املتعلقة 
بوجود حتويالت مالية ذات اأهداف �سيا�سية. وذكرت �سرياليون مثااًل حمدداً يتمثل يف قوانني االأمن 
والتبادل املوجودة يف بع�س الدول امل�سيفة والتى جتعل من ال�سعب على دول املن�ساأ اإن�ساء �سناديق 
املو�سوعات  تلك  تطلبت  وقد  اجلاليات.  بها  تقوم  التى  باال�ستثمارات  تخت�س  املغرتبة  للجاليات 

املزيد من املناق�سة املفتوحة والتو�سيح بني الدول املختلفة. 

التمويل عن طريق املنح واملنح املناظرة

َل اأحد املو�سوعات املتكررة فى املوؤمتر يف توفري التمويل و�سُبل قيام احلكومة والقطاع اخلا�س  متثَّ
واملجتمع املدنى واملنظمات العاملية واجلاليات املغرتبة بالعمل معًا فى م�ساريع م�سرتكة للتنمية 
وفى متويل تلك امل�ساريع. وكانت املنح املناظرة من �سمن التقنيات التى متت جتربتها بجدية والتى 

تفاوتت اأ�سكالها ون�سب جناحها.

من  كل  دفعت  حيث  واحد«  اإلى  »ثالثة  ال�سهري  املك�سيكى  البنامج  املحاوالت  تلك  بني  من  وكان 
احلكومة الفيدرالية وحكومة املقاطعة وحكومة البلدية دوالراً نظري كل دوالر ا�سُتثمر من جانب احتاد 
اجلاليات املغرتبة فى م�رضوع تنمية حقيقى. كذلك كينيا والتى تقوم بانتقال د�ستورى تاريخى نحو 
نظام ثنائى امل�ستوى ترى دوراً هامًا ل�رضاكات التمويل عن طريق املنح جلذب ا�ستثمار املغرتبني اإلى 

م�ساريع التنمية املحلية. 

وقد اأن�ساأت احلكومة املغربية موؤخراً برناجمًا للتمويل املناظر )MDM INVEST( مع البنوك من 
اأجل دعم امل�ساريع اال�ستثمارية للمغرتبني فى املغرب، حيث يتم متويل امل�رضوع بـ 25% من جانب 
البنك. وهناك حُمفزات  ائتمانية من جانب  املغرتب ويقابله 10% من جانب احلكومة و65% قيمة 

اأخرى مثل امتداد ال�شمان املالى للم�شتثمر املغرتب بنف�س �رسوط املواطن املغربى املقيم. 

13( لقد مت مناق�سة اآليات التمويل امل�ستحدثة مثل �سندات املغرتبني اأو �سندات م�رضوع البنية التحتية مع القطاع امل�رضفى حتت قيادة 
بنك التنمية االإفريقى )انظر ور�سة العمل حول البنية التحتية و�سندات اجلاليات املغرتبة اأثناء اجتماعات بنك التنمية االإفريقى فى 

املغرب مايو 2013م(
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وقد قامت الدول التى ت�ست�سيف جاليات مغرتبة عمالقة مثل فرن�سا واأملانيا والواليات املتحدة بو�سع 
اأدوات وبرامج وتاأ�سي�س اأ�سواق عاملية ذات قدرة تناف�سية عالية لدعم االإمكانات اال�ستثمارية للمغرتبني 
فى امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وامل�ساريع التجارية االأخرى فى بلد املن�ساأ. ) انظر على �سبيل املثال 
منح  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املقيمني  االأعمال  رجال  ُمنح  حيث  االإفريقية  اجلاليات  �سوق 

مناظرة لتمويل خطط اأعمال مبتكرة ودعم النمو االقت�سادى فى بلدان جنوب ال�سحراء الكبى(. 

اإن االأ�سواق العاملية التى تتناف�س بها جمموعات املغرتبني للح�سول على متويالت )اأغلبها متطابق( 
على  كبري  تاأثري  ذات  قطاعات  فى  التنمية  نحو  املوجهة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأجل  من 
التنمية، قد راآها البع�س ب�سفتها اأ�سلوبًا فعااًل للجمع بني رجال االأعمال من املغرتبني واملوؤ�س�سات 
التنموية والهيئات التمويلية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�س. وقد قامت تلك االأ�سواق حتت 
رعاية البنك الدولى )عن طريق �سوق التنمية للجاليات االأفريقية فى اأوروبا( وبع�س احلكومات مثل 
الواليات املتحدة االأمريكية )من خالل �سوق اجلاليات االإفريقية( كنوع من ال�رضاكة بني املوؤ�س�سات 
وبع�س  املغرتبة  واجلاليات   ،)Western Union يونيون  و�سرتن  )مثل  اخلا�س  والقطاع  التنموية، 

وكاالت اخلبة االأخرى. 

اأُو�سي اأن تدعم »املبادرة امل�سرتكة للهجرة والتنمية بني املفو�سية االأوربية واالأمم املتحدة«  وقد 
املغرتبة  اإطالق �رضاكات مع جالياتها  فى  كينيا  )EC-UN JMDI( جهود حكومات مثل حكومة 
تتعلق مب�ساريع تنمية املجتمع. كما اقرتحت كينيا اأن يو�سع نظام دائم للتمويل عن طريق تقدمي منح 
للجاليات املغرتبة ومنظمات الهجرة �سمن جدول اأعمال احلوار رفيع امل�ستوى 2013، حتى يت�سنى 

للدول درا�سته بعناية فائقة على اأرفع امل�ستويات.

 الهجرة ، اجلاليات املغرتبة وال�شباب

مت الرتكيز مراراً اأثناء املوؤمتر على االأطفال وال�سباب فى �سياق م�ساألة املغرتبني والعائالت املتواجدة 
فى بلد املن�ساأ. وقد اأو�سحت دولة البو�سنة والهر�سك اأن كثرياً من مواطنيها الذين يعملون ويدر�سون 
باخلارج والذى يبلغ عددهم 1.7 مليون مواطن )مبا فيهم اجليل الثانى والثالث( هم �سباب متعلم 
لديه طاقات هائلة لدعم النمو فى البو�سنة والهر�سك. وتخطط �سيلى لتو�سيع نطاق خدماتها املقدمة 

يف اخلارج لالأطفال واملواطنني ال�سيليني املغرتبني.

وطالبت رومانيا امل�ساركني فى املوؤمتر باالأخذ بعني االإعتبار الو�سعية اله�سة لالأطفال الذين ُيرتكون 
�سباب  �سرييالنكا جمهودات الجتذاب  بذلت  املغرتبة. وقد  اجلاليات  �سيا�سات  املن�ساأ �سمن  بلد  فى 
املغرتبني العاملني عب مبادرات مثل »ماذا بعد؟« وهو منتدى م�ستقل خلريجى اجلامعات وال�سباب 
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من اأ�سل �رضيالنكي الذين يعملون ويقيمون فى فرن�سا. 

الفيليبينيني  من  والثالث  الثانى  اجليل  مع  التوا�سل  البحار«  عب  الفيليبينيني  »مفو�سية  حتاول 
املقيمني يف اخلارج عب قادتهم ال�سباب فى برنامج املغرتبني »اأنت تقود« YouLeaD، وذلك من 
خالل عمل جوالت على �سبيل املثال لدرا�سة املناطق املختلفة فى البالد واإعادة التعريف بالثقافة 
والتاريخ والرتاث فى املوطن االأ�سلى. كما �رضعت املفو�سية فى توفري اال�ست�سارة من ال�سباب اإلى 
ال�سباب على �سبكة االإنرتنت كامتداد لبنامج اإر�سادى ملا قبل ال�سفر ل�سباب املهاجرين الفيليبينيني. 
كذلك اأقامت املفو�سية �رضاكة مع البنك العقارى الفليبينى والذى بداأ فى برنامج اإدخارى لالأطفال 

املغرتبني واالأطفال الذين تركهم ذووهم فى موطنهم االأ�سلى. 

وحتاول ناميبيا اأن تتابع برنامج التخطيط والتنمية اخلا�س باملوارد الب�رضية والذى يدمج التدريب 
ل�سمان قوى  املهاجرة، وذلك  الناميبية  املهارات  الداخل مع عودة  املقيمني يف  ل�سبابها  املهارى 

عاملة وطنية متوازنة. 

ا�شتخدام الربامج والأدوات املتاحة 

بالفعل  تقوم  املتاحة  واالأدوات  البامج  من  كبرياً  عدداً  اأن  حقيقة  على  ال�سوء  باإلقاء  املوؤمتر  قام 
العمل، وقد  الدفع جتاه املزيد من  اأجل  اأدوات وتو�سيات من  بتقدمي املعلومات، والتوجيه، وتوفري 
ينطوي ذلك يف بع�س االأحيان على اأُطر للتمويل. وباالإ�سافة اإلى �سل�سلة »احلوار الدولى حول الهجرة« 
حتت رعاية املنظمة الدولية للهجرة )والتى ي�سكل هذا املوؤمتر جزءاً منها(، مت عر�س االأمثلة التالية : 

اأول  وهى   ،  )2012 مايو   ، اإفريقيا  )جنوب  املغرتبة  للجاليات  العاملية  االإفريقية  القمة   l
قمة اأفريقية للجاليات املغرتبة على االإطالق التى تن�سىء قناة لتوا�سل املواطنني االأفارقة 
تنمية  فى  خباتهم  من  اال�ستفادة  �سُبل  ملناق�سة  االأفارقة  القادة  مع  باخلارج  البارزين 

القارة.

عام  تاأ�س�ست  املتحدة،  واالأمم  االأوروبية  للمفو�سية  والتنمية  للهجرة  امل�سرتكة  املبادرة   l
م�ساريع  على  تعمل  التى  واملهاجرين  املغرتبة  اجلاليات  منظمات  متويل  بغر�س   2008

التنمية فى 16 دولة من دول املن�ساأ بالتعاون مع املجتمع املدنى وال�سلطات املحلية.

الذى  نوعه  من  االأكب  االأطراف  متعدد  املنتدى  وهو  والتنمية،  للهجرة  العاملى  املنتدى   l
يتعامل مع املو�سوعات املتعلقة باجلاليات املغرتبة منذ 2007، مبا فى ذلك انعقاد القمة 
املوري�س 2012، حيث مت تخ�سي�س مائدة م�ستديرة حكومية ومنتدى ملناق�سة  فى جزر 
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�سوؤون املغرتبني والتنمية.

الإ�رضاك  طريق  خارطة  »و�سع  الهجرة،  �سيا�سات  معهد   / للهجرة  الدولية  املنظمة  ُكتيب   l
اجلاليات املغرتبة فى التنمية« : وهو كتيب ل�سانعي ال�سيا�سات وممار�سيها يف بلد املن�ساأ 

والبلد امل�سيف )2012(. 

l �رضاكة املعلومات العاملية حول الهجرة والتنمية وهو م�رضوع متعدد املجاالت اأطلقه البنك 
الدولى عام 2012 من اأجل تاأ�سي�س برنامج عاملى لتوليد املعرفة حول الهجرة والتنمية 

وعمل قائمة باخليارات ال�سيا�سية التى مت مراجعتها من قبل اخلباء فى هذا املجال. 

النتائج و ال�شتنتاجات

لقد الحظت دولة مولدوفا اأن العديد من املبادرات واملمار�سات التى مت عر�سها فى املوؤمتر مل يتم 
تقييمها من حيث التاأثري والفاعلية. ويف حني اأنه مت تقييم ومراجعة امل�ساريع الكبرية التي ت�سارك 
)اأو  اإفريقيا  التنمية فى  اأجل  الهجرة من  التبعات مثل م�رضوع  الدول وتعتمد على  العديد من  فيها 
املنتدى العاملى للجاليات املغرتبة املدعوم من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية(، فاإن العديد من 
بيانات  وقواعد  املهارات  وبنوك  االإنرتنت،  على  تعتمد  التى  والتدريب  للمعلومات  الوطنية  البامج 
اجلاليات املغرتبة واملحفزات الإ�ستثمار موارد املغرتبني مل يتم تقييمها بعد. يجب اأن يحدث ذلك من 

خالل دعم املنظمات العاملية اخلبرية فى هذا املجال.

ولتجنب ازدواج اجلهود املبذولة، اقرتَح امل�ساركون فى املوؤمتر مراراً اأن تتم االإ�ستفادة الق�سوى من 
املعلومات والبامج واالأدوات والت�سهيالت املوجودة بالفعل قبل اأن ُيبتكر غريها. 

اإن اإدراج الهجرة �سمن خطط التنمية الوطنية ميكن اأن يو�سح العالقة بني املغرتبني والتنمية، وي�سمن 
حتقيق بع�س التنفيذ. فالبوابة االإلكرتونية الفيليبينية اجلديدة - على �سبيل املثال - ت�سمل خدمات 
اإلى توجيه اهتمامات هذه اجلاليات وا�ستثماراتها نحو املناطق االأكرث  للجاليات املغرتبة وتهدف 
اال�ستثمار  وت�سجيع  االقت�سادى  التخطيط  وزارة  تقود  زميبابوى  فى  الفلبني.  فى  للتنمية  احتياجًا 

حملة ترويجية ال�ستثمارات اجلاليات املغرتبة فى اخلارج. 

و ميكن للهيئات االإقليمية مثل االحتاد االإفريقى واحتاد دول اأمريكا اجلنوبية وعمليات اال�ست�سارة 
االإقليمية اأن تلعب دوراً رئي�سيًا فى اإبراز خماوف املغرتبني، وحتديد اأطر التعاون واحلث على اإ�رضاك 

اجلاليات يف خطط التنمية الوطنية. 
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اإن التزام قادة دول اأمريكا اجلنوبية فى قمة احتاد دول اأمريكا اجلنوبية فى بريو عام 2012 بتبني 
جن�سية موحدة من اأجل دعم اإقليم اأكرث تكاماًل من �ساأنه اأن يغري جذريًا احلديث عن اجلاليات املغرتبة 

على املدى الطويل، على االأقل على امل�ستوى االإقليمى. 

وميكن للحوارات والفعاليات بني خمتلف االأقاليم اأن تعمم هذا التفاعل على م�ستوى العامل. على �سبيل 
املثال، فى اأول قمة اإفريقية عاملية للجاليات املغرتبة فى جنوب اإفريقيا عام 2012، اجتمع اأع�ساء 
االحتاد االإفريقى، وحكومات الكاريبى واأمريكا الالتينية وممثلو اجلاليات االإفريقية املغرتبة لتوقيع 

بيان ر�سمي ين�س على التعاون على امل�ستوى ال�سيا�سى واالجتماعى واالقت�سادى. 

 HLD »طالب امل�ساركون فى املوؤمتر اأن تقوم املنظمة الدولية للهجرة و »احلوار رفيع امل�ستوى
الثانى للأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية بالآتى : 

العمالة  توظيف  �سيا�سات  وو�سع  العمل،  ل�سوق  الوطني  التخطيط  �سمن  املغرتبني  اإدراج   )1
املحلية فى �سياق اإقليمى / عاملى للتعامل مع التحديات املتعلقة بالعر�س املحلي. 

روؤو�س  تدفق  وتاأثري  العاملة  القوى  حماية  على  للقوانني  والدولى  الوطني  التاأثري  حتليل   )2
املغرتبة  املهارات  حل�سد  املبذولة  اجلهود  على  العاملى  باال�ستثمار  اخلا�سة  االأموال 

ومواردها املالية لال�ستثمار داخل حدود الدولة. 

3( اإ�ستكمال والتو�سع يف برنامج املبادرة امل�سرتكة للهجرة والتنمية JMDI كنموذج لبامج 
التمويل الدائمة مل�ساريع التنمية التى تعتمد على اجلاليات املغرتبة. 

اجلاليات  يخ�س  فيما  وال�ساعدة  املتاحة  واالأدوات  املعلومات  مل�سادر  اأف�سل  ا�ستغالل   )4
املغرتبة مثل ُكتيب املنظمة الدولية للهجرة / معهد �سيا�سات الهجرة ل�سانعي ال�سيا�سات 
والتنمية،  للهجرة  العاملى  املنتدى  وموقع  امل�سيفة،  والدول  املن�ساأ  دول  فى  وممار�سيها 
وبنك املعرفة املنتظر اإطالقه من جانب للبنك الدولى حتت م�سمى » �رضاكة للمعرفة العاملية 

.KNOMAD »ب�ساأن الهجرة والتنمية
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باإمكان ال�شراكة الإ�شرتاتيجية بني الدول 
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين والقطاع 

اخلا�ص اأن ت�شكل اإطاراً لإ�شراك املغرتبني

تعتب ال�رضاكات مبثابة العامل الرئي�سى لالإ�ستفادة من قدرات املغرتبني على التنمية. وقد ورد فى 
كلمة وزير خارجية تنزانيا اأنه ميكن للتعاون الثنائى اأو متعدد االأطراف ومبادرات التن�سيق العاملية 
باأنها  ال�رضاكات  هذه  بنجالدي�س  �سفري  وو�سف  املغرتبة.  للجاليات  االإ�رضاك  من  مزيداً  ت�سمن  اأن 

املحرك االأ�سا�سي ملختلف اأ�سكال اإ�رضاك ودعم اجلاليات املغرتبة. 

َل هذا املو�سوع اإحدى االأفكار املهيمنة خالل املوؤمتر، والتي هي �سدى ملا مت مناق�سته فى  وقد مثَّ
اإتباع منهج  اإلى  اإفريقيا 2012. وتهدف هذه الفكرة  القمة االإفريقية للجاليات املغرتبة فى جنوب 
موحد وم�سرتك فى توظيف اجلاليات املغرتبة فى القارة االإفريقية على وجه اخل�سو�س كما تدعم 
الفكرة الر�سالة املوجهة من جميع الدرا�سات الكبى واحلوارات والتوجيهات حول ال�سيا�سات املتعلقة 
اأن تعود  الثقة والتعاون املتبادلني ميكنها  ُتبنى على  التى  التحالفات  باأن  باملغرتبني والتى تفيد 
واملنظمات  املدنى،  واملجتمع  والدول،  املغرتبة،  اجلاليات  فيها  مبا  االأطراف  جميع  على  بالفائدة 
الدولية والقطاع اخلا�س. واأخرياً تعك�س هذه الفكرة حتواًل فى طريقة التفكري حول اجلاليات املغرتبة 
من كونها م�سدر للعملة االأجنبية واالأموال اإلى �رضكاء فى التنمية، وهو االأمر الذى متت مناق�سته فى 

املنتدى العاملى للهجرة والتنمية فى جزر املوري�س عام 2012.

فى عامل يقود فيه املهاجرون اأنف�سهم والقطاع اخلا�س حركة التنقل االإن�ساين، الميكن الأي دولة اأن 
تعمل مبفردها بعد االآن. فقد قامت اجلاليات املغرتبة بالفعل بتاأ�سي�س �سبكات اجتماعية وثقافية 
واقت�سادية فعالة مثل تلك املقامة من خالل جمعيات »بلدة املن�ساأ«؛ وت�ستطيع الدول اأن تخرج بفائدة 
متبادلة من املغرتبني عن طريق اإ�رضاكهم فى �سنع ال�سيا�سات التنموية وخلق مناخ جذاب للعودة 

الف�شل الرابع
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واال�ستثمار واإقامة االأعمال والتجارة فى بلد املن�ساأ. وبالتالى ي�ستطيع اأفراد اجلاليات املغرتبة اأن 
يخ�س�سوا مدخراتهم وحتويالتهم املالية واإمكانياتهم لهذه امل�ساعى، حتى واإن ا�ستمروا فى االإقامة 

خارج البالد. 

وميكن للدول امل�سيفة اأن ت�سكل جزءاً من املعادلة، مثاًل من خالل دعم قدرات جماعات املغرتبني 
على تنظيم �سفوفهم وامل�ساركة فى م�ساريع التنمية فى بلد املن�ساأ. وي�ساهم كل من املنظمات الدولية، 
واملجتمع املدنى، واأ�سحاب العمل، والبنوك ومتبعو الدول االأخرى بطرق خمتلفة فى اإ�رضاك ومتكني 
ودعم اجلاليات املغرتبة. كما يعتب العدد املتزايد الأدوات االإنرتنت، والبوابات االإلكرتونية، والبامج 
التى تزود اجلاليات املغرتبة باملعلومات وت�ساعدهم على التوا�سل مع �سانعي وممار�سي ال�سيا�سات 

دلياًل على الزيادة الهائلة يف �سبكات اجلاليات املغرتبة وتعاونهم فى ال�سنوات االأخرية. 

ال�شراكات بني الدولة واملغرتبني

فى  يتج�سد  ولكنه  الر�سمية،  باالتفاقات  املغرتبة  واجلاليات  الدولة  بني  التفاعل  اأغلبية  اليتعلق 
هذه  ح�سد  بني  ما  ذلك  ويرتاوح  املتبادلة.  املنفعة  فى  واالأمل  وااللتزام  الثقة  على  القائم  التعاون 
اجلاليات نحو م�ساألة ذات اأهمية وطنية اأو مناذج حتفيزية لتوفري التمويل املناظر من اأجل م�ساريع 
اإن  البنية التحتية.  اإلى تطوير  اإلى منح املغرتبني �سندات ميكن توجيهها  جمتمعية �سغرية، و�سواًل 
اإ�سرتاتيجية لتوحيد اجلاليات املغرتبة، فقد  اأن ميثل  التنموى ميكن  التخطيط  اإ�رضاك املغرتبني فى 
ا�ست�سارت اأثيوبيا على �سبيل املثال 15.000 من مواطنيها باخلارج فى 25 مدينة حول العامل فيما 

يخ�س ال�سيا�سة الوطنية اجلديدة للجاليات املغرتبة والتى مت اإطالقها هذا العام. 

حيث  واملغرتبني،  الدولة  بني  ال�رضاكة  اأُطر  اأبرز  من  املغرتبة  اجلاليات  وجمعيات  جمال�س  وتعتب 
يعمل مندوبون منتخبون من داخل هذه اجلاليات مع ممثلني ر�سميني حلكومة بلد املن�ساأ من خالل 
اأدوات  ال�رضاكات، وتقدمي  اإلى االإتفاق على عقد املزيد من  حوار منظم. وقد تتو�سل هذه املنتديات 
حتفيزية، ومتويل م�سرتك، وكذلك �سُبل اإ�رضاك البلد امل�سيف والقطاع اخلا�س كي ي�سبحوا �رضكاًء فى 
هذه العملية. ونذكر على �سبيل املثال م�ساركة مفو�سية الفيليبينيني عب البحار وجمل�س اجلاليات 

املغرتبة فى تنظيم القمة الثانية للمغرتبني الفيليبينيني عام 2012. 

وتت�سمن ال�رضاكات الفعلية على االأر�س برامج املنح املناظرة مثل البنامج املك�سيكى »ثالثة اإلى 
 ،MDM INVEST واحد« وبرنامج �سندوق دعم اال�ستثمار اخلا�س باملغاربة املقيمني فى اخلارج
يعطى  الدول.  من  وغريها  املك�سيك  فى  النموذج  هذا  اأ�سكال  اليوم  وتتعدد  ذكرهما.  �سبق  واللذان 
برنامج املدخرات الفلبيني اخلا�س باالأطفال وال�سباب فى الوطن واخلارج الفر�سة للوالدين واالأ�سقاء 
واالأو�سياء لتقدمي مبالغ مالية تناظر مدخرات اأطفالهم، ُتخ�س�س لتنمية م�ستقبلهم. وقد قامت برامج 
التنموية  اأو املوؤ�س�سات  اأو االحتاد االأوروبى  الدولى  البنك  التي ي�سعها  االأ�سواق العاملية للمغرتبني 
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اجلاليات  لهذه  الفر�سة  باإتاحة   )USAID الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  )مثل  بعينها  لدول 
للتناف�س من اأجل املنح املناظرة املخ�س�سة مل�ساريع تنمية املجتمع . 

التنمية  وكاالت  اأن  اإال  املوؤمتر،  فى  الوطنية  التنمية  وكاالت  م�ساركة  ن�سبة  قلة  من  الرغم  وعلى 
والتعاون الفنى فى كبى الدول امل�سيفة للجاليات املغرتبة مثل فرن�سا، اأملانيا، هولندا، �سوي�رضا، 
فى  وجمتمعاتهم  املغرتبني  قدرات  دعم  على  تعمل  االأمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة 
بلد املن�ساأ لي�ساركوا القطاع اخلا�س فى اإقامة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وغريها من م�ساريع 
التنمية املحلية. وقد تتعدد االأ�ساليب بداية من و�سائل بناء القدرات عب االإنرتنت، و�سواًل اإلى برامج 

دعم احل�سول على قرو�س وخدمات ائتمانية فى بلد املن�ساأ.

املغرتبني كعامل  القن�سليات ومواطنيها  ال�رضاكة بني  اإلى  احلكومية  املنظمات غري  اأ�سارت جلنة  وقد 
اأ�سا�سي الإجناح عملية اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة فى التنمية. وقد الحظت اللجنة اأنه فيما يتعلق بنهج 
 Political will واالإرادة ال�سيا�سية ،Partnership وال�رضاكة ،Preparedness الفلبني القائم على التاأهب
ال�رضاكة هى العامل املوؤثر. وتعتمد �رضيالنكا كذلك  االأزمات، كانت  اأثناء  Ps 3- مل�ساعدة املهاجرين 
لتكوين فريق عمل متعدد املجاالت  االأكادميية  القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات  على �رضاكة احلكومة مع 
يهدف اإلى و�سع برنامج عمل الإ�ستغالل قدرات اجلاليات املغرتبة كجزء من اإ�سرتاتيجيتها للتعامل مع 

مرحلة ما بعد االأزمة.

ال�شراكات الداخلية للدولة

وقدد اأو�سحت بع�س الدول ال�سبيل الذي ميكن من خالله لبنامج حكومى قائم على التعاون واالتفاق 
بني الوزارات املختلفة ومع الهيئات االأخرى داخل وخارج احلكومة اأن يعزز اجلهود املبذولة الإطالق 
�رضاكات مع اجلاليات املغرتبة �سواء فى بلد املن�ساأ اأو فى البلد امل�سيف. على �سبيل املثال، تقوم البوابة 
االإلكرتونية الفيليبينية ال�ساملة على جهود فريدة جلهات متعددة وهى: مفو�سية الفلبينيني عب البحار 
ووزارات التجارة وال�سناعة، والزراعة، واالإ�سالح الزراعى، وال�سياحة وال�سحة. كما مت تاأ�سي�س برنامج 

مدخرات االأطفال الفيليبينيني بناًء على ال�رضاكة بني املفو�سية والبنك العقارى الفليبينى.

ال�شراكات بني الدول 

»تنقل  برعاية  تقوم  والتى  الدول  االإ�سرتاتيجية بني  ال�رضاكات  على  ال�سوء  باإلقاء  املوؤمتر  قام  وقد 
هذه  وت�سمل  ملن�ساأ.  بلد  فى  مهاراتهم  ا�ستثمار  باإعادة  املوؤهلون  املواطنون  يقوم  حيث  االأدمغة«، 
مع  عاملى  اأو  اإقليمى  ثنائى،  م�ستوى  على  االجتماعى  ال�سمان  واتفاقات  العمالة  تنقل  ال�رضاكات 
وجود بنود والتزامات ت�سمن الفائدة املتبادلة جلميع االأطراف مبا فى ذلك تدريب املهارات لتلبية 
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اإحتياجات �سوق العمل واإعادة توظيف العمالة العائدة. وقد مت التفاو�س حول اأ�سكال خمتلفة لهذه 
االتفاقيات بني جزر املوري�س والفلبني مع العديد من الدول املوِظفة للعمالة. 

الراأ�س االأخ�رض، جورجيا  اأرمينيا،  وتعد »�رضاكات التنقل« بني االحتاد االأوروبى ودول املن�ساأ مثل 
اأداة لتي�سري وتنظيم حركة املواطنني من خارج االحتاد االأوروبى من املنظورين  ومولدوفا مبثابة 
لتداول  اإطاراً  ال�رضاكات  للهجرة. كما متنح هذه  التنموية  النتائج  القانوين واالإن�ساين، وكذلك تعزيز 
املهارات النافعة لكال الدولتني. وتعمل لوك�سومبج على توطيد عالقتها بالراأ�س االأخ�رض عن طريق 
اخلا�سة  اجلديدة  �سيا�ساتها  �سمن  اجلاليات  تلك  و�سع  على  تعمل  كما  لديها  املغرتبة  اجلاليات 

بامل�ساعدات التنموية. 

العمالة  تلك  تكت�سب  العمالة، حيث  لتدوير  الراعى  التنقل هى مبثابة  اأن �رضاكات  لوك�سومبج  ترى 
مهارات جديدة ثم تعود للوطن لفرتة ما لتنقل فوائد هذه اخلبة اإلى جمتمعات بلد املن�ساأ. وقد قامت 
حكومة لوك�سومبج بالربط بني املعاهد التدريبية كي يتمكن املتدربون من الدرا�سة اأوالعمل لفرتة 
وجيزة قبل العودة اإلى الوطن مبعارفهم اجلديدة. كما عملت البو�سنة والهر�سك مع النم�سا ب�ساأن هروب 
ومدى  �سوي�رضا  فى  املغرتبة  جاليتها  لدرا�سة  التنموى  للتعاون  ال�سوي�رضية  الوكالة  ومع  االأدمغة، 

قدرتها على امل�ساهمة فى تنمية بلد املن�ساأ. 

وطالبت الكونغو وغريها من الدول اأن تقوم ال�رضاكات بني دول املن�ساأ والدول امل�سيفة بتوفري حماية 
اأف�سل ملواطنيها املغرتبني. وقد تعاون كٌل من جواتيماال وال�سلفادور ودول اأخرى جماورة فى حماية 
املهاجرين العابرين واملجموعات اله�سة العائدة مثل االأ�سخا�س الذين وقعوا �سحية لالإجتار بالب�رض 
من  احلد  اأخرى  ودول  اليمن  اقرتحت  بينما  ذويهم.  فى غري �سحبة  القانونية  ال�سن  واالأطفال حتت 
الت�رضيعات املقِيدة للهجرة وتوفري دعم اأكب حلرية حركة املغرتبني مما ي�سب فى م�سلحة التنمية 
املتبادلة واالأمن العاملى. وترى �رضيالنكا اأنه ميكن للدول امل�سيفة اأن تلعب دوراً يف م�ساعدة دول 
املن�ساأ فى املرحلة الالحقة لالأزمات اأو ال�رضاعات ل�سمان اأن مواطنيها املغرتبني ال ي�سكلون تاأثرياً 

�سلبيًا على جهود بناء ال�سالم واإعادة االإعمار فى موطنهم االأ�سلى. 

فى  املغرتبة  اجلاليات  الإ�سهامات  الدعم  بزيادة  االأوروبى  االحتاد  فى  االأع�ساء  الدول  تلتزم  كما 
التنمية فيما بني دول جنوب العامل، من خالل دعم االأبحاث عن دور اجلاليات املغرتبة فيما بني دول 

جنوب العامل كدعائم للتنمية فى بلد املن�ساأ. 

ال�شراكة مع املجتمعات 

للهجرة والتنمية 2012،  العاملى  التي خرج بها املنتدى  الر�سائل  اأهم  اأكد املوؤمتر على واحدة من 
وهى اأن املبادرات اخلا�سة باجلاليات املغرتبة لها التاأثري االأكب على امل�ستوى املحلى. اإن م�ساركة 
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من  املغرتبة  اجلاليات  من  املدعومة  للم�ساريع  اأنف�سهم  املجتمع  واأفراد  املحلية  ال�سلطات  وامتالك 
فاإن  لذلك  التنموية.  الناحية  من  والتاأثري  لال�ستمرارية  اأكب  فر�سة  امل�ساريع  لهذه  يعطى  اأن  �ساأنه 
املوؤ�س�سات التنموية فى البلدان امل�سيفة مثل فرن�سا واأملانيا والواليات املتحدة االأمريكية تزيد من 
املن�ساأ  بلدان  ت�سعى  كما  املن�ساأ.  بلد  فى  املحلى  واملجتمع  املغرتبة  اجلاليات  بني  لل�رضاكة  دعمها 
مثل البو�سنه والهر�سك، ال�سلفادور، املك�سيك والفلبني وغريها اإلى دعم اجلاليات املغرتبة للم�ساريع 

املحلية املجتمعية ال�سغرية. 

وترعى املبادرة امل�سرتكة للهجرة والتنمية للمفو�سية االأوربية واالأمم املتحدة)EC-UN JMDI( هذا 
النوع من ال�رضاكات بني الدولة واجلاليات املغرتبة واملجتمع على امل�ستوى املحلى، وذلك عن طريق 
دفع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملجتمع املدنى للعمل ك�رضيك حيوي فى امل�ساريع. وقد قامت املبادرة 
امل�سرتكة للهجرة والتنمية )JMDI( باإطالق بوابة الكرتونية حتت م�سمى »جمتمع التدريب« لت�سجيع 
وال�سلطات  املهاجرين،  واإحتادات  املغرتبة،  واجلاليات  املدنى،  املجتمع  منظمات  بني  ال�رضاكات 

املحلية والهيئات التابعة لالأمم املتحدة )14(.  

وقد مت مناق�سة اإقامة �رضاكات بني الدول على م�ستوى احلكومات املحلية عب اتفاقيات التواأمة بني 
املدن والبلديات التي ياأتي منها املغرتبون والبلدان امل�سيفه. كما اأ�سادت اإ�رضائيل باأهمية اتفاقيات 
التواأمة بني البلديات االإ�رضائيلية واجلاليات املغرتبة من اأجل بناء الثقة مع تلك اجلاليات. وذكرت 
النيجر اأنها هياأت ظروفًا منا�سبة الإطالق م�ساريع تواأمة بني املدن. وقد اأثبتت �رضاكات التواأمة بني 
البلديات الهولندية و احلكومات املحلية فى بلدان املن�ساأ مثل تركيا، �سورينام، واملغرب اأهمية هذه 
اأن تكون و�سيلة فعالة لتنظيم عملية  ال�رضاكات فى دعم االإدارة املحلية. كما ميكن لهذه ال�رضاكات 

اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة فى م�ساريع التنمية املحلية. 

وقد تطورت العديد من اإحتادات املغرتبني فى ال�سنوات االأخرية خا�سًة من اأجل احلفاظ على العالقات 
وال�رساكات  القائمة مع جمتمعات دولة املن�شاأ. وتختلف تلك الإحتادات من حيث احلجم، والن�شاط 
ولكنها اأثبتت فى معظم احلاالت – اأثيوبيا، الفلبني، غانا، املك�سيك – اأنها تتميز بالفعالية وال�سمولية 

من حيث دعمها ملجتمعات املن�ساأ وتعاونها مع احلكومات امل�سيفة. 

ال�شراكة مع املنظمات العاملية، املجتمع املدنى، والقطاع اخلا�ص 

اإن للمجتمع الدولى واملجتمع املدنى والقطاع اخلا�س دوراً فى حماية ودعم اجلاليات خارج بالدها، 
برامج  الدولية  املنظمات  وت�سع  االأخرى.  ومواردهم  ومهاراتهم  اأموالهم،  حتويل  تي�سري  فى  وكذلك 

www.nigration4development.org /»14( انظر موقع »جمتمع التدريب
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اإلى بلد  اأو طويلة  العودة لفرتة ق�سرية  اأجل م�ساعدة املغرتبني من ذوى املهارات على  عاملية من 
املن�ساأ، اأو نقل مهاراتهم ومعارفهم عن طريق االإنرتنت. وغالبًا ما تف�سل ال�رضكات اخلا�سة توظيف 

اأفراد اجلاليات املغرتبة عن غريهم نظراً الإلتزامهم نحو بلد املن�ساأ وخباتهم الدولية. 

وقد عملت املنظمة الدولية للهجرة فى �رضاكات مع معظم احلكومات املمثلة فى املوؤمتر وجالياتها 
واإعادة  اجلاليات  هذه  قدرات  وبناء  وحماية،  وم�ساعدة،  اأماكن،  وحتديد  درا�سة،  اأجل  من  املغرتبة 
وطني  اإطار  و�سع  فى  الكونغو  مثل  دواًل  املنظمة  �ساعدت  فقد  عودتها.  حال  املجتمع  فى  دجمها 
ا�سرتاتيجى الإدماج اجلاليات املغرتبة، كما قامت بتاأ�سي�س مراكز اإعالمية لتقدمي املعلومات ب�سورة 
اأف�سل للمهاجرين واجلاليات املغرتبة فى اخلارج وفى بلد املن�ساأ. وب�سكل عام، قامت مكاتب املنظمة 

الدولية للهجرة التي متتد حول العامل باإكمال عمل القن�سليات واملهمات امليدانية )15(.

للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع  اإفريقيا«  فى  التنمية  اأجل  من  »الهجرة  برنامج  من  كٌل  جنح  وقد 
التابع   )TOKTEN( اخلارج  فى  املقيمني  املواطنني  خالل  من  املعرفة  نقل  وبرنامج   )MIDA(
لبنامج االأمم املتحدة للتنمية فى اإدخال اجلاليات املغرتبة فى �رضاكات مع موؤ�س�سات حملية فى 
قطاعات حيوية مثل ال�سحة والتعليم واالإدارة العامة من اأجل القيام مبهمات تنموية ق�سرية االأجل 
فى بلد املن�ساأ)16(. وبجانب املزايا الطبيعية املتمثلة يف وجود لغة وتقاليد م�سرتكة بني املغرتبني، 
ت�سيف تلك البامج جانبًا »حمليًا« للتعاون التقنى من �ساأنه امل�ساعدة على تخفيف االآثار ال�سارة 
لظاهرة هروب االأدمغة. ومع ذلك يعتمد ا�ستمرار ذلك النجاح على امل�ساركة الدائمة للجاليات املغرتبة 

وا�ستمرار االإلتزام واجلهود املبذولة من جانب الدول. 

كما قامت احلكومات التى ت�ست�سيف جاليات كبرية من الالجئني واملهاجرين باإقامة �رضاكات مع 
حكومات اأخرى، ومنظمات دولية )مثل منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة و�سندوق االأمم 
اأطفال و�سباب  االأطفال«( حلماية ودعم  »انقدوا  )مثل  املدنى  للطفولة( ومنظمات املجتمع  املتحدة 
املغرتبني، من اأجل �سمان ح�سول االأطفال على حقوقهم التى كفلها لهم القانون الدولى مثل حق 
التعليم  �سوري، قامت وزارة  املثال، حيث يعي�س 450.000 الجىء  �سبيل  االأردن على  التعليم. فى 
واالحتاد  للطفولة  املتحدة  االأمم  �سندوق  من  بدعم  ال�سوريني،  لالأطفال  املجانى  التعليم  بتاأمني 

االأوروبى واأملانيا. 

15( على �سبيل املثال، قامت منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة بامل�ساركة مع منظمات املجتمع املدنى وقطاع موؤ�س�سات التمويالت 
جمتمعاتهم  فى  االقت�سادية  التنمية  فى  العرب  املغرتبني  اإ�رضاك  لدعم  االإنرتنت  على  يعتمد  برنامج  بتطوير  ال�سغر  متناهية 

االأ�سلية.
َز برنامج  MIDA - اإيطاليا على غانا، ال�سنغال ونيجرييا واأقام قاعدة بيانات الأكرث من 300 من اإحتادات املهاجرين  16(  وقد ركَّ

يف اإيطاليا املهتمة بالتنمية امل�سرتكة.
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ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص

اإن العديد من عوامل ت�سجيع اجلاليات املغرتبة على العودة واالإ�ستثمار فى بلد املن�ساأ – مثل تخفي�س 
القرو�س والتمويل امل�سرتك الإقامة امل�ساريع،  النقدى،  التحويل  اإلغاء ال�رضائب، تخفي�س نفقات  اأو 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ودعم  املغرتبني  �سندات  االأجنبية،  بالعمالت  امل�رضفية  التعامالت 
وغريها – تتطلب تعاون البنوك وموؤ�س�سات التمويل واالئتمان و�رضكات االأعمال وغريهم من �رضكاء 

القطاع اخلا�س. 

ويقوم م�رضوع الفلبني املبتكر ومتعدد االأطراف »بناء م�ستقبل فى الوطن« الذى يهدف اإلى ا�ستخدام 
التحويالت النقدية فى التنمية املحلية، على ال�رضاكة بني املفو�سية احلكومية للفلبينيني يف اخلارج 
الوطنية  والهيئة   Western Union يونيون   و�سترين  وموؤ�س�سة  للتنمية  املتحدة  االأمم  وبرنامج 
الفلبينية للتنمية االقت�سادية )NEDA(. كذلك فاإن املبادرة امل�سرتكة التى �سبق ذكرها بني احلكومة 
االأ�سا�سية  املهارات  على  اخلارج  الفلبينيني وعائالتهم يف  العاملني  لتدريب  مايكرو�سوفت  و�رضكة 
املالى  الدعم  لتقدمي  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  �رضاكة  تعتب  االإنرتنت  وا�ستخدام  للكمبيوتر 
امل�ساريع  اإن�ساء  ا�ستثمار اجلاليات املغرتبة فى  لت�سجيع  اأخرى  للمواطنني باخلارج. وهناك برامج 
وال�رضاكات فى بلد املن�ساأ مثل �سوق اجلاليات االإفريقية املغرتبة التابع للوكالة االأمريكية للتنمية 

الدولية )USAID( والذى يعتمد بدوره على اإ�سهامات القطاع اخلا�س. 

اإن اآليات التحويل النقدى عب �سبكات الهاتف املحمول والتى تقوم بتي�سري حتويل االأموال والتعامالت 
امل�رضفية بني الدول بدون نفقات اأو بنفقات قليلة هى باالأ�سا�س مبادرة للقطاع اخلا�س، ولكنها فى 
العملية: احلكومة، موؤ�س�سات  االأطراف فى هذه  التكامل بني جميع  الوقت تعتمد وت�ساعد على  نف�س 

التمويل ال�سغرى، البنوك التجارية واملنظمات الدولية.

على   )MDM INVEST( باخلارج  املقيمني  باملغاربة  اخلا�س  اال�ستثمار  دعم  �سندوق  تاأ�س�س  وقد 
التمويل امل�سرتك واتفاقيات �سمان التمويل بني احلكومة والبنوك و�سندوق ال�سمان املركزى. وبداأت هذه 

النوعية من املبادرات امل�سرتكة يف االإنت�سار فى دول اأخرى مب�ساركة الوزارات واالأطراف املختلفة)17(.

منتديات وبرامج لتعزيز �شراكات اجلاليات املغرتبة 

لوحظ خالل ال�سنوات القليلة املا�سية زيادة هامة يف عدد املنتديات والبامج التى تهدف اإلى اإ�رضاك 
اجلاليات املغرتبة فى عمليات التنمية فى بلد املن�سا. وقد قام ممثلو احلكومات امل�ساركة فى املوؤمتر 

17( (فى الواليات املتحدة االمريكية على �سبيل املثال تعتب مبادرة »مغرتبون من اأجل التنمية« حتالفًا ا�سرتاتيجيا بني الوكالة 
االأمريكية للتنمية الدولية USAID، وموؤ�س�سة الإدارة اال�ست�سارات والتعاقدات خارجية، ووكالة عاملية للخدمات التطوعية. وهى 

متاحة جلميع املواطنني االأمريكيني واأ�سحاب االإقامة الدائمة املنتمني للجاليات املغرتبة.
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بعر�س جمموعة كبرية من املبادرات الوطنية واملبادرات اخلا�سة مبواطنيهم املقيمني فى اخلارج، 
كما اأ�سادوا ببع�س الفعاليات واالآليات املحورية �سواء كانت عاملية اأو اإقليمية. 

وعلى امل�ستوى الوطني، يقوم املجل�س الفلبينى متعدد االأطراف والذي يحمل ا�سم »التحويل النقدى 
من اأجل التنمية« بعمل منتدى ا�ست�سارى وطني ب�سورة منتظمة لكل امل�ساهمني فى عملية التحويل 
الهجرة،  االأخرى، منظمات  البنوك  الفلبينى،  املركزى  البنك  املوؤ�س�سات احلكومية،  النقدى مبا فيهم 
قامت  املتحدة،  تنزانيا  جمهورية  وفى  العاملية.  واملنظمات  اجلامعات  احلكومية،  غري  املنظمات 
وزارة اخلارجية والتعاون الدولى بالعمل عن كثب مع املنظمة الدولية للهجرة على اإقامة منتديات 
للتن�سيق بني امل�ساهمني من اأفراد اجلاليات املغرتبة، والتى اأثبتت اأهميتها فى كونها اأ�سا�سًا لت�سارك 

الروؤى ودعم موؤ�س�سات املغرتبني فى دول جمموعة �رضق اإفريقيا اخلم�س. 

بينها منتدى  املوؤمتر دون تف�سيل، من  اإليها عر�سَا فى  االإ�سارة  اأخرى مت  وهناك مبادرات وطنية 
العاملى  التحالف  ينظمه  والذى  العامل  م�ستوى  على  املغرتبة  للجاليات  ال�سنوى  املتحدة  الواليات 
USAID. وفى عام 2012 قام  الدولية  الوكالة االأمريكية للتنمية  الذي تدعمه  للجاليات املغرتبة 
املنتدى بتجميع الرواد فى جمال االأعمال، والتكنولوجيا، واال�ستثمار والتجارة مع احلكومة وقيادات 

اجلاليات املغرتبة من اأجل �سياغة �رضاكات جديدة فيما بينهم )18(.

االحتاد  اأقامها  التي  املغرتبة  للجاليات  االإفريقية  القمة  تابعت  فقد   ، االإقليمى  امل�ستوى  على  اأما 
االإفريقى عام 2012 م�ساألة توحيد �سفوف املغرتبني، واحلكومات والقطاع اخلا�س داخل اإفريقيا 
اإفريقيا. وقد نتج عن هذه القمة بيان وخطة عمل من اأجل �سانعي ال�سيا�سات يف القارة  ومن اأجل 

االإفريقية، وتعمل احلكومات االآن على تطبيقها)19(.

ويوفر االإطار االأورومتو�سطي EUROMED، الذي يقوم تقليديا مبناق�سة اإ�سكالية اإدارة الهجرة بني 
منطقة املغرب العربي ودول جنوب اأوروبا، برناجمًا متاحًا بالفعل لربط املو�سوعات املختلفة مثل 
م�ساألة عودة املهاجرين واملغرتبني باال�سرتاتيجيات املتعلقة بتعزيز فر�س اال�ستثمار. كما اأن هناك 
الرئي�سية يف  املناطق  تغطي معظم  التي  الهجرة  ب�ساأن  االإقليمي  الت�ساور  متزايدا من عمليات  عددا 
العامل والتي تلعب دورا هامًا يف تعزيز �رضاكات اأوثق ب�ساأن الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك ل�سوؤون 

املغرتبني عب حدود الدول املجاورة )20(.

www.state.gov/s/partnerships/gdf 18( للمزيد من التفا�سيل ، انظر

19( انظر اأي�سًا برامج البنك الدولى للجاليات االإفريقية املغرتبة الذى مت اإطالقه عام 2007 والذى ي�سم االحتاد االإفريقى، الدول 
ال�رضكاء، املتبعني، �سبكة املهنيني االأفارقة املغرتبني وجمعيات »بلدة املن�ساأ« بهدف تعزيز التعاون امل�سرتك ب�ساأن اجلاليات 

املغرتبة فى القارة االإفريقية.

اإقليمية ت�سم ثمانية من دول  IGAD، وهى عبارة عن منظمة تنموية  20( على �سبيل املثال، »الهيئة عب احلومية للتنمية«  
القرن االإفريقى و�رضق اإفريقيا، ترى اجلاليات املغرتبة ك�رضكاء اأ�سا�سيني فى اإطار التنمية االإقليمية. للمزيد من املعلومات انظر:  

www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/what-we-do/regional-proccsses-1/about-rcps.htm
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وعلى امل�ستوى العاملى، تابع املنتدى العاملى للهجرة والتنمية امل�سائل املتعلقة باجلاليات املغرتبة 
احلكومات،  بني  م�سرتكة  م�ساحة  بتاأ�سي�س  االأخرية  الثالثة  ال�سنوات  فى  وقام   ،2007 عام  بداية  منذ 
وممثلى اجلاليات املغرتبة والقطاع اخلا�س، وموؤ�س�سات التنمية واملنظمات غري احلكومية فى بلد املن�ساأ 
وفى البلد امل�سيف. وقد طالب املنتدى العاملى للهجرة والتنمية باأن تظل اجلاليات املغرتبة فى بوؤرة 

اهتمام املنتدى، خا�سة من اأجل دعم م�ساهمة القطاع اخلا�س واإقامة ال�رضاكات مع تلك اجلاليات. 

ال�شراكات العاملية 

متثل مبادرة الهجرة والتنمية MDI واحدة من اأكرث ال�رضاكات العاملية فعالية فيما يخ�س اجلاليات 
املغرتبة من حيث النتائج العملية املثبتة لباجمها. وهى عبارة عن �رضاكة متعددة االأطراف ت�سم 
العمل  منظمة  للهجرة،  الدولية  املنظمة  للتنمية،  املتحدة  االأمم  برنامج  االأوروبى،  االحتاد  من  كاًل 
الدولية، �سندوق االأمم املتحدة لل�سكان، املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، وقامت 
اأجل دعم احلكومات  اأربع �سنوات من  ا�ستمر ملدة  بدعم برنامج براأ�س مال يقدر بعدة ماليني يورو 

املحلية، واجلاليات املغرتبة، واملجتمعات املحلية واملجتمع املدنى فى 16 دولة. 

وقد �رضع البنك الدولى وغريه من املنظمات العاملية ذات اخلبة، خا�سة اأع�ساء املجموعة العاملية 
للهجرة )GMG(، يف االإن�سمام لبنامج KNOMAD من اأجل توفري دعم اأكب ل�سناعة ال�سيا�سات 
يقوم  و�سوف  املغرتبة.  اجلاليات  ذلك  فى  مبا  والتنمية،  الهجرة  يخ�س  فيما  دالئل  على  القائمة 
املو�سوعات.  هذه  حول  املعرفة  من  املزيد  وتوفري  بالفعل  املوجودة  املعرفة  بدمج   KNOMAD
املو�سوعات   KNOMAD يحدد   �سوف  للحكومات  املالية  وغري  املالية  امل�ساهمات  ومب�ساعدة 

احليوية و�ُسُبل ت�سكيل ال�سيا�سات العاملية والوطنية فى جمال الهجرة واجلاليات املغرتبة. 

اأول حماولة ملناق�سة  للهجرة ميثل  الدولية  للمنظمة  التابع  املغرتبة  للجاليات  الوزارى  املوؤمتر  اإن 
وح�سد الدعم ال�سيا�سى الرفيع امل�ستوى من اأجل التعاون وال�رضاكة بني الدولة واجلاليات املغرتبة فى 
اأنحاء العامل. وتعتب تو�سية الوزراء مبوا�سلة هذا املنتدى اجلديد مبثابة ثناًء على جناحه كاأ�سا�س 

للتقريب بني وجهات النظر. 

النتائج و ال�شتنتاجات 

تتمثل الر�سالة االأ�سا�سية حول تاأ�سي�س ال�رضاكات يف عدم اإمكانية اإ�رضاك اأو متكني اأو دعم اجلاليات 
املغرتبة دون اإيجاد ال�رضكاء املنا�سبني مبا فيهم، بل واأهمهم، املغرتبني اأنف�سهم ك�رضكاء م�ساوين 
باإقامة  ال�سويد  طالبت  وقد  اخلا�س.  والقطاع  املدنى  واملجتمع  العاملية،  املنظمات  مع  للحكومة 

مناذج ل�رضاكات ترتكز على الثقة املتبادلة بني الدول فى كل من بلد املن�سا والبلد امل�سيف. 
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الدول  بني  امل�سرتكة  للمبادرات  املنهجى  التقييم  من  باملزيد  املوؤمتر  خالل  املطالب  تكررت  كما 
الوطني  امل�ستوى  على  البيانات  وتقا�سم  وحتليل  جمع  عملية  حت�سني  وكذلك  املغرتبة،  واجلاليات 
للهجرة  امل�سرتكة  املبادرة  مثل   - والقطاعات  اجلن�سيات  متعددة  البامج  اإن  والدولى.  واالإقليمى 
اإفريقيا،  فى  التنمية  اأجل  من  الهجرة  وبرنامج  املتحدة،  واالأمم  االأوربية  املفو�سية  بني  والتنمية 
وكانت  ال�رضاكات،  على  جميعها  اعتمدت  قد   - والتنمية  الهجرة  ب�ساأن  العاملية  للمعرفة  وال�رضاكة 
حاجة  هناك  كان  وقد  االأر�س.  على  املغرتبة  اجلاليات  �رضاكة  فعالية  على  قاطعًا  دلياًل  نتائجها 
جميع  على  املغرتبة  اجلاليات  مع  اأكب  �رضاكات  اإطالق  اأجل  من  الراجعة  التغذية  من  النوع  لهذا 

امل�ستويات. 

الحظ امل�ساركون فى املوؤمتر اأن تقرير جلنة االأمم املتحدة رفيعة امل�ستوى لل�سخ�سيات البارزة حول 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015، والذى �سَدَر فى 30 مايو 2013، قد اأهمل اإدراج اجلاليات املغرتبة 

ب�سفتهم �رضكاء دوليني فى التنمية، واأنه يجب ا�ستدعاء جلنة احلوار رفيع امل�ستوى لتدارك ذلك . 

للهجرة  املتحدة  للأمم  امل�ستوى  رفيع  احلوار  وجلنة  للهجرة  الدولية  املنظمة  امل�ساركون  طالب 
والتنمية بالآتي: 

اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة فى ت�سكيل جميع جوانب اال�سرتاتيجيات اخلا�سة  1( رعاية عملية 
بهم بو�سفهم �رضكاء للحكومات. 

2( ت�سجيع احلكومات واملنظمات الدولية على عمل تقييم دقيق ال�سرتاتيجيات اإ�رضاك اجلاليات 
املغرتبة، ون�رض ثقافة النقد الذاتي يف هذا املجال. 

3( درا�سة الطبيعة املعقدة اخلا�سة بالعالقات بني اجلاليات املغرتبة وبلدان املن�ساأ والبلدان 
ال�رضاعات  حل  على  اإيجابيًا  التاأثري  �ساأنها  من  التى  االأ�ساليب  تطوير  بهدف  امل�سيفة 

وامل�ساحلة والتنمية امل�ستدامة فى بلد املن�ساأ. 

4( اإدراج اجلاليات املغرتبة �سمن االأهداف التنموية لل�رضاكات العاملية ملا بعد عام 2015. 
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باإمكان املغرتبني اأن يلعبوا دوراً حا�شمًا

 فـي حالة الأزمات
اأكَد امل�ساركون فى املوؤمتر على اأهمية الدور الذى ميكن اأن يلعبه املغرتبون قبل، واأثناء وبعد االأزمات، 
وكيف ميكن للمغرتبني وعائالتهم اأن يعلقوا ب�سبب االأزمات �سواء فى البلد امل�سيف اأو فى بلد املن�ساأ. 
كما تت�سبب االأزمات )21( )مبا فيها الكوارث( يف عمليات الهجرة الق�رضية والنزوح التى ميكن اأن ُتَكون 
مبرور الوقت جماعات مغرتبة. وقد نوق�ست بع�س االأمثلة املختارة لهذه ال�سيناريوهات من جانب 

الدول التى متر اأو قد مرت موؤخراً باأزمة اأو التى تاأثر مواطنوها فى اخلارج باالأزمات.

اإن الرتباط الوثيق بني اجلماعات املغرتبة وبلد املن�شاأ من �شاأنه اأن ي�شاعد احلكومات واملجتمعات 
فى حل االأزمات والتعامل مع العواقب االإن�سانية املرتتبة عليها وامل�ساهمة فى التعافى من االأزمة 
واإعادة البناء. وقد ي�ساعد تنقل مهارات املغرتبني فى دعم وبناء موؤ�س�سات ال�سحة والتعليم والعدل 
املغرتبة  اجلاليات  واأفراد  للمهاجرين  ميكن  كما  لالأزمة،  تعر�س  الذى  البلد  فى  املوؤ�س�سات  وباقى 

بدورهم اأن يحركوا الدعم الإعادة البناء فى بلد املن�ساأ.

دائمًا ما يكون اأفراد اجلاليات املغرتبة اأول من ي�ستجيب واأول من ُيقبل على خماطر اال�ستثمار، كما 
اأن لديهم القدرة على تن�سيط ودعم التنمية االجتماعية واالقت�سادية بعد االأزمة. على �سبيل املثال، 
ت�ستطيع التحويالت النقدية اأن ت�ساهم يف تعافى العائالت واملجتمع على املدى الق�سري، كما ت�ستطيع 

اال�ستثمارات فى جمال البنية التحتية اأن ت�سمن التطور والتنمية على املدى الطويل.

الف�شل اخلام�ص

21( مت ا�ستخدام م�سطلح »اأزمة« فى املوؤمتر كما مت تعريفها من ِقبل »االإطار التنفيذي الأزمات الهجرة« التابع للمنظمة الدولية 
للهجرة فى 15 نوفمب 2012 ومت تعديلها بناًء على طلب اأع�ساء املنظمة اإلى »اأزمة الهجرة« وهو م�سطلح ي�سف تدفقات الهجرة 
الوا�شعة واملعقدة واأمناط حتركها ب�شبب اأزمة ما ينتج عنها عادًة اأو�شاع ه�شة لالأفراد واملجتمعات وتولد حتديات �شعبة طويلة 
االأمد فيما يخ�س اإدارة الهجرة. وميكن الأزمة الهجرة اأن تكون مفاجئة اأو متدرجة، اأن يكون لها اأ�سباب طبيعة اأو من �سنع االإن�سان، 

وميكن اأن حتدث داخل اأوخارج احلدود. برجاء االإطالع على الرابط التايل:
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/about-IOM/governing-bodies/en/council/101/MC_2355.pdf 
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ويعد النقا�س حول ربط اجلاليات املغرتبة بالتنمية اأكرث اأهميًة يف �سياق اإعادة االإعمار ملرحلة ما 
بعد االأزمات. وتتجه احلكومات واملنظمات الدولية وال�رضكاء االآخرون املعنيون باإ�رضاك املغرتبني 
فى عملية اإعادة االإعمار ملرحلة ما بعد االأزمات اإلى ربط العودة الطوعية للمغرتبني وم�ساريع اإعادة 
االإندماج مببادرات التنمية املجتمعية والقطاعية، كما هو احلال فى اأفغان�ستان، العراق، �سرياليون 
وباقى الدول التى تتعافى من االأزمات. هناك ميزتان رئي�ستان للجاليات املغرتبة فيما يتعلق �سواء 
بامل�ساعدات االإن�سانية اأو بدعم التنمية على املدى الطويل: فهم ميكنهم التاأثري على الراأى العام فى 

البلد امل�سيف، وميكنهم تعزيز االإهتمام والتمويل وامل�ساركة فى اأن�سطة مرحلة ما بعد االأزمات.

ت�سطر بع�س الدول فى مرحلة ما بعد االأزمة اإلى ا�ست�سافة الالجئني والنازحني القادمني من اأماكن 
اأخرى. فقد وفرت العراق على �سبيل املثال احلماية الأكرث من 120.000 الجئ من اجلمهورية العربية 
ال�سورية بينما حتاول فى نف�س الوقت تي�سري عودة مواطنيها. وهناك العديد من بلدان املن�ساأ التى 
ا�سطرت اإلى تولى عملية اإجالء واإعادة مواطنيها املغرتبني الذين تاأثروا باالأزمة فى البلد امل�سيف، 
بينما َعَلَق العديد من املغرتبني فى االأزمات فى بلدان املن�ساأ. وقد مرت مالى موؤخراً بكلتا التجربتني: 
رحيل الكثري من مواطنيها من ناحية واإعادة املغرتبني العالقني فى ليبيا ب�سبب احلرب. وقد مرت 
والكوارث  ال�سيا�سى،  اال�ستقرار  عدم  من  عانت  حيث  �رضيالنكا،  مثل  معقدة  باأزمات  الدول  بع�س 

الطبيعية وعلوق مواطنيها باخلارج نظراً حلدوث اأزمة ما فى بلد اآخر.

النازحني  م�ساعدة  فى  املدنى  واملجتمع  الدولية  املنظمات  تقدمه  الذى  بالدعم  احلكومات  اأ�سادت 
وت�سجيع  االأزمة  بعد  ما  ملرحلة  البناء  اإعادة  ودعم  باالأزمات،  تاأثروا  ممن  املغرتبة  واجلماعات 
املغرتبني على امل�ساهمة فى تلك املرحلة. كما اأ�سادت الراأ�س االأخ�رض ودول اأخرى مبجهودات بع�س 
الدول من غري بلدان املن�ساأ اأو البلدان امل�سيفة مل�ساعدتها اجلماعات املنكوبة وتقدميها دعمًا ماليًا 
للو�سول اإلى مبادرات اأكرث ا�ستمرارية. ورحبت احلكومات مبا قامت به املنظمة الدولية للهجرة على 
اخلطوط الأمامية بدءاً من ال�شتجابة الإن�شانية لهروب الالجئني من ال�رساعات امل�شلحة والأزمات 

االأخرى، و�سواًل اإلى اإعادة توطني العمالة املهاجرة التى تاأثرت باالأزمات.

ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  واملفو�سية  للهجرة،  الدولية  املنظمة  قامت  االأخرية  العقود  فى 
الالجئني، وبرنامج االأمم املتحدة للتنمية، و�سندوق االأمم املتحدة للطفولة، ومنظمة االأمم املتحدة 
ال�رضكاء  CARE وغريهم من  الفقر  الدولية ملكافحة  االإن�سانية  والثقافة، واملنظمة  والعلم  للرتبية 
تتعافى  التى  الدول  فى  والتنمية  االإعمار  اإعادة  جهود  بدعم  املدنى  للمجتمع  والتابعني  الدوليني 
العراق، موزمبيق،  اإثيوبيا، هايتى،  البو�سنة والهر�سك،  اأفغان�ستان،  االأزمات، مثل  اأنواع  من خمتلف 
�سرياليون، �رضيالنكا وال�سودان، وذلك عن طريق البامج التى تعتمد على دعم املغرتبني مثل برنامج 

. MIDA الهجرة من اأجل التنمية فى اإفريقيا
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على  املوؤمتر  افتتاحية  فى  للهجرة  الدولية  للمنظمة  العام  املدير  قبل  من  الكوارث  تعريف  مت  وقد 
اأنها اأحد امل�سببات ال�سبعة للهجرة )بجانب التوزيع ال�سكانى، احلاجة، غياب العدالة، امل�سافة، الثورة 
زادت  فقد  القادمة.  االأعوام  فى  املغرتبة  اجلاليات  اأهمية  من  ترفع  �سوف  التى  واالأحالم(  الرقمية 
الكوارث واالأزمات االأخرى من املخاوف املتعلقة بحماية املهاجرين مثل االإجتار بالب�رض وتهريب 

املهاجرين والتى تزدهر فى مثل تلك املواقف.

تنقل اجلماعات املغرتبة من اأجل التعايف من الأزمات

تتطلع اليوم معظم الدول فى مرحلة ما بعد االأزمات اإلى جالياتهم املغرتبة من اأجل احل�سول على 
الدعم فى عملية التعافى. ويتمثل اأحد خيارات تنقل اجلاليات املغرتبة يف العودة الطوعية الذى يعتب 
حموراً رئي�سيًا يف اأي خطة تنمية �ساملة ملرحلة ما بعد االأزمة، خا�سة عودة هوؤالء املواطنني الذين 
نزحوا هربًا من االأزمة. اإن احلاالت االآتية والتى مت مناق�ستها فى املوؤمتر لي�ست �ساملة، لكنها تعر�س 

بع�س اخليارات املتاحة اأمام �سانعى ال�سيا�سات.

حكومة  ت�شكيل  فى  تاأثرياً  الأفغان  للمغرتبني  اأ�شبح  طالبان  نظام  �شقوط  وبعد  اأفغان�شتان  فى 
دميقراطية. وبانتقال اأفغان�ستان من مرحلة التعافى اإلى مرحلة النمو، ظل تنقل املغرتبني االأفغان 
ي�سكل راأ�س مال اجتماعى واقت�سادى ذا اأهمية كبرية. اإن عودة العاملني االأفغان ذوى املهارات اإلى 
وطنهم م�ستمرة منذ عقود وذلك مب�ساعدة احلكومات امل�سيفة لهم وبرامج املنظمة الدولية للهجرة 
للعودة الطوعية واإعادة االندماج مع املجتمع. اإن ع�رضات االآالف من املهاجرين االأفغان الذين عادوا 
من اأكرث من 20 دولة فى الفرتة ما بني 2002 و2011 قد تلقوا م�ساعدات خا�سة وفقًا ملا يحتاجه 
كل فرد مثل تو�سيات العمل، تدريب وامل�ساعدة على بدء م�ساريع �سغرية. كان الكثري من العائدين 
من اخلبريات ال�سيدات الالتي تلقني حزمات م�ساعدة خا�سة وتدريبات فى مواقع تنموية رئي�سية فى 

الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�س.

مت ت�سميم هذه البامج بحيث تدعم اأهداف ال�سيا�سات التنموية الوطنية االأفغانية، وتندمج مع م�ساريع 
التنمية املجتمعية وتنمية القدرات فى جمال اإدارة امل�سائل املتعلقة بالهجرة. لذلك ي�ستفيد اأي�سًا من 
هذه امل�ساريع بع�س اأفراد املجتمع املحلى الذين ي�ستقبلون اأعداداً كبرية من املهاجرين العائدين. ومبا 
اأن اأفغان�ستان مازالت تعد م�سدراً رئي�سيًا ل�سحايا االإجتار بالب�رض �سواًء كمكان عبور اأو كمق�سد فى 
حد ذاتها، فاإن املنظمة الدولية للهجرة وغريها من املوؤ�س�سات تقوم بتقدمي احلماية واإعادة التاأهيل 

وم�ساعدات اإعادة االندماج مع املجتمع لهوؤالء ال�سحايا خا�سة للجماعات املغرتبة حديثا. 

اأجبوا على  الذين  فى اأجنوال ومنذ انتهاء احلرب عام 2002 مت تقدمي العون للكثري من املواطنني 
الهرب اإلى الدول املجاورة مثل زامبيا، جمهورية الكونغو الدميقراطية، الكونغو، ناميبيا وبت�سوانا من 
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اأجل العودة اإلى الوطن وامل�ساهمة فى اإعادة اإعمار الدولة فى مرحلة ما بعد احلرب، وذلك عن طريق 
املنظمة الدولية للهجرة واملفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني وغريهما من ال�رضكاء، 
اإال اأن نق�س التمويل امل�ستمر لهذه البامج كان اأحد اأكب التحديات. وتولت احلكومة االأجنولية اإكمال 
هذه امل�ساعدات الفورية للنازحني عب ت�سجيع مغرتبيها املقيمني يف اخلارج منذ فرتات طويلة على 

العودة من خالل التوا�سل معهم يف اخلارج الإطالعهم على اجلهود املبذولة لبناء ال�سالم)22(.

مرَّت العراق فى الأعوام القليلة املا�شية بعملية نزوح وا�شعة داخل وخارج احلدود بعد �شقوط النظام 
العراقى ال�سابق، كما اأنها ا�ست�سافت و�ساعدت اآالف الالجئني من دول مثل اجلمهورية العربية ال�سورية 
واإيران )اجلمهورية االإ�سالمية(. وقامت وزارة الهجرة والنازحني املن�ساأة حديثًا بت�سجيع وتي�سري عودة 
املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  مع  عملها  بجانب  الدولة،  اإعمار  اإعادة  فى  للم�ساعدة  العراقيني 
ل�سوؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات االأخرى ملواجهة النزوح الداخلي؛ فبالتعاون 
مع املنظمات الدولية، خا�سة املنظمة الدولية للهجرة، مت اإعادة حوالى 300.000 اأ�رضة طوعًا، كما 
ا�ستفادت هذه االأ�رض من خمتلف خدمات اإعادة االندماج مبا فى ذلك املنح املالية، وامل�ساعدة فى 
احل�سول على عمل وم�سكن. وفى حميط الدول املجاورة ت�ساعد العراق جالياتها املغرتبة عن طريق 
ال�سابق، ومراكز ثقافية ومدار�س  النظام  اأوراق ر�سمية �سبَق واأن �سحبها  االإعانات املادية، واإ�سدار 

مل�ساعدة املغرتبني على احلفاظ على هويتهم و�سلتهم بالعراق.

اجلاليات  امل�سيف على  البلد  االأزمات فى  تاأثري  ال�سوء على  العراق  االإن�سانى فى  الو�سع  األقى  لقد 
املغرتبة، مثل العمالة االأجنبية املتعاقدة، واأهمية تعاون بلدان املن�ساأ مع املنظمات الدولية وغريها 
الحظت  وقد  االأزمة.  مكان  عن  بعيداً  واإعادتهم  اإجالئهم  ثم  املغرتبة  اجلاليات  اأفراد  مكان  لتحديد 
العراق من خالل جتربتها اخلا�سة اأنه مع ازدياد التنقل على م�ستوى العامل اأ�سبح املجتمع الدولى فى 

حاجة ما�سة لتح�سني الظروف االقت�سادية وال�سيا�سة والتخفيف من معاناة املهاجرين.

الدولة وحوالى  اآالف املواطنني داخل حدود  اإلى نزوح  ال�سيا�سية فى مالى عام 2012  االأزمة  اأدت 
هرب  وقد  والنيجر.  موريتانيا  فا�سو،  بوركينا  اجلزائر،  مثل  املحيطة  الدول  فى  الجئ   170.000
وطنًا  بالفعل  متثل  التي  الدول  من  وغريهما  اأ�سبانيا  فرن�سا،  مثل  اأبعد  مناطق  اإلى  اأي�سًا  البع�س 
ميثل  الدائر،  ال�رضاع  جراء  �سخ�س   500.000 حوالى  نَزَح  املجمل  وفى  وموؤثرة.  �سخمة  جلاليات 

الن�ساء واالأطفال 75% تقريبًا من النازحني داخليا اأغلبهم يعانون من ظروف �سديدة الق�سوة.

وتدرك دولة مالى جيداً اأن عمليات النزوح طويلة االأمد ميكن اأن يكون لها عواقب غري متوقعه لكل 

22( على �سبيل املثال انظر املوؤمتر الثالث للجاليات االأجنولية املغرتبة فى الواليات املتحدة االأمريكية 2013 مبنا�سبة االحتفال 
بالذكرى احلادية ع�رض لل�سالم فى اأجنوال.
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الدول واملجتمعات املتاأثرة باالأزمة، كما تتطلب تن�سيق حذر بني جميع االأطراف الفاعلة )اجلاليات 
املغرتبة، املجتمع املدنى، اخلباء الفنيني واملتبعني(. وبدعم من املجتمع الدولى، �رضعت احلكومة 
الدولة وموؤ�س�ساتها الدميقراطية، وقامت بر�سم خارطة طريق للمرحلة االنتقالية  اإ�سالح  فى عملية 
والتى كانت قد تبنتها اجلمعية الوطنية فى اأوائل عام 2013. ومع ا�ستعادة ال�سالم، يعود اليوم العديد 
من املواطنني املاليني اإلى بالدهم. وتتمثل االأولوية االآن يف كيفية اإدارة العودة املثمرة للجاليات 
االجتماعية  االحتياجات  بني  التوازن  حتدث  بطريقة  املجتمع  فى  اندماجهم  واإعادة  املغرتبة 

واالقت�سادية لالأفراد من ناحية واالحتياجات التنموية للدولة من ناحية اأخرى. 

احلكومية  غري  واملنظمات  للهجرة  الدولية  واملنظمة  االأوروبى  واالحتاد  املتحدة  االأمم  كانت  لقد 
والعديد من املوؤ�ش�شات الأخرى فى اخلطوط الأمامية �شواًء لتقدمي الإغاثة الإن�شانية الفورية اأو لدعم 
التنمية على املدى البعيد، وذلك منذ بداية االأزمة فى �سمال مالى. على �سبيل املثال، �ساعدت املنظمة 
اإعادة املاليني من ليبيا بعد قيام الثورة االأخرية بها، وعملت مع القن�سليات  الدولية للهجرة على 
الدولية  املنظمة  قامت  وقد  الرئي�سية.  املهجر  دول  فى  املغرتبني  اإح�ساء  على  املغرتبة  واجلاليات 
ال�سمالية فى مالى وذلك للوقوف  النازحة من املناطق  للراأى لالأ�رض  ا�ستطالعا  اأي�سًا بعمل  للهجرة 

على مدى رغبتهم فى العودة اإلى ال�سمال فور اأن ت�سمح الظروف االأمنية واالقت�سادية.

وفى �سرياليون، وبعد اأحد ع�رض عامًا من احلرب االأهلية منذ عام 2002، تعمل احلكومة مع �رضكائها 
اآلية قانونية �ساملة لربط اجلاليات املغرتبة  اإيجاد �سيا�سة وطنية للجاليات املغرتبة تدعمها  على 
الدولية  املنظمة  مع  احلكومة  تعمل  كما  احلرب.  بعد  ما  ملرحلة  االإعمار  اإعادة  �سياق  فى  بالتنمية 
تنفيذ  على  املدنى  واملجتمع  ال�سلطات  قدرة  دعم  اأجل  من  االأخرى  الدولية  واملنظمات  للهجرة 

الت�رضيعات املتعلقة بال�سالم واال�ستقرار عن طريق اال�ستعانة باملواهب املغرتبة. 

االآالف من مواطنيها.  والعنف ونزوح مئات  االأهلى  النزاع  االآن من عقدين من  ال�سومال  وتتعافى 
وت�ستعيد الدولة االآن موؤ�س�ساتها الدميقراطية، فقد ر�سمت خارطة طريق للمرحلة االنتقالية تلعب فيها 
املهارات  ونقل  االإن�سانية  وامل�ساعدات  النقدى،  التحويل  طريق  عن  حيويًا  دوراً  املغرتبة  اجلاليات 
فى  منا�سب  ل�سغل  ال�سوماليني  املغرتبني  من  العديد  ويعود  الرئي�سية.  القطاعات  اإلى  واملعرفة 
احلكومة والبملان وفى جمال اخلدمة العامة. اإن دعم هوؤالء املغرتبني للم�ساريع الوطنية فى قطاع 
التعليم وال�سحة على �سبيل املثال كان اأمراً الغنى عنه للم�ساحلة الوطنية وجهود بناء الدولة، كما 
كان اإ�سهامًا رئي�سيًا فى االقت�ساد ال�سومالى. وتقوم وزارة اخلارجية ال�سومالية بدعم مواطنيها يف 
اخلارج، كما ت�ساعد العائدين عن طريق توفري م�سكن، واإ�سدار امل�ستندات املهمة التى �سبَق �سحبها عن 

طريق النظام ال�سابق واإبقائهم على معرفة دائمة بالتطورات فى بلد املن�ساأ.



72

املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة

احلكومة  مع  باال�سرتاك  للتنمية  املتحدة  االأمم  وبرنامج  للهجرة  الدولية  املنظمة  من  كل  وتعمل 
ال�سومالية واجلاليات املغرتبة على اال�ستفادة من مهارات ومعارف وخبات املغرتبني فى جماالت 
من  النحو  هذا  على  الب�رضية)23(.  املوارد  واإدارة  العامة  املالية  واالإدارة  والت�رضيع،  ال�سيا�سات  مثل 

املتوقع عودة املزيد من املواطنني املقيمني باخلارج للم�ساعدة فى اإعادة بناء الدولة.

ثالثني  ملدة  دام  �رضاعًا  عانت  فقد  املعقدة،  الطارئة  االأزمات  من  عدد  من  �سرييالنكا  عانت  وقد 
التنمية  اإبطاء حركة  اإلى  اأدى  الطبيعية، مما  الكوارث  اإلى  باالإ�سافة  وانتهى فى عام 2009،  عامًا 
االقت�سادية وزيادة اأعداد املهاجرين ال�سرييالنكيني. بع�سهم عمد اإلى اختيار و�سائل غري قانونية، 
فوقع فري�سة لدوائر االإجتار بالب�رض والتهريب. كما نزحت اآالف االأ�رض اإلى ال�سمال وال�رضق. وفى مرحلة 
ما بعد االأزمة التى متر بها البالد حاليا تواجه الدولة حتديات من قبل التفاعالت املختلفة للهجرة 
والتى تتطلب جهوداً م�سرتكة الإيجاد حلول �ساملة عن طريق اجلمع بني امل�ساعدات االإن�سانية، وبرامج 

الفرتة االنتقالية، وعودة وتكامل وبناء قدرات احلكومة و�رضكائها من املجتمع املدنى. 

لذا اأ�سبحت اإدارة الهجرة اإ�سرتاتيجية هامة فى مرحلة ما بعد االأزمة فى �رضيالنكا، ملا لها من تاريخ 
طويل فى تدفق العمالة اإلى اخلارج خا�سة اإلى دولة ال�رضق االأو�سط. وتقدم املنظمة الدولية للهجرة 
اإعادة  اأجل  من  طوعًا  العائدين  للمهاجرين  خا�سة   م�ساعدات  حزمة  اأخرى  اأطراف  مع  بال�رضاكة 
املهاجرين  التدريب وتطوير مهارات هوؤالء  تقنيات  احلكومة على حت�سني  تعمل مع  االندماج، كما 
مع  اال�سرتاتيجيات  وتتكامل  املدربة.  وغري  املدربة  للعمالة  جديدة  اأ�سواق  واكت�ساف  العاملني 
برامج اإ�سالح البنية التحتية على امل�ستويني ال�سغري والكبري، كما تقدم خدمات اإعادة االإندماج مع 
املجتمع للفئات اله�سة، مثل املحاربني ال�سابقني، كجزء من خطة التعافى املبكر والنهو�س مب�ستوى 

املعي�سة.

اإ�سرتاتيجيتها لال�ستفادة من مهارات اجلاليات املغرتبة ت�سلح كذلك كاأ�سلوب  اأن  وترى �رضيالنكا 
»جلنة  تو�سيات  مع  يتما�سى  مبا  العدائى،  التوجه  ذات  املغرتبة  املجموعات  بع�س  مع  للتعامل 

الدرو�س امل�ستفادة وامل�ساحلة« باإ�رضاك اجلاليات املغرتبة ب�سكل بناء فى م�ستقبل �رضيالنكا.

دعم اأطفال و�شباب اجلاليات املغرتبة بو�شفه ا�شتثماراً للم�شتقبل

العالقني فى  اله�سة لالأطفال وال�سباب  الو�سعية  الدول بالرتكيز ب�سكل متزايد على  العديد من  تقوم 
اأو اخل�سارة املحتملة للقوة  مرحلة ما بعد االأزمة، �سواًء من منظور اأنه ميثل اإعاقة للتنمية الب�رضية 

التابع  املوؤهلني،  ال�سوماليني  للمغرتبني  الفنى  والدعم  اإفريقيا  فى  التنمية  اأجل  من  الهجرة  ببنامج  اخلا�س  الرابط  23(  انظر 
-Htt://reliefweb.int/report/Somalia/iom-sam  للمبادرة امل�سرتكة لبنامج االأمم املتحدة للتنمية واملنظمة الدولية للهجرة.

.lia-quests-mida-expert-presents-giudines-E2%8098%new-deal- process%E2%80%99-aid
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الب�رضية لبلد املن�ساأ )واأي�سًا البلد امل�سيف(. وت�سعى دولة البو�سنة والهر�سك التى خرجت موؤخراً من 
�رضاٍع فقدت فيه العديد من �سبابها املتعلم اإلى دعم قدرات �سبابها املغرتب ليدعم بدوره منو الدولة. 
االأطراف  متعددة  املبادرات  من  كجزء  املهنيني  ل�سباب  منتديًا  �رضيالنكا  اأن�ساأت  ذلك،  غرار  وعلى 

الإ�رضاك اجلاليات املغرتبة.

وقد اأثارت هيئة االإغاثة االإ�سالمية العاملية الت�ساوؤل التايل: كيف ميكن اال�ستفادة من خبات الالجئني 
درا�ستهم؟  عن  التوقف  اإلى  الطلبة  ي�سطر  ال  كي  التعليم  برامج  ا�ستمرار  �سمان  اأجل  من  ال�سوريني 
التى  املجتمعات  باحتياجات  كذلك  يرتبط  الت�ساوؤل  هذا   اأن  يت�سح  املذكور  املثال  اإلى  وبالنظر 

ت�ست�سيف الالجئني والتى دائمًا ما تكون غري جمهزة للتعامل مع احتياجاتهم التعليمية اخلا�سة.

وينطوي ت�ساوؤل هيئة االإغاثة االإ�سالمية العاملية على بع�س االأمثلة اال�سرت�سادية حول �ُسُبل تعامل 
من  االآالف  ملئات  التعليمية  االحتياجات  مع  ولبنان  االأردن  مثل  الالجئني  ت�ست�سيف  التي  الدول 
الالجئني ال�سوريني من االأطفال. على �سبيل املثال، تعمل وزارة التعليم فى االأردن مع �سندوق االأمم 
االأطفال  من  للكثري  املجانى  التعليم  توفري  اأجل  من  واأملانيا  االأوروبى  واالحتاد  للطفولة،  املتحدة 
ال�سوريني. وفى االأردن اأي�سًا تعمل منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة على تنفيذ م�رضوع 
ول من االحتاد االأوروبى لدعم تعليم عاِل اجلودة وت�سجيع فر�س تنمية  قيمته 4.3 مليون يورو مُمَ
املهارات ل�سباب الالجئني ال�سوريني وال�سباب االأردنى الذى تاأثر بهذه االأزمة االإن�سانية. وفى لبنان 
يتلقى االأطفال ال�سوريون التعليم املحلى، ويقوم �سندوق االأمم املتحدة للطفولة باالإ�سرتاك مع منظمة 
كارتيا�س CARITAS ب�سفتها هيئة تنفيذية بتوفري امل�ستلزمات املدر�سية لكٍل من اأطفال الالجئني 

والعائالت اللبنانية التى ت�ست�سيفهم وذلك من خالل برامج طارئة م�سرتكة للتعليم. 

اإن الر�سالة التي ينطوي عليها ت�ساوؤل هيئة االإغاثة االإ�سالمية العاملية تتمثل يف احلاجة اإلى تقدمي 
املجتمع الدولى يد العون من اأجل دعم قدرة الدول التى متنح حق اللجوء اأو ت�ست�سيف اأطفال اجلاليات 
اأو الطويل، وحماية حق هوؤالء االأطفال فى احل�سول على التعليم. وقد  املغرتبة على املدى الق�سري 
ك�سَف هذا الت�ساوؤل عن ر�سالة هامة للموؤمتر وهى اأن اال�ستثمار فى اأطفال اجلماعات املغرتبة التى 
ت�سكلت نتيجة االأزمات ما هو اإال ا�ستثماراً فى تعافى ومنو بلد املن�ساأ فى امل�ستقبل وكذلك فى تنمية 

املجتمع امل�سيف.

املتحدة  االأمم  احلكومية مثل �سندوق  واملنظمات غري  الدولية  املنظمات  ت�ستطيع  ال�سياق،  هذا  فى 
للطفولة، منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، منظمة كاريتا�س CARITAS، وهيئة اإنقاذ 
الطفولة اأن تلعب دوراً حا�سمًا فى �سمان ا�ستكمال االأطفال النازحني والالجئني لدرا�ستهم بينما هم 

بعيدون عن وطنهم.
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املغرتبون العائدون من دول حتت وطاأة الأزمات

لقد خلَّفت بع�س االأزمات االقت�سادية وال�سيا�سية والناجتة عن كوارث طبيعية التى حدثت موؤخراً فى 
ال�رضق االأو�سط واإفريقيا ماليينًا من الب�رض عالقني فى بلدان اأجنبية، معظمهم من العمالة املهاجرة،. 
كان ذلك مبثابة اختباراً حقيقيًا لقدرة احلكومات واملجتمع الدولى على التخطيط واال�ستجابة ب�سورة 
لدعم اجلاليات املغرتبة  �ساماًل  بالقدرة وال متتلك نظامًا  املن�ساأ جميعها  بلدان  مالئمة. فال تتمتع 
من اأجل اال�ستجابة ال�رضيعة واإجالء مواطنيهم املت�رضرين. قامت العديد من تلك البلدان باال�ستعانة 
ب�سكل متكرر باملنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للهجرة للم�ساعدة فى اإعادة مواطنيها العالقني 
فى حتت وطاأة االأزمات. وقد عملت مالى مع املنظمة الدولية للهجرة على اإعادة اأكرث من 30.000 
مواطنًا ماليًا كانوا قد علقوا فى ليبيا فى فرتة ما بعد الثورة بينما ا�ستثمرت اأرمينيا مبالغًا طائلة فى 
اإعانة حوالى 10.000 مواطنًا �سوريًا اأرمينيًا - بينهم العديد من التالميذ والطلبة – هربوا اإلى م�سقط 
الدولى  الدعم  تطلب  االآن  وهى  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  فى  ال�رضاع  اندالع  منذ  اأ�سالفهم  راأ�س 

ملواجهة حتديات اإعادة اندماجهم مع املجتمع مثل توفري امل�سكن والعمل.

اأدت اال�سطرابات االأهلية فى اجلمهورية العربية ال�سورية منذ عام 2011 اإلى نزوح كل من املواطنني 
على  بالفعل  املوجودة  املغرتبة  اجلاليات  وكذلك  وتركيا،  ولبنان  واالأردن  العراق  اإلى  ال�سوريني 
االأرا�سى ال�سورية والتى تنحدر من املنطقة اأو من خارجها. قامت املنظمة الدولية للهجرة فى عام 
2012 بامل�ساعدة فى اإجالء االآالف من املغرتبني العالقني فى اجلمهورية العربية ال�سورية اإلى خم�سة 
اللجوء  دول  اإلى  العالقني  االأ�سخا�س  نقل  عملية  فى  �ساعدت  كما  املن�ساأ،  بلدان  من  دولة  وثالثني 

املجاورة مثل االأردن ولبنان وتركيا.

الذين تاأثروا باالأزمة فى ليبيا عام  العالقني  االإن�سانية للمهاجرين  اإلى عمليات االإجالء  باالإ�سافة 
2011، قام »البنامج االإقليمى لدعم العودة الطوعية واإعادة اإدماج املهاجرين العالقني فى ليبيا 
وم�رض« مبنح الدعم ال�سامل للمهاجرين ذوى الو�سعية اله�سة فى تلك الدول. وقد تركزت امل�ساعدات 
االندماج، وبناء قدرات  العينى الإعادة  الدعم  اإثيوبيا وال�سودان على  ال�رضعيني من  للمهاجرين غري 
املجتمع املدنى والعاملني بالدولة فى بلد املن�ساأ. وحني قامت ليبيا بعمل اأول انتخابات دميقراطية 
منذ عقود فى يوليو 2012، �ساعدت كل من املنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج االأمم املتحدة للتنمية 
واأمريكا  االأو�سط  وال�رضق  اأوربا  فى  الليبيني  املواطنني  الليبية  لالنتخابات  العليا  الوطنية  واللجنة 

ال�سمالية على الت�سويت من خارج بالدهم. 
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منوذج ال�شتجابة فى الأزمة الفلبينية

الهجرة،  الفلبني باإن�ساء بنية حتتية �ساملة الإدارة  اإلى خم�سني �سنة املا�سية قامت  االأربعني  خالل 
تت�سمن تلك البنية نظم واإجراءات للتعامل مع النزوح واملحن املفاجئة التى عانى منها االآالف من 
مواطنيها املغرتبني فى خمتلف اأ�سكال االأزمات. اإن االأطر القانونية واالجتماعية الفلبينية اخلا�سة 
»جلنة  2002م  عام  احلكومة  �سكلت  وقد  بقوة.  االجتماعية  احلماية  تدعم  اخلارج  فى  باملواطنني 
هذه  ا�سُتبدلت   2011 عام  وفى  اآنذاك،  لال�سطرابات  نتيجًة  االأو�سط«  ال�رضق  ل�سوؤون  رئا�سية  تاأهب 
لرئي�س اجلمهورية وذلك  املبا�رض  االإ�رضاف  البحار« حتت  التاأهب واال�ستجابة عب  بـ »فريق  اللجنة 

لتغطية خمتلف اأنواع الكوارث الطبيعية واالجتماعية وال�سيا�سية. 

وفى اأعقاب اأحداث الربيع العربى، قامت احلكومة بت�سكيل فريق عمل من املوؤ�س�سات املختلفة من اأجل 
االإ�رضاف خ�سي�سًا على العودة ال�رضيعة للفلبينيني عب البحار خا�سة من م�رض وليبيا واجلمهورية 
العربية ال�سورية. ولكن عندما واجهت احلكومة عدداً من الكوارث العاملية فى وقت واحد مثل زلزال 
البحار  عب  واال�ستجابة  التاأهب  فريق  بت�سكيل  قامت  اليابان،  فى   2011 وت�سونامى  كري�ست�رض�س 
االأحداث  تطورات  مراقبة  ل�سمان  للفريق(  تنفيذية  كاأذرع  عاجلة  ا�ستجابة  فرق  من  يتكون  )الذي 

و�رضعة اال�ستجابة على امل�ستوى العاملى.

ويرتكز النظام الفلبينى لال�ستجابة لالأزمات على ثالث حماور :

l التاأهب -  كاإجراء اعتيادي وتنفيذي- يجب على املكاتب الدبلوما�سية والقن�سليات فى 

اخلارج التحديث امل�ستمر خلطط االأزمات الطارئة والتى تت�سمن خريطة للجاليات املغرتبة، 
وحتديد م�سارات االإجالء، والتخطيط، واالأدوات واملوارد اللوج�ستية؛ وي�سمن �سابط التن�سيق 

تنفيذ خطة الطوارئ.

l ال�رشاكة – اجلاليات املغرتبة هى �رضيك ا�سرتاتيجي فى دعم تنفيذ ال�سيا�سات.

l الإرادة ال�سيا�سية – يرفع فريق التاأهب واال�ستجابة عب البحار تقاريره مبا�رضة اإلى الرئي�س، 

كما تاأتى االأوامر بتكوين فرق اال�ستجابة العاجلة مبا�رضة من الرئي�س.

تقوم احلكومة الفلبينية باإ�رضاك اجلاليات املغرتبة بو�سفها مورداً ال غنى عنه و�رضيكًا ا�سرتاتيجيًا 
فى تطوير وتنفيذ هذه ال�سيا�سات وفى م�ساعدة اجلاليات االأخرى التى ت�رضرت. اإن اإ�رضاك اجلاليات 
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املغرتبة يعتب بنداً حموريًا فى خطط الطوارئ للمكاتب الدبلوما�سية، ولذا ظلت املكاتب الدبلوما�سية 
والقن�سليات فى اأماكن مثل طرابل�س، دم�سق والقاهرة مفتوحة ومتاحة حتى فى ذروة االأحداث فى 
االأزمات االأخرية. وفى االأماكن التى ال يوجد بها متثيل دبلوما�سى فلبينى تقوم الدولة باإر�سال فرق 
قن�سلية للمناطق املتاأثرة باالأزمات مثل ما حدث فى هايتى واليمن وما حدث موؤخراً فى اجلزائر، 

وذلك لتقدمي امل�ساعدة للمواطنني الفلبينيني املت�رضرين)24( .

احلاجة اإلى مزيد من تبادل البيانات واملعلومات

طالب امل�ساركون فى املوؤمتر باملزيد من املعلومات عن الدرو�س امل�ستفادة من بع�س هذه التجارب، 
واملزيد من التحليل عن كيفية تطبيق هذه الدرو�س يف املواقف امل�سابهة االأخرى، على �سبيل املثال 
اأثناء عمليات االإغاثة. وكما اأو�سحت دول مثل الفلبني، فاإن وجود هيكل جيد التن�سيق للدعم القن�سلى 
جلمع  اإطاراً  مينح  اأن  �ساأنه  من  امل�سيف  البلد  فى  طوارئ  وخطة  املغرتبة  للجاليات  واإ�سرتاتيجية 
واال�ستجابة  التاأهب  حاالت  فى  الإ�ستخدامها  املغرتبة  اجلاليات  عن  املعلومات  وت�سارك  وحتديث 

لالأزمات من جميع االأطراف.

من  لكل  قيمة  بيانات  عن  ي�سفر  اأن  ميكن  االأزمة  وبعد  قبل  املغرتبة  للجاليات  خريطة  و�سع  اإن 
امل�ساعدات االإن�سانية وجهود احلراك من اأجل اإعادة االإعمار. بعد نهاية احلرب االأهلية فى اأجنوال عام 
2002، قامت املنظمة الدولية للهجرة بعمل تدريب على ر�سم خريطة للمغرتبني فى اململكة املتحدة 

وهى واحدة من اأكب الدول امل�سيفة للمواطنني االأجنوليني فى اخلارج.

كذلك فاإن اجلهود احلالية للمنظمة الدولية للهجرة لو�سع خريطة جلاليات �سرياليون املغرتبة والتى 
تعمل فى جمال ال�سحة فى كندا والواليات املتحدة االأمريكية �سوف ت�ساعد فى التعرف على املهارات 
املتاحة فى اخلارج واملحفزات املالئمة لها للعودة وامل�ساعدة فى تنفيذ اخلطة االإ�سرتاتيجية الوطنية 
لقطاع ال�سحة فى �سرياليون. اإن تقييمّا موازيًا الحتياجات قطاع ال�سحة فى �سرياليون من �ساأنه اأن 
ي�ساعد على الربط بني مهارات املغرتبني واحتياجات هذا القطاع. كما �ست�سمح بيانات امل�سح التى 
مت جمعها بوا�سطة املنظمة الدولية للهجرة حول النازحني داخليا فى مالى اأي�سًا للحكومة وهيئات 
االإغاثة االإن�سانية بتخطيط عودة اأعداد كبرية من النازحني اإلى ال�سمال، حيث ميكن لهذا االأمر اأن ميثل 

�سغطًا هائاًل على البنية التحتية وخمزون الطعام واملاء واملوؤن الطبية والنظافة وال�سحة العامة.

وقد اأعلن برنامج اأك�سفورد للجاليات املغرتبة بجامعة اأك�سفورد اأنه يتولى عمل بحث عن �سيا�سات 
اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة فى النظام الدولى، ويعتمد فى ذلك جزئيا على املعلومات التى مت جمعها 

اأجل املزيد من االأمثلة اخلا�سة بتلك املمار�سات، انظر ور�سة عمل احلوار الدويل للهجرة 2012 واملخ�س�سة حلماية  من     )23
Htt://reliefweb.int/report/Somalia/iom-samalia-quests-mida-expert- :املهاجرين يف اأوقات االأزمات على الرابط التايل

.presents-giudines-E2%8098%new-deal- process%E2%80%99-aid
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من قادة �سيا�سيني رفيعى امل�ستوى فى جمال املغرتبني. قد ت�ساعد نتائج هذا البحث فى الو�سول 
لتلك  االآثار املختلفة  والبدء فى قيا�س  ال�سيا�سات واالأطر واملحفزات،  اإلى قائمة مفيدة حل�رض هذه 

ال�سيا�سات.

وتنفيذ  تطوير  فى  باال�سرتاك  االأطراف  جميع  احلكومية  غري  املنظمات  طالبت  اأخرى  ناحية  ومن 
من  يحقق  الذى  االأعمال  مبجال  اخلا�سة  ال�سيا�سات  ذلك  فى  مبا  واملغرتبني،  الهجرة  �سيا�سات 
خ�سارة  من  اأخرى  ناحية  من  ويعانى  االأزمة  قبل  املغرتبة  اجلاليات  لعمل  نتيجة  مكا�سبًا  ناحية 
تلك اجلاليات اأثناء وبعد االأزمة. كما يجب اأن ُتعقد االتفاقيات بني بلدان املن�ساأ والبلدان امل�سيفة 
واجلاليات املغرتبة وجماعات املهاجرين واملجتمع املدنى من اأجل التعامل امل�سرتك مع املهاجرين 
اأكتوبر  امل�ستوى فى  رفيع  احلوار  اإلى  املو�سوع  ُيحال هذا  االأزمات. و�سوف  اأماكن  واملغرتبني فى 

طبقًا لتو�سية جلنة املنظمات غري احلكومية فى مقرتحاتها.

النتائج وال�شتنتاجات

اأكد امل�ساركون على الدور الذى ميكن اأن تلعبه اجلاليات املغرتبة قبل وخالل وبعد االأزمات. وعلى 
الرغم من اأن لكل اأزمة تفاعالتها اخلا�سة اإال اأن االأطر والنظم املالئمة قد تزيد من اإ�رضاك اجلاليات 
املغرتبة فى دعم عملية التعافى فى مرحلة ما بعد االأزمة، بغ�س النظر عن نوع االأزمة. ويعد بناء 
اإن و�سع خريطة الأماكن وظروف  التعاون.  القن�سليات واجلاليات املغرتبة مفتاحًا لهذا  الثقة بني 
املغرتبني باالإ�سافة اإلى االتفاقيات بني الدول واملوؤ�س�سات على تقا�سم تلك املعلومات وقت االأزمة 

ميكن اأن ميثل اأمراً حيويًا للتوا�سل اال�سرتاتيجى.

اأي�سًا  تعلق  وقد  باالأزمات  ب�سدة  تتاأثر  قد  املغرتبة  اجلاليات  اأن  املوؤمتر  فى  امل�ساركون  اأدرَك  كما 
فى االأزمات االإن�سانية الناجتة عنها، كما قد تنتج بالفعل جماعات جديدة من املغرتبني من جراء 
عمليات النزوح طويلة االأمد. حتتاج احلكومات اإلى التن�سيق مع احلكومات االأخرى، ومع املنظمات 
الدولية واملجتمع املدنى والقطاع اخلا�س من اأجل حتديد اأماكن جالياتها املغرتبة والتعرف على 
احتياجاتهم وتطوير وتنفيذ اال�ستجابة ال�رضيعة، وبرامج احلماية والدعم والعودة واإعادة االندماج. 
املفتاح  القن�سليات  متثل  الهجرة،  ل�سوؤون  احلكومية  غري  املنظمات  جلنة  اأ�سارت  كما  جديد،  ومن 
لتاأ�سي�س قواعد الثقة بينها وبني مواطنيها املغرتبني، وت�سجيع اأكرثهم عر�سة لل�رضر باخلارج، وهم 

عادة املهاجرين غري ال�رضعيني، على اللجوء اإليها وقت احلاجة.

وت�ستحق النماذج ال�ساملة، مثل االإ�سرتاتيجية الفلبينية للتاأهب واال�ستجابة، مزيداً من الفح�س ورمبا 
اأي�سًا التعديل ملواجهة احتياجات الدول واالأقاليم االأخرى، وذلك نظراً لكونها تنبع من قوانني حماية 
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املهاجرين واأنظمة اإدارة الهجرة، ويتم توجيهها من اأعلى املنا�سب ال�سيا�سية فى الدولة بالتعاون مع 
القن�سليات وخطط الطوارئ اخلا�سة لديها واجلاليات املغرتبة نف�سها. 

وقد طالب امل�ساركون فى املوؤمتر اأن تقوم املنظمة الدولية للهجرة واحلوار رفيع امل�ستوى الثانى 
للأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية بالآتى : 

تليها،  التى  االأزمات واملرحلة  تلعبه اجلاليات املغرتبة فى  الذى  الدور  باأهمية  االإعرتاف   )1
واإدراجهم �سمن التخطيط الإدارة خماطر الكوارث.

االأزمات  حلول  فى  واإ�رضاكهم  باخلارج  مواطنيها  مع  الثقة  بناء  على  احلكومات  ت�سجيع   )2
وجهود التنمية فى مرحلة ما بعد االأزمة.

3( ت�سجيع احلكومات على تبنى ا�سرتاتيجيات م�سرتكة للتاأهب واال�ستجابة ال�رضيعة من اأجل 
م�ساعدة املغرتبني املت�رضرين، والعمل مع �رضكاء من املجتمع الدولى واملدنى والقطاع 

اخلا�س لتنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات.

4( منا�سدة املنظمات الدولية تكثيف وتن�سيق حماية وم�ساعدة املغرتبني املت�رضرين، ودعم 
الدول فى عملية اإ�رضاك اجلاليات املغرتبة فى التنمية امل�ستدامة.

5( اإيجاد اآليات عاملية جلمع وتقا�سم املعلومات من اأجل دعم اال�ستجابة العاجلة عند االأزمات 
وجهود اإعادة االإعمار على املدى الطويل التى ت�سمل اأي�سًا اجلاليات املغرتبة.
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الدولية  احلوارات  �سل�سلة  يف  حقيقية  حتول  نقطة  املغرتبة  اجلاليات  حول  الوزاري  املوؤمتر  ميثل 
اأكب ح�سد من امل�سئولني احلكوميني  حول الهجرة التي ترعاها املنظمة الدولية للهجرة، حيث �سمَّ 

املخت�سني ب�سوؤون املغرتبني يف تاريخ احلوار الدويل للهجرة الذي ترعاه املنظمة.

التنمية يف دول  اأجل  اإعرتاف دويل بالدور الذي يلعبه املغرتبون  اأجمَع امل�ساركون على وجود  لقد 
املن�ساأ والدول امل�سيفة. وقد فَتَح املوؤمتر الطريق اأمام نهج جديد للعالقة بني الهجرة والتنمية، من 
االإلتزام  ويعتب  العامل.  حول  احلكومية  امل�ستويات  اأرفع  يف  املغرتبني  حول  النقا�س  اإطالق  خالل 
والقيادة ال�سيا�سية للوزراء وامل�سئولني احلكوميني اأمراً ال غنى عنه من اأجل تبني �سيا�سات وبرامج 

فعالة.

ن امل�ساركون من تبادل وجهات النظر حول �سُبل دعم االإلتزام ال�سيا�سي واملوؤ�س�سي ب�سفته  وقد متكَّ
اإ�رضاك للمهاجرين تختلف طبقًا لظروف واإحتياجات الدول  اأ�سا�سًا لو�سع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج 

التابعني لها.

وقد ات�سح اأن قرار املنظمة الدولية للهجرة بتخ�سي�س دورة هذا العام من احلوار الدويل حول الهجرة 
ملناق�سة �سوؤون املغرتبني يعتب اأمراً يف غاية ال�رضورة. اأواًل: الأنه ي�سكل ا�ستجابة ل�سغط العديد من 
االأطراف - حكومات وجمتمع مدين ومنظمات دولية - من اأجل تقييم ال�سيا�سات والبامج اخلا�سة 
باملغرتبني واخلروج بتو�سيات من �ساأنها التعامل مع التحديات واأوجه الق�سور التي مت حتديدها. 
والتنمية حيث تزامن  الهجرة  العاملي حول  النقا�س  �سَغَل املوؤمتر حلظة هامة يف تاريخ  لقد  ثانيًا: 
مع حدثني كبريين من �ساأنهما )اإعادة( ت�سكيل م�ستقبل اإدارة الهجرة الدولية: احلوار الرفيع امل�ستوى 
اأجندة  �سياغة  )اإعادة(  و   ،2013 االأول(  )ت�رضين  اأكتوبر  يف  والتنمية  الهجرة  حول  املتحدة  لالأمم 

التنمية ملا بعد عام 2015.

من �ساأن جميع هذه االأحداث، مبا يف ذلك املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة، اأن تختب اإ�ستعداد 
وقدرة املجتمع الدويل على ربط اإعرتافه املتزايد بالهجرة باالأهداف العاملية للتنمية يف امل�ستقبل.

الـخامتة
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وبينما ي�سُعب تلخي�س جميع نتائج املوؤمتر ب�سكل وايف وتف�سيلي، تعك�س املحاور اخلم�س املذكورة 
يف هذا التقرير عمق املناق�سات وَتنوع الروؤى والنهوج املقدمة يف خمتلف اجلل�سات.

لقد �ساهَم جميع امل�ساركني يف اجلهود الرامية الإيجاد اإجابة لل�سوؤال التايل: كيف ميكن للمهاجرين 
االإ�ستقرار واالإندماج يف جمتمع جديد بينما يبقون على روابط مثمرة مع دولة املن�ساأ اأو االأ�سل؟ كما 
�سعى امل�ساركون لتحديد ال�سيا�سات واالأُطر وال�رضاكات التي من �ساأنها دعم هذه اجلهود واالإ�ستفادة 

من ربط املغرتبني بني املجتمعات والدول.

تتعامل  التي  والتو�سيات  النتائج  من  مبجموعة  وخرَج  العامة  االأهداف  بهذه  املوؤمتر  ا�سرت�سد  لقد 
مع ق�سايا االإندماج الفعال، واالإحتواء االإجتماعي، وحق املواطنة، ومكافحة التهمي�س واخلوف من 
االأجانب، وذلك من خالل التوعية وتوفري املعلومات. كما مت التاأكيد على دور املجتمع الدويل واملدين 
والقطاع اخلا�س يف حتقيق ذلك النوع من الهجرة الذي يعود بالفائدة على اجلميع من خالل تدوير 

االأدمغة عو�سًا عن هروبها.

كما نادى امل�ساركون باأهمية و�سع اأُطر ومناذج من �ساأنها ت�سجيع املواطنني املوؤهلني على اإعادة 
اإ�ستثمار املهارات واملوؤهالت واخلبات واالأ�سول املالية التي اأكت�سبوها يف اخلارج، يف بلدان املن�ساأ 
اأو االأ�سل. ونا�سد امل�ساركون احلكومات والقطاع اخلا�س لتخفيف ال�سيا�سات واللوائح التي من �ساأنها 

ت�سهيل ذلك.

وقد برَز املوؤمتر لرتكيزه على تنقل العمالة وتدوير املهارات والعوائد االإجتماعية بداًل من االإ�ستفا�سة 
يف احلديث عن امل�ساهمات املالية للمغرتبني. كما مت التاأكيد مراراً على اأن املغرتبني هم اأواًل وقبل 

كل �سيء اأ�سخا�س لديهم اإحتياجات خا�سة البد من التعامل معها خالل دورة الهجرة.

وقد اأورَد املوؤمتر من خالل بع�س االأمثلة امللمو�سة جمموعة متنوعة من ال�سُبل التي ميكن للدول من 
خاللها توجيه الهجرة - وب�سكل خا�س اإ�رضاك املغرتبني - بهدف و�سع خطط و�سيا�سات وممار�سات 
التنمية. وقد اأقرتح ممثلو القطاع اخلا�س واملجتمع املدين اأن تنظر الدول اإلى املغرتبني يف ال�سياق 
االأ�سمل للتنقل االإقليمي والعاملي للمهارات وربط �سيا�سات اإ�رضاك املهاجرين بالتخطيط لتنمية �سوق 
العمل واملهارات املحلية. كما ميكن اأن ي�ساهم و�سع املغرتبني �سمن ا�سرتاتيجيات �سوق العمل يف 

تنمية ال�سيا�سات املحلية للتنمية االإقت�سادية.

كما تعر�س النقا�س للجانبني االإجتماعي وال�سيا�سي لق�سية املغرتبني من زوايا خمتلفة، ومت التاأكيد 
على دورهم الهام يف جتنب االأزمات، اأو االإ�ستعداد لها والتعايف منها. وتتجاوز م�ساهمات املغرتبني 
يف احلاالت الالحقة لالأزمات جمرد احلماية الفورية اإلى جهود اإعادة البناء يف املرحلة االإنتقالية اأو 
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على املدى الطويل، وكذلك من خالل التعاون مع احلكومات امل�سيفة، وتوطيد الدعم الدويل والعمل 
عن قرب مع املنظمات الدولية.

اإن اأهمية االإ�ستثمار يف تعليم اأطفال املغرتبني النازحني ب�سبب االأزمات قد اأثار االإنتباه اإلى اإحتياجات 
املجموعات اله�سة من املهاجرين واملغرتبني واأُُطر التعاون املطلوبة لتلبية تلك االإحتياجات فيما 

يعود بالتنمية امل�ستدامة على اجلميع.

كما األقت املناق�سات ال�سوء على براعة املغرتبني اأنف�سهم، �سواء فرديًا اأو جماعيًا، يف ربط املجتمعات 
نتائج  اإحدى  ومتثلت  الأ�شل.  اأو  املن�شاأ  دول  مع  العمل  يف  لالإنخراط  دولية  �شبكات  وخلق  دوليًا 
ُتبذل - من جانب احلكومات  اأن  للمناق�سات يف تقدمي اجلهود املبذولة بالفعل - وتلك التي ميكن 
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س لدعم وتعزيز تلك اجلماعات من خالل اإجراءات 
ت�سجيعية وتوفري بيئة مالئمة حتى يتمكنوا من عمل تغيري حقيقي يف الدول التي ياأتون منها وتلك 

التي يقيمون فيها.

مازال يوجد العديد من اأوجه النق�س والق�سور يف اأجزاء خمتلفة من العامل، ولكن هناك كذلك عدد من 
النماذج ال�ساعدة التي ميكن االإحتذاء بها. ويف ظل النق�س ال�سديد للمعلومات وال�سيا�سات املتعلقة 
دقيق  تقييم  بعمل  الدوليني  و�رضكائها  احلكومات  قيام  على �رضورة  امل�ساركون  َد  �سدَّ باملغرتبني، 

و�رضورة تبني ثقافة التفكري النقدي فيما يتعلق بق�سايا املغرتبني، على غرار ما بداأه هذا املوؤمتر.

وترى املنظمة الدولية للهجرة اأن جماعات املغرتبني تعتب حيوية من اأجل حت�سني التاأثري االإيجابي 
للهجرة الدولية واحلد من اجلوانب ال�سلبية، واأن اإدارة التنقل الب�رضي العاملي بطريقة اإن�سانية ومنظمة 
من �ساأنها اأن تعود بالفائدة على جميع االأطراف. كما �سعدت املنظمة الدولية للهجرة مبالحظة اإهتمام 
وتاأكيد املوؤمتر على اإ�سرتاتيجيتها القائمة على ثالث مبادىء وهي اإ�رضاك ومتكني ودعم املغرتبني. 

واأخذت املنظمة بعني االإعتبار طلب تزويد �سانعي ال�سيا�سات مُبلخ�س يحوي اأف�سل املمار�سات.

لقد متكن املوؤمتر من حتقيق اأهدافه التي ال تتمثل فقط يف خلق اإهتمام عاملي بني خمتلف االأطراف، 
بل كذلك يف قيمة وعمق النتائج والتو�سيات واملمار�سات التي حددها املوؤمتر وو�سعها على الطاولة 
كي تكون حمل نقا�س يف امل�ستقبل من جانب املجتمع الدويل حول املغرتبني واجلماعات متعددة 
االأوطان. وقد نادى العديد من الوزراء بتبني روؤية و�سيا�سات جديدة للتعامل مع املغرتبني ب�سفتهم 

حلقة ربط يف عامل تتعدد فيه الثقافات واجلماعات متعددة االأوطان.

ومن اأجل امل�سي قدمًا يف هذه الروؤية، طلب امل�ساركون خ�سي�سًا اأن ي�سمن احلوار الرفيع امل�ستوى يف 
اأكتوبر )ت�رضين االأول( و�سع املهاجرين واملغرتبني �سمن املناق�سات حول اأجندة التنمية ملا بعد عام 
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اأن يتم اإ�سافة املغرتبني على امل�ستوى العاملي  2015 ب�سفتهم اأعوانًا للتنمية؛ كما طالبوا حتديداً 
ك�رضكاء حمتملني يف اأي هدف تنموي ملا بعد 2015 فيما يتعلق بال�رضاكات العاملية للتنمية.

اإن ردود الفعل عالية االإيجابية التي تلقتها املنظمة الدولية للهجرة من العديد من الدول االأع�ساء 
التي  التو�سية  االإعتبار  بعني  املنظمة  اأخذت  وقد  عة.  ُم�سجرِّ تعتب  وبعده  املوؤمتر  وامل�ساركني خالل 
تقدم بها العديد من امل�ساركني والتي تتمثل يف ا�ستمرار التقليد اخلا�س بعقد املوؤمتر الوزاري حول 

اجلاليات املغرتبة اأو حول ق�سايا رئي�سية اأخرى تتعلق بالهجرة يف امل�ستقبل.  
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احلوار الدويل حول الهجرة 2013: املوؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة
18 - 19 يونيو )حزيران( 2013

ملخ�ص املناق�شات من اإعداد الأمانة العامة للموؤمتر

يعتب هذا املوؤمتر نقطة حتول هامة يف �سل�سلة احلوارات الدولية حول الهجرة التي ترعاها املنظمة 
الدولية للهجرة. كما اأنه ميثل اأول موؤمتر عاملي ي�سم وزراء خمت�سني ب�سوؤون املغرتبني. لقد �سارَك 
اأجل  من  مداخلة  باإلقاء  امل�ستوى  رفيع  حكوميًا  م�سئواًل   55 وقام  وفد   500 من  اأكرث  املوؤمتر  يف 
تقا�سم اخلبات واملمار�سات اجليدة التي ترمي اإلى اإ�رضاك املغرتبني يف تنمية بلدان املن�ساأ والبلدان 

امل�سيفة.

وفيما يلي خم�س نتائج وتو�سيات رئي�سية للموؤمتر:

بو�سع  ونادوا  واملجتمعات  الدول  بني  ج�سور  بناء  للمغرتبني  ميكن  اأنه  امل�ساركون  َد  اأكَّ  )1
ا�سرتاتيجيات وطنية وعاملية من اأجل اإ�ستغلل تلك القدرات.

البلدان  اأ�سا�سيًا يف ربط  االأوطان جتعل لهم دوراً  اإن طبيعة املغرتبني ب�سفتهم متعددي   l
واالإ�ستثمار  للتجارة  احلر  التدفق  ت�سهيل  �ساأنها  من  �سبكات  يقيمون  فهم  واملجتمعات. 
واملهارات واملعرفة. كما اأنهم يعملون كـ »�سفراء« ملجتمعاتهم االأ�سلية وو�سطاء للتبادل 

الثقايف.

l لقد و�سعت احلكومات �سيا�سات وبرامج من �ساأنها ت�سهيل م�ساهمات املغرتبني ملجتمعاتهم 
التي متتلكها اجلاليات  االإ�ستفادة من املوارد املتنوعة  اإن  يف بلد املن�ساأ والبلد امل�سيف. 
املغرتبة ي�ستلزم تعاون عدد من الوزارات احلكومية. كما اأن وجود وزارة اأو جهة خمت�سة 

ب�سوؤون املغرتبني من �ساأنه ت�سهيل عملية التن�سيق بني الوزارات.

ُملحق
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l ال يوجد نهج عاملي موحد للتعامل مع املغرتبني، بل العديد من ال�سُبل التي من �ساأنها متكني 
املغرتبني من رفع قدرتهم على حتقيق التنمية، �رضيطة اأن تت�سمن هذه ال�سُبل اإ�رضاك ودعم 
املغرتبني لتحقيق تغيري حقيقي يف الدول التي ياأتون منها وتلك التي يعي�سون بها. و ت�سع 

املنظمة الدولية للهجرة اإ�سرتاتيجيتها حول الهجرة على اأ�سا�س هذه املبادىء الثالث.

اأ�سخا�س، وبالتايل البد من اأن  l واأخرياً، اأكد امل�ساركون على اأن املغرتبني هم اأواًل واأخرياً 
تتجاوز املناق�سات اجلانب املادي لت�سمل اإحتياجات معينة قد تلزمهم.

َد امل�ساركون على اأهمية التوا�سل مع املغرتبني من اأجل تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي  2(  اأكَّ
من �ساأنها اإ�رشاكهم، خا�سًة يف ظل نق�ص املعلومات املتوفرة حولهم.

االأوطان«  اأنهم »جماعات متعددة  املغرتبني على  املغرتبون؟ ميكن و�سف  اأواًل: من هم   l
هذا  يت�سمن  اأن  وميكن  وجالية.  وجمتمع  دولة  من  باأكرث  يرتبطون  اأ�سخا�س  من  تتكون 
التعريف املهاجرين و�ساللتهم ممن ميتلكون �سعوراً بالهوية واالإنتماء اإلى اأكرث من جمتمع. 

البد اأن يت�سم جمع البيانات باملرونة حتى ميكن اإ�ستيعاب �سمولية وتنوع تلك اجلماعات.

وو�سع  فعال  ب�سكل  الإ�رضاكهم  هامًا  اأمراً  اجلماعات  تلك  وفهم  معرفة  ُتعتب  ثانيًا:   l

جلماعات  م�سح  وعمل  خرائط  و�سع  يعتب  كما  معهم.  للتوا�سل  املنا�سبة  االإ�سرتاتيجيات 
املغرتبني اأداًة هامة لتقييم خ�سائ�سهم االإجتماعية واالإقت�سادية واإ�ستعدادهم للم�ساهمة 

يف تنمية بلدان املن�ساأ وحت�سني التوا�سل معها.

l عادًة ما ي�ستلزم الو�سول لتلك اجلماعات اأن تقوم بلدان املن�ساأ بدعم �سفاراتها وقن�سلياتها، 
مبا يف ذلك تدريب ملحقيها العماليني حيث تندرج االآن �سمن اإخت�سا�ساتهم تقدمي خدمات 

لتلك اجلماعات.

َد امل�ساركون على اأهمية توفري بيئة متكينية يف بلد املن�ساأ واملق�سد من اأجل الإ�ستفادة  3( �سدَّ
الق�سوى من القدرة على اإ�رشاك املغرتبني. 

l من �ساأن وجود �سيا�سات اإدماج للمهاجرين واجلماعات املغرتبة اأن ت�سمن التاأقلم ال�رضيع 
وروؤو�س  ومهارات  معارف  واإك�سابهم  بها  يعي�سون  التي  البيئة  يف  اجلماعات  تلك  الأفراد 
اأموال جديدة. كما ت�ساهم تلك ال�سيا�سات يف االإحتواء االإجتماعي وحتد من م�سكلة التهمي�س. 
وميكن كذلك حلمالت املعلومات والتوعية اأن تكافح اخلوف من االأجانب والكراهية جتاه 

املهاجرين.
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l باإمكان اإجراءات احلماية االإجتماعية التي تتبناها حكومات الدول التي يقيم فيها املغرتبون 
اأن ت�سكل اأداًة لدعمهم. وت�سمل تلك االإجراءات توفري خدمات الرعاية ال�سحية وظروف الئقة 

لل�سكن والعمل وتوفري خدمات التعليم.

l كما ميكن حل�سول املغرتبني على جن�سية دولة املن�ساأ والدولة التي يقيمون بها اأن تدعم 
الروابط القائمة بالفعل بني تلك الدول واجلماعات املغرتبة.

الدولية  واملنظمات  الدول  بني  اإ�سرتاتيجية  �رشاكات  وجود  اأهمية  على  امل�ساركون  َد  اأكَّ  )4
اإطار لإ�رشاك املغرتبني وبالتايل دعمهم  اأجل و�سع  واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص من 

مل�ساركة ونقل مواردهم.

l يقع على عاتق احلكومات دور هام يتمثل يف توفري الظروف املالئمة التي من �ساأنها حتفيز 
اجلاليات الدولية على اإ�ستثمار مهاراتها ومواردها يف الدول التي يقيمون بها وتلك التي 
ياأتون منها. ويت�سمن ذلك خلق مناخ ا�ستثماري جيد على �سبيل املثال من خالل االمتيازات 
بني  جتارية  باأعمال  القيام  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  التنظيمية  االأُطر  و�سفافية  ال�رضيبية 
البلدين، وكذلك دعم اآليات اإن�ساء ال�رضكات ال�سغرية واملتو�سطة. وُيعتب توفري تلك الظروف 
اأمراً هامًا على م�ستوى املجتمع املحلي. كما ميكن اأن ت�سمن احلكومات توظيف التحويالت 
النقدية ب�سكل مفيد من خالل تخفي�س تكاليف حتويل النقود وتوفري تدريب ملحو االأُمية 

االإقت�سادية. 

l يف عامل يتزايد فيه االإهتمام باالأمان ب�سكل م�ستمر، ميكن الإجراءات تنظيم التدفقات النقدية 
عامليًا اأن ُتقيد جهود الدول لتاأ�سي�س اآليات الإ�ستثمارات املغرتبني. وقد يلزم مناق�سة هذا 

االأمر ب�سكل اأكرث تف�سياًل.

ا�ستخدام مهاراتهم وخباتهم اخلا�سة يف تنمية املوارد  ميكن الأفراد اجلاليات املغرتبة   l
الب�رضية املحلية اأينما ال تتوافر تلك املهارات. وقد ناق�س امل�ساركون م�ساألة تدوير االأدمغة 
وميكن  املن�ساأ.  دول  يف  مهاراتهم  اإ�ستثمار  يعيدون  الذين  املوؤهلني  للمواطنني  بالن�سبة 
للحكومات اأن ت�ساعد على القيام بهذه العملية من خالل و�سع اإطار ي�سمح باإقرار املهارات 

واملوؤهالت املكت�سبة يف اخلارج.

مهارات  نقل  لت�سهيل  دوراً  اخلا�س  والقطاع  واملدين  الدويل  املجتمع  من  كٌل  يلعب  كما   l
يتمكن من خاللها  م�ساريع  الدولية  املنظمات  لدى  املثال:  �سبيل  املغرتبني. على  وموارد 
اأن تتم ب�سكل افرتا�سي  اأو طويلة. وميكن لنقل املعرفة  املغرتبون من العودة لفرتة ق�سري 
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عب �سبكة االإنرتنت. وقد تف�سل ال�رضكات اخلا�سة توظيف املغرتبني بداًل من اخلباء من 
غري املغرتبني نظراً الإرتباطهم بدولة املن�ساأ وخباتهم كاأفراد مغرتبني.

l وقد نادى امل�ساركون بو�سع الهجرة واملهاجرين يف اأجندة التنمية ملا بعد 2015 بو�سفهم 
اأعوانًا  للتنمية.

5( واأخرياً، اأقرَّ امل�ساركون بالدور الذي ميكن للمغرتبني القيام به خلل الأزمات وبعدها. كما اأن 
توافر اأُُطر وهياكل منا�سبة من �ساأنه دعم اإ�رشاك املغرتبني يف دفع عمليات التنمية اللحقة 

للأزمات.

l ميكن اأن تت�سبب االأزمات يف وجود مغرتبني، وميكن للمغرتبني اأن يت�سببوا يف حل االأزمات. 
بغ�س النظر عن م�ساألة توفري احلماية الفورية، قد يتحول النازحون على املدى الطويل اإلى 
اأن تعطل تدفق االأموال املحولة وتدفع يف نف�س الوقت تلك  مغرتبني. كما ميكن لالأزمات 
اأجل مواجهة عواقب االأزمات. فعادًة ما ُيعتب املغرتبون مورداً هامًا واأول  التدفقات من 
من ي�ستجيب للتعامل مع وجود اأزمات يف دولة املن�ساأ )على �سبيل املثال من خالل توفري 

الدعم املادي(.

l باإمكان املغرتبني اأن يلعبوا دوراً هامًا يف �سنع ال�سالم وبنائه من خالل:

بني  احلوار  خالل  من  )مثاًل  وبنائه  ال�سالم  �سنع  مبادرات  يف  دورهم  تفعيل  اأ( 
املجتمعات(

ب( م�ساركة املغرتبني يف عمليات العدالة االإنتقالية )مثاًل من خالل امل�ساحلة، امل�سداقية 
والتعوي�سات(

ج( م�ساركة املغرتبني يف العملية ال�سيا�سية )مثاًل من خالل الت�سويت يف اخلارج(.

l كما ميكن للمغرتبني اأن يلعبوا دوراً هامًا يف عملية اإعادة البناء التي تعقب االأزمات. ومن 
اأجل هذا الغر�س، ميكن و�سع خريطة للمهارات واملعارف الفنية ونقلها من خالل ا�ستهداف 
قطاعات معينة مثل ال�سحة والتعليم والعدالة، باالإ�سافة اإلى بناء القدرة املوؤ�س�سية. ويف 
املهارات.  ذوي  املغرتبني  عودة  دفع  يف  دوراً  اأي�سًا  الدولية  املنظمات  تلعب  ال�سياق  هذا 
وبف�سل �سبكاتهم، ي�ستطيع املغرتبون يف املقابل امل�ساعدة يف دفع املزيد من الدعم الدويل 
م�ستعدين  يكونوا  ما  عادًة  املغرتبني  اأن  كما  االأ�سلية.  بلدانهم  يف  البناء  اإعادة  جلهود 
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للمخاطرة واالإ�ستثمار ال�رضيع يف اإعادة البناء، على �سبيل املثال يف قطاعات االإت�ساالت 
والبنية التحتية واالإ�سكان.

االأزمات.  االإقت�سادية ملرحلة ما بعد  التنمية  اإنعا�س ودفع  القدرة على  ميتلك املغرتبون   l
العائالت  عن  العبء  تخفيف  يف  ت�ساهم  اأن  املثال  �سبيل  على  االأموال  لتحويل  وميكن 
واملجتمعات على املدى الق�سري؛ بينما ميكن لالإ�سثمار يف البنية التحتية اأن يرتك اأثراً على 

املدى الطويل.

اإ�رضاك  اأن  املتحدثني  اأحد  ذكر  وقد  مناق�سات.  من  املوؤمتر  دار يف  وافيًا  ملا  امللخ�س  هذا  اليعتب 
املغرتبني يوؤدي يف بع�س االأحيان اإلى نتائج غري مرغوب بها.

َد هذا املوؤمتر على قيمة احلوار ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى حول م�ساألة اجلاليات املغرتبة  ويف اخلتام، اأكَّ
والتي ت�ستلزم وجود م�سئولني خمت�سني يف احلكومة من اأجل امل�سي قدمًا يف تنفيذ ال�سيا�سات املتفق 
عليها يف هذا االإجتماع. كما كان دعم واإر�ساد املنظمة الدولية للهجرة الأع�سائها حمل تقدير وحموراً 

رئي�سيًا يف هذا احلوار.

اإطاراً جديداً للحوار العاملي حول املغرتبني، بدايًة من هذا االإجتماع مع الوزراء  لقد و�سع املوؤمتر 
اأنف�سهم - بالتعاون مع احلكومات - يف االإجتماع املقبل. كما  وحتى امل�سي قدمًا مع املغرتبني 
للتعامل مع تنمية  القائم على ثالثة مبادىء  الدولية للهجرة  اأهمية نهج املنظمة  َد املوؤمتر على  اأكَّ

املغرتبني وهي حتديداً متكني، اإ�رضاك ودعم اجلاليات املغرتبة بو�سفهم اأعوانًا للتنمية.

اأن يتم تقدمي الدعم ال�رضوري من اأجل متابعة تو�سيات  واأخرياً، تاأمل املنظمة الدولية للهجرة يف 
عدد من الوزراء الإ�ستكمال هذا احلوار حول املغرتبني. 
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