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�شكر وتقدير
ُيع َترب ك ٌل من امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة وهذا التقرير ثمرة تعاون وم�ساهمة عدد كبري
من الزمالء العاملني باملنظمة الدولية للهجرة حتت الإ�رشاف التن�سيقي لل�سيد بيرت �شاتزير ،املدير
ومن�سق امل�ؤمتر.
العام ُ
فريق حترير املنظمة الدولية للهجرة
		�إيرينا �أوميالنيوك
رئي�س التحرير:
		
جلنة التحرير:

باوال بينيا� ،أوليفري فرياري ،جيل هيلك ،توحيد با�شا ،عزوز ال�سامري،

		

بيرت �شاتزير� ،أحمد ال�صغري

ُم�ساعدو التحرير:

نويل داربالي� ،ألي�س �سريوين� ،أنطونيت ويلز

ُمدونو املالحظات:

	�آمي ت�شني� ،أليك�ساندرا الجنلي ،جي�سيكا روهر

م�ساعدو الن�رش والت�صميم:

ميلني بوين�سو�شيزو ،فالريي هاجر ،كارميلو توري�س

تتوجه املنظمة الدولية للهجرة بال�شكر والعرفان �إلى جميع �أع�ضاء فريق التحرير لعملهم املتفاين من
�أجل جناح امل�ؤمتر.
عب املنظمة الدولية للهجرة عن امتنانها للم�ساهمات املالية التي تقدمت بها حكومات كل من
كما ُت رِّ
ا�سرتاليا ،هولندا� ،سوي�رسا والواليات املتحدة الأمريكية من �أجل عقد امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات
املغرتبة و�إ�صدار هذا التقرير.
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متهيد
نادراً ما يجتمع  55وزيراً وم�سئو ًال حكومي ًا من �شتى بلدان العامل ملدة يومني ملناق�شة م�س�ألة ال ُتعد
�أزمة �سيا�سية �أو �إقت�صادية عاجلة على امل�ستوى الدويل .لقد �أ َّدى منو ظاهرة الهجرة على امل�ستوى
العاملي وامل�ساهمات التي يقدمها املهاجرون من �أجل التنمية �إلى خلق هذا امل�ستوى الرفيع من
الإهتمام.
عر�ضت على الدول الأع�ضاء خطة املنظمة لعقد م�ؤمتر وزاري حول اجلاليات
يف عام  ،2012حينما
ُ
املغرتبة كجزء من احلوار الدويل حول الهجرة الذي ترعاه املنظمة الدولية للهجرة ،مل �أكن �أتوقع �أن
�أول حدث من هذا النوع �سيح�شد هذا الدعم واالهتمام الكبري من جانب خمتلف الأطراف .كانت تلك
جتربة ً جديد ًة بالن�سبة للمنظمة وبالن�سبة للدول الأع�ضاء� .إال �أننا ح�صلنا منذ البداية على دعم قوي
من الدول الأع�ضاء وت�شجيع الأطراف الأخرى ،وقد زا َد ذلك من ت�صميمنا على تنظيم امل�ؤمتر.
ال تعترب املناق�شات حول املغرتبني ومعهم �أمرا جديداً ب�أي حال .ففي هذا العام وحده تتناف�س العديد
من امل�ؤمترات الكربى للح�صول على الإهتمام العاملي حول �أوجه خمتلفة من العالقة بني املغرتبني
واملجتمع .كما انبثق عن احلوار الرفيع امل�ستوى الثاين للأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية واملتوقع
عقده يف �شهر �أكتوبر  2013عدداً ال ح�رص له من الفعاليات الدولية حول الهجرة والتنمية ،مبا يف
ذلك اجلاليات املغرتبة.
وقد ر�أت املنظمة الدولية للهجرة �أن ت�ضيف قيمة جديدة لهذه الأجندة املزدحمة بالفعل من خالل
دعوة �صانعي ال�سيا�سات والقوانني من �أرفع امل�ستويات من بلدان خمتلفة حول العامل  -وزراء
وم�سئولني حكوميني ور�ؤ�ساء مفو�ضيات  -ممن يخت�صون ب�ش�ؤون املغرتبني من �أجل الإرتقاء بهذه
املو�ضوعات �إلى امل�ستوى التايل من النقا�ش ال�سيا�سي.
�أردنا �أن نعطي اهتمام ًا رفيع امل�ستوى مل�س�ألة خ�ضعت ملناق�شة مو�سعة من جانب الدار�سني
واملنظمات الدولية و�صانعي القرارات احلكومية ،دون ان حت�صل على ذات القدر من املناق�شة من
جانب ال�سيا�سيني .ومن هذا املنطلق� ،أردنا بب�ساطة �أن ن�ستجيب للإجراءات التي اتخذتها بالفعل
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العديد من الدول عندما قامت بتخ�صي�ص وزير �أو م�سئول حكومي رفيع امل�ستوى لدعم احلوار والعالقة
بني املغرتبني ودول املن�ش�أ �أو اال�صل ،مبا يف ذلك املغرتبني من اجليل الثاين والثالث.
كما �أن مو�ضوع اجلاليات املغرتبة لي�س جديداً على املنظمة الدولية للهجرة .فلأكرث من �ستة عقود
�ساعدنا يف تنقل ماليني الأ�شخا�ص لأوطان جديدة  -بغية اال�ستقرار و� /أو العمل  -ولعبنا دوراً
كبرياً يف بناء جاليات مغرتبة يف دول املهجر� .إال �أنه يف البداية مت تخ�صي�ص القليل من الإهتمام
العمال امل�ؤقتني القادمني من جنوب �أوروبا �أو الالجئني القادمني من جنوب �رشق �آ�سيا
ُ
ل�س ُبل حتويل ّ
�إلى �أفراد بارزين يف اجلاليات املغرتبة ،حتى املهاجرين �أنف�سهم كانوا يف الغالب عاقدين العزم على
�أن «ينجحوا» يف �أوطانهم اجلديدة على �أن يروا كيف ميكن لروابطهم مع �أوطانهم الأ�صلية �أن تعود
بالفائدة على عملية التنمية.
لقد تغري هذا الأمر ،حيث زاد عدد املهاجرين الذين �أمِ نوا �إلى حياتهم اجلديدة يف اخلارج فعادوا �إلى
بلدانهم الأ�صلية وهم �أكرث �إدراك ًا للإ�سهامات الإجتماعية واملالية العظيمة ايل ميكن �أن يجلبوها
�إلى كلتا الدولتني .كما تطور النقا�ش العاملي حول الهجرة والتنمية ليت�ضمن املغرتبني ب�شكل �شامل،
ويعود ذلك جزئي ًا �إلى جهود املنتدى الدويل للهجرة والتنمية ( )GFMDمنذ عام .2007
وبينما مل يخطر ببال �أحد �إمكانية عقد �إجتماع من هذا النوع منذ ع�رش �سنوات م�ضت �أو حتى يف فرتة
انعقاد احلوار الرفيع امل�ستوى الأول للأمم املتحدة يف ُ ،2006تعد اجلاليات املغرتبة الآن على قمة
�أجندة الهجرة و التنمية للعديد من البلدان .كما ت�أ�س�ست خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية العديد من
قدمت
اجلهات املهتمة باملغرتبني واملُ�شا ِركة يف هذا امل�ؤمتر الوزاري .يف الكثري من تلك احلاالت،
ْ
املنظمة الدولية للهجرة العون لبع�ض الدول يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات وو�ضع ا�سرتاتيجيات ت�ساعدها على
الت�أقلم مع الواقع اجلديد لعالمَ متعدد الأوطان.
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و ُتعد املنظمة الدولية للهجرة جمهزة للتعامل مع امل�سائل املتعلقة باملغرتبني نظراً ملا يلي�( :أ)
خربتها الطويلة يف العمل مع احلكومات واملهاجرين �سواء يف بلدان املن�ش�أ �أو بلدان املق�صد( ،ب)
امتالكها ل�شبكة عاملية من املكاتب يف كل من بلدان املن�ش�أ وبلدان املق�صد( ،ج) ا�سرتاتيجيتها
املرتكزة على ثالثة مبادىء وهي «دعم و�إ�رشاك ومتكني» املغرتبني وتوظيفهم ك�أعوان من �أجل
التنمية ،و (د) «دليل اجلاليات املغرتبة» التي ا�شرتكت املنظمة يف �إ�صداره العام املا�ضي على هام�ش
املنتدى الدويل للهجرة والتنمية.
لقد كان احلوار الرفيع امل�ستوى الأول للمنظمة الدولية للهجرة حول اجلاليات املغرتبة مبثابة جتربة
ناجحة بكل املقايي�س .فقد �أظهر �إهتمام الزعماء ال�سيا�سيني املتنامي جتاه اجلاليات املغرتبة وكذلك
منو الثِقل ال�سيا�سي للمغرتبني �أنف�سهم.
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ونظراً ل ُعمق النقا�ش ونتائج امل�ؤمتر املنعك�سة يف هذا التقرير� ،سنتمكن من �إطالع احلوار الرفيع
امل�ستوى يف �أكتوبر (ت�رشين الأول) و�ضمان �إدراج املهاجرين واملغرتبني �ضمن الأجندة الدولية
للتنمية.

ORAS AND DEVELOPMENT: BRIDGING SOCIETIES AND STATES

�إن املنظمة الدولية للهجرة َمدينة جلميع الوزراء وامل�سئولني احلكوميني مل�ساهمتهم يف امل�ؤمتر
القيمة من �أجل التعامل مع مو�ضوعات الهجرة واجلاليات املغرتبة
وم�شاركتنا معارفهم و�أفكارهم ِّ
ĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĸĐŝĂůƐĨŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞ
ĂďůĞŝŶƐŝŐŚƚƐĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƐƚŽǁĂƌĚƐƐŵĂƌƚĞƌ
ب�شكل �أف�ضل.

͘ŽƌĂŝƐƐƵĞƐ

كما �أُعرب عن �إمتناين العميق للبلدان املانحة التي جعلت هذا احلدث ممكناً ،و�إنني الآن ب�صدد درا�سة
ال�سبل ل�ضمان توا�صل هذا احلدث.
�أف�ضل ُ

͕ŶŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŵĂĚĞƚŚŝƐĞǀĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞ
͘ŽĞŶƐƵƌĞĂƐƵŝƚĂďůĞĨŽůůŽǁͲƵƉƚŽƚŚŝƐĞǀĞŶƚ
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مقدمــة
يف عامل يت�سم بزيادة التنقل والرتابط بني الدول ،اكت�سب املغرتبون �أهمية جديدة يف احلوار العاملي
حول الهجرة .لقد �ش َه َد القرن الأخري زيادة يف ظاهرة الهجرة من ناحية �أعداد وتنوع ون�شاط املغرتبني
يف احلياة الإجتماعية والثقافية وال�سيا�سية لبلدان املن�ش�أ و بلدان املق�صد ( .)1يف �أنحاء �شتى بالعامل،
يكت�سب املغرتبون اعرتاف ًا متزايداً ب�صفتهم يلعبون دوراً رئي�سي ًا لي�س على م�ستوى ال�ش�ؤون الوطنية
والثنائية والعاملية فح�سب ،بل كذلك يف الربط بني الهجرة والتنمية .لقد �أ�صبح دور املغرتبني كـ
«ج�رس» بني املجتمعات والبلدان حمل �إعرتاف يف العديد من الدول ،ومت �إبراز الأوجه املتعددة لهذا
الدور يف خمتلف املنتديات الدولية ،بداي ًة من احلوار الرفيع امل�ستوى الأول للأمم املتحدة يف 2006
حتى املنتدى الدويل للهجرة والتنمية وغريهما.
�أما على امل�ستوى الوطني ،فقد زا َد خالل العقد الأخري عدد الدول التي �أن�ش�أت جهات حكومية
تخت�ص ب�إ�رشاك املغرتبني و�أخذت تدابري من �ش�أنها ت�سهيل هذا الإ�رشاك .وتتنوع هذه التدابري بني
ت�أ�سي�س جلان حكومية وبرملانية لتن�سيق العمل على ال�صعيدين التنفيذي والت�رشيعي �إلى و�ضع �أُطُ ر
ت�رشيعية وتنظيمية بغر�ض ت�سهيل �إ�رشاك املغرتبني وو�ضع برامج ت�ستهدفهم ب�صفتهم طرف ًا يف
التنمية .ومن �ضمن تلك الدول ،قامت �أكرث من  30دولة بت�أ�سي�س وزارات تخت�ص بال�سيا�سات املتعلقة
باملغرتبني.
بعد تقييم هذه املبادرات ،قررت املنظمة الدولية للهجرة حتويل احلوار الدويل حول الهجرة لعام
� 2013إلى �أول م�ؤمتر عاملي من نوعه للوزراء وامل�سئولني احلكوميني رفيعي امل�ستوى املخت�صني
ثم مت عقد امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة عن املغرتبني والتنمية:
ب�سيا�سات املغرتبني .ومن َّ
«بناء ج�سور بني املجتمعات والدول» يف جنيف يومي  18و  19يونيو (حزيران)  .2013وتتمثل
ومتيز امل�ؤمتر يف كونه قد و�ضع قاعدة دولية لتقا�سم اخلربات والأفكار بني احلكومات على
�أهمية ُّ
م�ستويات �سيا�سية رفيعة ب�ش�أن �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة ،وال�سيا�سات والربامج املتعلقة بذلك .وقد
�شارك يف هذا احلدث خم�س وخم�سون متحدث ًا حكومي ًا وجمهور يزيد عن � 600شخ�ص ،مما ي�ؤكد
ُ )1ي�ستخدم م�صطلح «بلد املق�صد» �أو «البلد امل�ضيف» يف هذا التقرير للإ�شارة �إلى البلدان التي يقيم فيها املغرتبون �سواء لفرتة
ق�صرية �أو لفرتة طويلة �أو ب�شكل دائم.
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الإهتمام املتزايد باملغرتبني و�أي�ض ًا بتوقيت امل�ؤمتر.
ال �شك �أن التوقيت كان له دورا ا�سرتاتيجي ًا يف ظل الأجندة العاملية للهجرة والتنمية ،في�أتي هذا
امل�ؤمتر قبل عقد احلوار الرفيع امل�ستوى للأمم املتحدة يف  2013بقليل ،وموا�صلة م�ؤمتر القاهرة
الدويل ل�سنة  1994حول ال�سكان والتنمية والذي �س ُيعقد يف  ،2014ومراجعة الأهداف التنموية
للألفية ( )MDGsوالتخطيط لأجندة التنمية العاملية ملا بعد .2015
كما يمُ ثل امل�ؤمتر نقطة حتول هامة يف عمل املنظمة الدولية للهجرة مع اجلاليات املغرتبة .فقد قامت
املنظمة الدولية للهجرة منذ �سبعينيات القرن املا�ضي بت�سهيل التفاعل بني املغرتبني والتنمية من
خالل برامج مثل عودة املواطنني امل�ؤهلني ( ،)RQNالذي مت تطبيقه يف البداية يف �أمريكا الالتينية
ثم يف �أفريقيا و�آ�سيا ،وتب َعه برنامج الهجرة من �أجل التنمية يف �أفريقيا ( ،)MIDAو كذلك من خالل
بحث وحتديد �أماكن اجلاليات املغرتبة بهدف تزويد احلكومات بخيارات �سيا�سية تقوم على دالئل.
و�إنطالق ًا من هذه اخلربة الطويلة ،قامت املنظمة الدولية للهجرة بو�ضع منهج ا�سرتاتيجي لتنمية
املغرتبني يقوم على ثالث مبادىء وهي :الإ�رشاك ،التمكني والدعم .ويعتمد هذا على قناعتنا مبا
يلي:
� )1إن �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة يف التنمية يعتمد بال�رضورة على معرفة جيدة باملغرتبني
و�س ُبل التوا�صل
و�إحتاداتهم ،بالإ�ضافة �إلى �إ�ستعدادهم للم�شاركة يف مبادرات التنمية ُ
معهم .وال ُتعد معرفة معلومات حول املغرتبني كافية لتعزيز التعاون :بل يتمثل �أ�سا�س
ا�سرتاتيجيات الإ�رشاك الف َّعال يف بناء الثقة.
 )2يتطلب �إ�رشاك املغرتبني توفري بيئة متكينية .عاد ًة ما يتجه املغرتبون تلقائي ًا لإن�شاء
�شبكات ونقل املوارد واملعارف يف الإجتاهني� .إال �أن ثمة �أمور �رضورية من �ش�أنها تنمية
قدراتهم ب�أف�ضل �صورة وت�سهيل عملية الإ�رشاك :وتتمثل تلك الأمور يف وجود �سيا�سات
�إدماج وحماية �إجتماعية ومواطنة وحق الت�صويت وكذلك حق العودة و�إمكانية بناء �رشاكة
بني بلدان املن�ش�أ واملق�صد.
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 )3ي�ستفيد املغرتبون الراغبون يف امل�شاركة يف عملية التنمية من الربامج التي تهدف �إلى
دعمهم من خالل ت�سهيل الظروف التي ت�سمح للجاليات والأفراد بتعزيز روابطهم وا�ستخدام
املوارد التي تنتج عن التنقل الب�رشي لدعم �أنف�سهم وحتديد �أولوياتهم وامل�ساهمة يف
رخائهم.
لقد منح امل�ؤمتر فر�صة فريدة من نوعها لتحدي واختبار هذه اال�سرتاتيجية من خالل خربات
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امل�سئولني احلكوميني رفيعي امل�ستوى املخت�صني ب�ش�ؤون املغرتبني .وقد مت تقا�سم هذه اخلربات
خالل �أربع جل�سات�( :أ) اجلاليات املغرتبة واملجتمعات( ،ب) اجلاليات املغرتبة والدول( ،ج) اجلاليات
املغرتبة والتنمية ،و (د) اجلاليات املغرتبة والأزمات.
لقد �ساهم �إلتزام املتحدثني بتقا�سم خرباتهم و�آرائهم يف جعل امل�ؤمتر حدث ًا �سيا�سي ًا هام ًا يربز
�أهمية �إ�رشاك املغرتبني �ضمن الأجندة ال�سيا�سية العاملية .كما منح كذلك م�ساحة لتبادل الأفكار
حول ال�سيا�سات واملمار�سات واملو�ضوعات والتحديات التي تواجه احلكومات و�رشكائهم يف �إ�رشاك
املغرتبني.
لقد فتح امل�ؤمتر الوزاري الأول ملنظمة الهجرة الدولية حول اجلاليات املغرتبة الطريق �أمام احلكومات
و�رشكائهم ال�ستك�شاف ما يلي ب�شكل �أكرث �شمولية وتكامل :
l

l

l

l

العالقة بني اجلاليات املغرتبة واملجتمعات امل�ضيفة ودول املن�ش�أ والدور الهام الذي تلعبة
اجلاليات املغرتبة يف الربط بني هذه املجتمعات؛
مزايا الإرتباط ب�أوطان متعددة بالن�سبة لدول املن�ش�أ والدول امل�ضيفة وكذلك ال�سيا�سات
و�أف�ضل املمار�سات التي تهدف �إلى �إ�رشاك املغرتبني؛
قدرة اجلاليات املغرتبة على الإ�شرتاك يف التنمية وكذلك ال�سيا�سات والبدائل املنهجية التي
من �ش�أنها تعزيز تلك القدرة؛ بالإ�ضافة �إلى
القدرة على �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة خالل الأزمات وبعدها والظروف املطلوبة لت�سهيل
هذا الإ�رشاك.

لقد ر�أى العديد من امل�شاركني يف امل�ؤمتر �أنه قد ميثل �أول م�ؤمتر من نوعه يف �سل�سلة من احلوارات
املثمرة رفيعة امل�ستوى ،التي تهدف كذلك ملتابعة التو�صيات التي خرج بها امل�ؤمتر.
ُي�شكل هذا التقرير ملخ�ص ًا للمو�ضوعات والنتائج الرئي�سية للم�ؤمتر ،ولكنه ال ي�صبو �إلى تغطية امل�ؤمتر
ب�شكل �شامل ،بل �إنه يعك�س مناق�شات منتقاه من اجلل�سات املتنوعة والنتائج الأ�سا�سية التي خرج بها
امل�ؤمتر والتي �ستكون حمل درا�سة من قِ َبل املنظمة الدولية للهجرة واحلوار الرفيع امل�ستوى الثاين
للهجرة الدولية والتنمية يف �أكتوبر (ت�رشين الأول)  ،2013وكذلك من قِ َبل �أي �أجندة تنموية ملا بعد
 2015تناق�ش م�س�ألة الهجرة.
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مداوالت وتو�صيات
الـم�ؤمتــر
مداوالت وتو�صيات امل�ؤمتر
ت�ستحوذ املحاور اخلم�س التالية على الرتكيز الرئي�سي والنتائج الأ�سا�سية للم�ؤمتر الذي ا�ستمر ملدة
يومني:
�أ) ين�شيء املغرتبون ج�سوراً بني املجتمعات وي�شكلون جاليات متعددة الأوطان تعود بفائدة
متبادلة على الدول امل�ضيفة ودول املن�ش�أ؛
ب) ب�إمكان الدول �إ�رشاك ومتكني ودعم املغرتبني من �أجل �أهداف تنموية من خالل التوا�صل
معهم وتفعيل �سيا�سات وتدابري ال�رشاكة؛
ج) ب�إمكان موارد املغرتبني املالية وغري املالية �أن ت�ساهم يف جهود تنمية الأ�رسة واملجتمع
والوطن يف الدولة امل�ضيفة ودولة املن�ش�أ� ،إذا كان هناك حوافز و�آليات لدعم ذلك؛
د) ب�إمكان ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية بني الدول واملنظمات الدولية واملجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص �أن ت�شكل �إطاراً لإ�رشاك املغرتبني ومتكينهم من تبادل ونقل مواردهم؛
هـ) ب�إمكان املغرتبني �أن يلعبوا دوراً حا�سم ًا يف حالة الأزمات من خالل ا�ستخدام معارفهم
وخرباتهم ومهاراتهم و�شبكاتهم وروابطهم يف توفري الدعم والعون خالل الأزمات وبعدها.

19

اجلاليات املغرتبة والتنمية :بناء ج�سور بني املجتمعات وال ُدول

الف�صل الأول
ين�شيء املغرتبون ج�سوراً بني املجتمعات وي�شكلون
جماعات متعددة الأوطان تعود بفائدة تنموية
على الدول امل�ضيفة ودول املن�ش�أ
يف الوقت الذي �أدى فيه التنوع واحلجم الكبريان للتنقل الب�رشي عرب احلدود �إلى تغيري النظريات
التقليدية املتعلقة بـ «الهجرة»� ،أ َّدى تنقل الأ�شخا�ص من �أجل الإ�ستقرار يف بلدان جديدة بعيدة عن
موطنهم الأ�صلي �إلى تغيري �شكل املجتمعاتُ .تعترب املجتمعات املنت�رشة حول العامل يف الوقت الراهن
�أكرث تنوعاً ،متعددة الثقافات و�أكرث ترابط ًا فيما بينها ،ويرجع ذلك ب�شكل كبري �إلى اجلاليات املغرتبة.
على �سبيل املثال ،العدد الأكرب من مواطني الر�أ�س الأخ�رض يقيمون باخلارج ،ولكنها �أي�ض ًا ت�ست�ضيف
�أعداداً كبرية من املهاجرين من �شتى البقاع ،كما �أن ثلث �سكان البو�سنا والهر�سك يقيمون باخلارج،
والهند لديها  10ماليني مواطن يعملون يف ال�رشق الأو�سط ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،أما
يف �سوي�رسا فواحد من كل �أربعة موظفني ال يحمل جواز �سفر �سوي�رسي ،وت�ست�ضيف رو�سيا  11مليون
مواطن �أجنبي على �أرا�ضيها وي�ستمر هذا العدد يف النمو ،ويف قطر والإمارات العربية املتحدة يبلغ
عدد الأجانب �أكرث من  80يف املئة من ال�سكان.
يحتفظ املغرتبون بروابط مع دول املن�ش�أ �أو الأ�صل ،ويف حاالت كثرية يحتفظون كذلك بو�ضع قانوين
ووجود �إجتماعي و�إقت�صادي يف عدد من البلدان .وينطوي هذا الأمر على ت�أثريات متعددة ومفيدة
للتجارة العاملية والتبادل الثقايف والعالقات الدبلوما�سية .كما ُيحفِّز هذا الأمر احلكومات �إلى �إدراج
مغرتبيها �ضمن خطط و�أجندات التنمية الوطنية.
وكما ذكر ال�سيد مندوب لوك�سمربج� ،إن الهجرة هي الوجه الإن�ساين للعوملة ،واملغرتبون هم الرابط
الإن�ساين بني الدول� .إن الطريقة التي يتفاعل بها املغرتبون مع ًا �أو مع جمتمعات املن�ش�أ �أو املجتمعات
امل�ضيفة  -على �سبيل املثال من خالل الروابط العائلية� ،أو «بلدة املن�ش�أ»� ،أو رابطة الطلبة القدامى
�أو غريها من الإحتادات  -جتعل ب�إمكانهم و�ضع �أ�سا�س ًا للثقة وتقا�سم �أ�شكال متنوعة من التعاون
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بني الأمم املختلفة .وكما لوحظ يف املنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف بروك�سل ومانيال يف عامي
 2007و  2008على التوايل ،يمُ كن للمغرتبني و�شبكاتهم املجتمعية توفري حلول حملية لتحديات
عاملية.
لقد �ساهم امل�شاركون يف امل�ؤمتر مبجموعة متنوعة من اخلربات يف جمال الهجرة والإغرتاب ،بدءاً
من دول تتمتع بعقود عديدة من التفاعل مع مواطنيها املغرتبني مثل املغرب والفلبني� ،إلى دول مثل
ناميبيا قد بد�أت لتوها و�ضع خطة ل�سيا�سة الهجرة ت�ضع يف الإعتبار مواطنيها املغرتبني� ،أو دولة
مثل الكونغو التي متلك �إطاراً ا�سرتاتيجي ًا وتعمل على و�ضع خريطة ملواطنيها املغرتبني وت�شجيعهم
على العودة والإ�ستثمار يف موطنهم الأ�صلي.
لقد بحث امل�ؤمتر عن �أجوبة لت�سا�ؤالت مثل :كيف ميكن لأ�شخا�ص �أن يهاجروا لبلد �آخر ويندجموا
يف املجتمع امل�ضيف ويبقون رغم ذلك على الروابط التي جتمعهم بدولة املن�ش�أ؟ وكيف ميكنهم �أن
ينقلوا تلك الروابط �إلى اجليل التايل؟ وهل هناك تناق�ض بني الإخال�ص للدولة اجلديدة وتقدمي الدعم
التنموي لدولة املن�ش�أ �أو الأ�صل؟
تعريف «املغرتبني»
ال يوجد تعريف موحد معرتف به عاملي ًا مل�صطلح «مغرتب» .حيث تختلف املفاهيم ب�شكل كبري ،ولكن
ا�ستدل امل�شاركون يف امل�ؤمتر ب�شكل عام بالتعريف ال�شامل الذي اقرتحة دليل« :و�ضع خارطة طريق
من �أجل �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة يف التنمية :دليل ل�صانعي ال�سيا�سة وممار�سيها يف دول املن�ش�أ
والدول امل�ضيفة» ،والذي �أ�صدرته املنظمة الدولية للهجرة ومعهد �سيا�سات الهجرة يف :2012
«املهاجرون و�ساللتهم ممن يعي�شون خارج الدولة التي ولدوا بها �أو دولة �أ�سالفهم �سواءاً ب�شكل م�ؤقت
�أو ب�شكل دائم ،مع احتفاظهم بروابط �شعورية وملمو�سة مع دولة املن�ش�أ».
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وقد ق َّدم الإحتاد الأفريقي تعريف ًا للجاليات الأفريقية املغرتبة يرتكز على مبد�أ التنمية كالآتي�« :أي
�شخ�ص من �أ�صل �أفريقي يعي�ش خارج �أفريقيا ويرغب يف امل�ساهمة يف تنميتها» .وال ت�ستخدم العديد
من البلدان مفهوم «املغرتبني» .فرن�سا ،على �سبيل املثال ،يف �إجتماع ُعقد م�ؤخراً يف مدينة باري�س
عبت عن تف�ضيلها مل�صطلح« :جاليات وطنية تقيم يف اخلارج» ( .)1بينما ال
حول اجلاليات املغرتبة ،رَّ َ
متلك �أ�سرتاليا �سيا�سة ر�سمية للمغرتبني ولكنها ت�ضع املواطنني الأجانب واملهاجرين ومواليد اخلارج
 )1مت تنظيم امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات القومية املقيمة يف اخلارج يف  17يونيو (حزيران)  2013مبدينة باري�س بناءاً
على مبادرة الوزير املفو�ض ل�شئون املواطنني الفرن�سيني يف اخلارج بحكومة فرن�سا.

اجلاليات املغرتبة والتنمية :بناء ج�سور بني املجتمعات وال ُدول

واملهاجرين من اجليل الثاين والثالث �ضمن �سيا�سات توطني املهاجرين وتنظر �إليهم ب�صفتهم جزء
اليتجز�أ من املجتمع امل�ضيف .وقد الحظت الهند �أنه لي�س ثمة جالية مغرتبة واحدة لكل دولة بل
عدد من اجلاليات مما يتطلب نهوج ًا �سيا�سية خمتلفة .ويف الفلبني ،تخت�ص مفو�ضية الفلبينيني يف
اخلارج بدعم جميع املواطنني الفلبينيني املقيمني يف اخلارج ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت �إقامتهم
طويلة �أو ق�صرية الأجل.
لقد �أخذنا يف الإعتبار كل هذه الزوايا املتعلقة باجلاليات املغرتبة ومت �إ�ضافتها للنقا�ش من �أجل
�إثرائه .وقد �سلَّطَ امل�ؤمتر ال�ضوء على حقيقة �أن املغرتبني كان ُينظر �إليهم يف املا�ضي ب�صفتهم
جمموعات ا�ستثنائية ُحرمت من حقوقها وهربت من املالحقة وترغب يف العودة �إلى موطنها الأ�صلي،
�أما الآن ف ُينظر �إليهم على �أنهم جميع ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بعيداً عن بلد املن�ش�أ �أو الأ�صل
عما �إذا كانوا قد اكت�سبوا جن�سية �أجنبية� ،أو
ولكنهم ي�ستمرون ب�شكلٍ ما يف التوحد معها ،بغ�ض النظر ّ
كونهم مقيمون يف اخلارج� ،أو طلبة� ،أوعمال مهاجرون� ،أو منفيون� ،أو طالبو جلوء.
و ُتعد معظم الدول الآن� ،إن مل تكن جميعها ،م�صدراً للمغرتبني ومق�صداً لهم ،وت�ستمر تلك الأعداد
يف النمو .فعلى �سبيل املثال ،ت�ست�ضيف الر�أ�س الأخ�رض على �أرا�ضيها اليوم ما يقرب من 20.000
مهاجراً من دول اجلوار يف غرب �أفريقيا ،بينما �ضاعفت فرن�سا من �أعداد مواطنيها املغرتبني يف
اخلارج يف ال�سنوات الأخرية ،و�أكرثهم من ال�شباب الفرن�سيني احلا�صلني على تعليم جامعي.
«عوملة» �أجندات التنمية
ب�إمكان املغرتبني ّ
ي�ستطيع دور املهاجرين واملغرتبني يف املجتمع �أن ي�صبح عام ًال هام ًا يف التنمية يف كل من دولة
املن�ش�أ والدولة امل�ضيفة .فهم ُين�شئون جمتمعات متنوعة عاد ًة ما تت�سم بكونها ديناميكية وابتكارية
ومنفتحة للتجارة والإ�ستثمار واملهارات واملعارف العاملية .ونظراً ملعرفتهم اجليدة بكل من بلد
املن�ش�أ والبلد امل�ضيف ،ي�ستطيع املغرتبون �أن يلعبوا دور الو�سيط وي�ساهموا يف توفري التكلفة لكال
البلدين (.)2
بالن�سبة لبلد املن�ش�أ ،ب�إمكان املغرتبني فتح �أبواب على �أ�سواق العمل العاملية والتجارة والأعمال
والتبادل الثقايف والدبلوما�سية ،وعاد ًة ما يحملون �أفكاراً جديدة و مهارات و�أ�صول مالية �إلى وطنهم.
وبالن�سبة للدولة امل�ضيفة ،ب�إمكان املغرتبني تر�سيخ الثقة بني الثقافات املختلفة والقيم واملعتقدات
والأنظمة ال�سيا�سية التي ميكن ا�ستخدامها لبناء �أعمال وجتارة و�رشاكة ثقافية ودبلوما�سية .وبالن�سبة
للقطاع اخلا�ص ،ميكنهم الو�صول �إلى �أ�سواق جديدة وت�أ�سي�س مقار جديدة واحل�صول على املهارات
 )2انظر �أي�ض ًا الورقة املوا�ضيعية للمائدة امل�ستديرة  1.2اخلا�صة ب�إجتماع قمة املنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف  2012واملتاحة على
الرابط التايل.http://www.gfmd.org/documents/mauritius/gfmd12_mauritius12_rt_1-2-background_paper_en.pdf :
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املطلوبة وممار�سة الأعمال عرب احلدود.
وتعترب الهجرة من �أجل العمل �أمراً جوهري ًا بالن�سبة جلهود التنمية الوطنية يف بنجالدي�ش وجزر
املوري�س والفلبني� .إن بنجالدي�ش تتعامل مع مواطنيها املقيمني يف اخلارج ب�صفتهم �أ�شخا�ص ًا ذي
�أهمية جتارية يف الدول التي يقيمون بها .وت�ضع وزارة حقوق الإن�سان والالجئني يف البو�سنه والهر�سك
م�شاريع حول اجلاليات املغرتبة لتطبيقها بالإ�شرتاك مع  10مدن من خالل توجيه املهاجرين
واملغرتبني �إلى م�شاريع التنمية املحلية .وتخطط الفلبني لتنفيذ برنامج �ضخم حتت م�سمى «مغرتبون
من �أجل التنمية» ،وهو برنامج مينح املغرتبني من ذوي املهارات اختيارات متعددة وحوافز من
�أجل الإ�شرتاك يف مبادرات التنمية يف الفلبني .وتقوم جمهورية تنزانيا املتحدة ودول �أخرى ُم�صدرة
للهجرة ب�إدراج اجلاليات املغرتبة �ضمن �أجندة التنمية الوطنية.
�أما بالن�سبة للدول امل�ضيفة مثل ا�سرتاليا ،و ال�سويد ،و �سوي�رسا والواليات املتحدة الأمريكية وغريها،
ال يعترب املهاجرون ذي �أهمية ق�صوى للإقت�صاد فقط ،بل �أي�ض ًا من �أجل تخطي الإختالفات اللغوية
والثقافية وفتح الطريق �أمام تعاون عام وخا�ص بني الأمم ،مبا يف ذلك �رشاكات امل�ساعدة من �أجل
التنمية التي تعود باملنفعة على الطرفني .وتبحث لوك�سمربج عن ُ�س ُبل لإدماج جالياتها املغرتبة يف
�سيا�ساتها اجلديدة للتنمية اخلارجية.
�شبكات املغرتبني ،تكنولوجيا املعلومات و�أدوات التوا�صل الإجتماعي
ُين�شىء املغرتبون �شبكاتهم اخلا�صة وي�شكلون جماعات متعددة الأوطان على امل�ستوى العائلي،
املجتمعي وم�ستوى التجارة والأعمال .بالن�سبة لل�صني وجزر القمر وال�سلفادور والهند وجزر املوري�س
واملك�سيك واملغرب ونيجرييا والعديد من الدول الأخرى ،تعترب الروابط العائلية غاية يف الأهمية ويف
حاالت كثرية ُتعد هي �أ�سا�س الثقة لأ�شكال �أخرى من التفاعل بني الدول .و ي�ساعد املغرتبون يف
اقتحام الأ�سواق الأجنبية وخلق عالقة جادة بني �صاحب العمل والعامل عرب احلدود .كما يجعلون
من املمكن لل�رشكات الوطنية والعاملية �أن يوظفوا عما ًال يتحدثون اللغة املطلوبة وميتلكون املهارات
الثقافية مما يوفر تكلفة تدريب �أفراد جدد .
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وقد اتخذت احلكومات جمموعة متنوعة من املبادرات لتحفيز ودعم �شبكات املغرتبني ،خا�صة يف
�سياق العودة �إلى � /أو الإ�ستثمار يف بلد املن�ش�أ .وتتنوع هذه املبادرات بني فعاليات ومعار�ض �أعمال
يف دول املن�ش�أ �أو الدول امل�ضيفة ،ومِ نح درا�سية ي�ستفيد منها �أبناء املغرتبني ،و�أ�سواق للمناف�سة على
متويل م�شاريع التنمية ،و�أدوات تدريبية لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة ،ومِ َنح مناظرة لإ�ستثمارات
تنمية املجتمع ،وقواعد بيانات ملهارات ووظائف املغرتبني ،ومواقع انرتنت وغريها من �أدوات الدعم
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التي توفرها تكنولوجيا املعلومات .و�سيتم مناق�شة هذه النقاط بالتف�صيل يف الف�صول التالية.
وقد لعبت التكنولوجيا احلديثة و�أدوات التوا�صل الإجتماعي دوراً �أ�سا�سي ًا يف تقريب امل�سافات
وتغيري عالقة املغرتبني ببلدانهم الأ�صلية .ففي الوقت الذي ت�سمح فيه الرحالت حمدودة التكلفة
ت�سب َبت الإنرتنت و�أدوات
ب�أن يتنقل الأ�شخا�ص ب�شكل �أ�رسع وبرتدد �أعلى يف �إجتاهات متعددةَّ ،
التوا�صل الإجتماعي  -بف�ضل خا�صية الإت�صال املبا�رش  -يف ظهور عدد كبري ومتزايد من ال�شبكات
الإلكرتونية للمغرتبني والتي غيرَّ ت طبيعة الهجرة والتنقل .ف�أ�صبح ب�إمكان املغرتبني من �أ�صحاب
الأعمال �أن ي�ساهموا مبعارفهم وخرباتهم ومهاراتهم يف تنمية دولة املن�ش�أ دون �أن يعودوا �إليها.
وب�إمكان العاملني من حاملي العقود امل�ؤقتة البقاء لفرتة �أطول يف اخلارج بينما يبقون على �إت�صال
دائم بعائالتهم.
ومن �أجل ربط مغرتبيها وعائالتهم يف الوطن ،قامت احلكومة الفلبينية ب�إطالق مبادرة م�شرتكة
مع ميكرو�سوفت حتت ا�سم� »Tulay« ،أو برنامج تعليم التوا�صل ،الذي يقوم بتدريب العاملني
الفلبينيني عرب البحار وعائالتهم على الإ�ستخدامات الأ�سا�سية للكمبيوتر بالإ�ضافة للإنرتنت والربيد
الإلكرتوين .ويهدف الربنامج ب�شكل �أ�سا�سي �إلى التعامل مع م�شكلة الوحدة والإنف�صال العائلي ويف
حاالت متعددة وجود عائالت منق�سمة يعمل �أحد �أفرادها يف اخلارج .ويهدف الربنامج �إلى م�ساعدة
املغرتبني يف البقاء على �إت�صال مع بع�ضهم البع�ض ومع جمتمعاتهم التي ن�ش�أوا فيها ،كما ي�ساهم
يف حت�سني قيمة عملهم وجعلهم �أكرث تناف�سية يف ال�سوق العاملي.
وكجز ٍء من خطتها الإ�سرتاتيجية ملواطنيها املغرتبني ،تقوم الر�أ�س الأخ�رض بتوفري خدمة احل�صول
على امل�ستندات الر�سمية واعتمادها على الإنرتنت بالن�سبة ملواطنيها املقيمني يف اخلارج .وقد �أطلقت
الهند م�ؤخراً «مركز موارد العاملني» يف دبي والذي �سي�ستخدم �أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات
لت�سجيل ومتابعة �شكاوى وتظلمات العاملني .كما ميكن لتكنولوجيا اخلدمات البنكية عرب الهاتف
التي يقدمها القطاع اخلا�ص �أن ت�ساعد املغرتبني يف الإت�صال ببلدان املن�ش�أ وحتفيز الإ�ستثمارات.
وقد وجدت اخلدمات البنكية عرب الهاتف �سوق ًا وا�سع ًا لدى اجلاليات املغرتبة القادمة من كينيا
واملك�سيك وجمهورية تنزانيا املتحدة وغريها من دول املن�ش�أ (.)3
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اجلاليات املغرتبة و الهوية الوطنية
من �ش�أن الو�ضع القانوين للمغرتبني يف كل من الدولة امل�ضيفة ودولة املن�ش�أ  -مثل احل�صول
 )3انظر على �سبيل املثال منوذج  M-Pesa Safaricomيف كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة واملتاح على املوقع التايل:
http://www.mpesa.in
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على اجلن�سية � -أن ُي�س ِّهل امل�شاركة الكاملة يف ال�ش�ؤون الإجتماعية وال�سيا�سية للدولة التي توفره.
وي�ساعد حمل املغرتبني لأكرث من جن�سية على ت�سهيل تنقالتهم وبناء روابط على امل�ستوى املجتمعي
والإقت�صادي وغريهما .وقد الحظت جمهورية مولدوفا وغريها من الدول �أن اجلالية املغرتبة الناجحة
هي تلك التي تندمج ب�شكل كامل يف الدولة امل�ضيفة بينما تبقى جزءاً من جمتمع دولة املن�ش�أ .ولكن
ُتعد هذه ،كما �أ�شارت جواتيماال ،عملية ذات �إجتاهني بني املغرتبني واملجتمعات التي يرتبطون بها،
مما ي�ضمن مكا�سب وفوائد ،ولكنه ينطوي �أي�ض ًا على م�سئوليات على اجلانبني.
وت�ساعد اجلاليات املغرتبة العديد من دول املن�ش�أ على «ت�سويق» هويتهم الوطنية لعدد من الأغرا�ض
املختلفة ،مبا يف ذلك �أغرا�ض �سياحية .ونظراً لوجود جاليات كبرية من مواطنيهما يف اخلارج،
ترى بنجالدي�ش والفلبني مواطنيهما املغرتبني على �أنهم «�سفراء» للنوايا احل�سنة .وتهدف �سيا�سة
املغرتبني اجلديدة التي �أطلقتها �إثيوبيا يف  ،2013من جملة �أمور �أخرى� ،إلى دعم القيم الثقافية
الإثيوبية و�صورة البالد يف اخلارج .وت�صف جمهورية تنزانيا املتحدة مغرتبيها على �أنهم «مواطنون
�أذكياء» خارج البالد وت�ضعهم �ضمن �أجندة التنمية الوطنية .بينما ترى اليمن مغرتبييها ب�صفتهم
ُر ُ�سل لل�سالم و�سفراء لبالدهم يف اخلارج.
وترى رو�سيا �أفراد جالياتها املقيمة يف اخلارج على �أنهم ُم�سوقون للبالد وثقافتها .وتهتم احلكومة
�شجع مواطنيها باخلارج على تعلُّم اللغة
باحلفاظ على الهوية العرقية والثقافية للمغرتبني الرو�س و ُت ِّ
والثقافة والتاريخ الرو�سي ،كما تهتم بتقوية روابطهم مبوطنهم الأ�صلي.
وينظر د�ستور الر�أ�س الأخ�رض �إلى املغرتبني ب�صفتهم جز�أ ال يتجز�أ من الأمه .بينما ت�صف النيجر
مغرتبيها على �أنهم الإقليم التا�سع للبالد ،وت�سعى لرتويج �صورة البالد من خالل �أن�شطة فنية
وريا�ضية وثقافية مع املغرتبني .وترى �سرياليون مغرتبيها على �أنهم «الإقليم اخلام�س» للبالد
وتخطط لإ�رشاكهم يف عملية بناء البالد .وترى احلكومة الليتوانية مغرتبيها كجزء من �أمة موحدة
قادرة على حت�سني ال�صورة والهوية الدولية للبالد من �أجل عالقة جتارية �أف�ضل مع املجتمع الدويل.
ولكن يف ظل �سعيها لبناء روابط قوية مع جالياتها من املهاجرين ذوي اخلربة املهنية و املهارات،
حددت ليتوانيا بع�ض التحديات امل�ؤ�س�ستية التي قد تواجهها كذلك غريها من الدول ،مبا يف ذلك عدم
توافر املوارد املالية خلدمة مغرتبيها.
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�إن العديد من احلكومات امل�شاركة يف امل�ؤمتر قد تب ّنت بالفعل �أو مازالت ب�صدد درا�سة اجلن�سية
املزدوجة ك�سبيلٍ حل�شد املغرتبني ومواردهم يف خدمة الدولتني .وبف�ضل «برنامج املواطنني املقيمني
يف اخلارج» الذي و�ضعته الهند ،ي�ستطيع املهاجرون من �أ�صل هندي احلا�صلون على جن�سية دولة
�أخرى (بخالف باك�ستان وبنجالدي�ش) �أن ي�صبحوا مواطنني هنديني مقيمني يف اخلارج (Overseas
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 )Citizenshipمما ي�سمح لهم بدخول الأرا�ضي الهندية ملرات متعددة و�أغرا�ض متنوعة مدى احلياة،
والإنتفاع بالنظام اجلامعي وتنفيذ ا�ستثمارات و�أعمال على الأرا�ضي الهندية .وتنظر جمهورية
تنزانيا املتحدة للجن�سية املزدوجة على �أنها ت�سمح للمغرتبني بالعودة للوطن ،كما حتذر من �أن حذر
اجلن�سية املزدوجة يف قانون الهجرة قد يت�سبب يف �أزمة هوية لدى الأجيال الالحقة.
كما يزداد عدد البلدان التي ت�سمح ملغرتبيها بالت�صويت والإ�شرتاك يف الإنتخابات من اخلارج (�أنظر
الف�صل التايل).
املغرتبون وبناء الوطن

تعتز احلكومة الإريرتية ب�إ�سهامات مغرتبيها يف ال�رصاع من �أجل �إ�ستقالل البالد وبناء الوطن .وبني
املغرتبني الأرمن يف اخلارج  -والذي يقدر عددهم بحوايل  7مليون  -هناك اهتمام كبري باحلفاظ
على الهوية الأرمينية .ويف �سرياليون ،عقب انتهاء احلرب الأهلية يف  ،2002مت ت�أ�سي�س مكتب �ش�ؤون
املغرتبني يف وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والعامة خ�صي�ص ًا من �أجل �إ�رشاك املغرتبني يف التنمية وبناء
الوطن.
ويف ظل جهود �رسيالنكا جتاه امل�صاحلة بعد  30عام ًا من ال�رصاع ،تتبع البالد تو�صيات «جلنة
الدرو�س امل�ستفادة وامل�صاحلة» ( )LLRCوتتعاون مع الأطراف املختلفة  -مثل املجتمع املدين -
يف و�ضع نهج �شامل للإ�ستفادة من قدرات جالياتها املغرتبة.
وقد مت تقدمي مالحظة حتفظية حول افرتا�ض �أن جميع املغرتبني يعملون ب�شكل م�ستقل ومن �أجل
خدمة م�صالح دول املن�ش�أ �أو الدول امل�ضيفة .ويف حني ميكن لروابط املغرتبني بدول املن�ش�أ ب�شكل
عام �أن تعود بالفائدة على التنمية ،ال ُيعد هذا الأمر �صحيح ًا على الدوام .فبالن�سبة للدول التي مازالت
مت�أثرة ب�رصاعات �أو التي خرجت م�ؤخراً من �رصاع طويل ،تعترب الديناميكيات بينها وبني جالياتها
املغرتبة �أكرث تعقيداً وتتطلب نهج ًا خمتلف ًا ينبع من الوعي بالواقع ال�سيا�سي على الأر�ض(.)4
ب�إمكان الإدماج و�إعادة الإدماج �أن يدعما الروابط مع املغرتبني
ميكن �أن ي�شكل الإحت�ضان الإجتماعي �أو «�إعادة الإدماج» يف الدولة امل�ضيفة �أدا ًة لدعم املغرتبني من
�أجل متكينهم من امل�ساهمة ب�شكل �أف�ضل يف تنمية دول املن�ش�أ .وبينما يزداد يف بع�ض الدول امل�ضيفة
عدد من ينظرون �إلى �إعادة الإدماج ب�صفته جزءا �أ�سا�سيا من �سيا�سة الهجرة ،جند من الناحية الأخرى
� )4أفادت �رسيالنكا �أن العديد من املغرتبني ال�رسيالنكيني من �أ�صل تاملي قد ا�ستفادوا من مناخ ال�سالم الذي مت التو�صل �إليه م�ؤخراً
يف �رسيالنكا من �أجل حتا�شي الأفكار املتطرفة ،والإنخراط من جديد مع جذورهم داخل البالد وحتى الإ�ستثمار يف �رسيالنكا.
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�أنه من البديهي �أن يدعم هذا الأمر قدرة املغرتبني على التوا�صل مع دول املن�ش�أ من خالل منحهم
الغطاء القانوين للتنقل والعي�ش بحرية بني البلدين.
وميكن �أن يعود ذلك بالفائدة على كل من جمتمعات املن�ش�أ واملجتمعات امل�ضيفة .وقد �أكدت �سوي�رسا
�أن �إدماج املغرتبني ب�شكل ناجح يف املجتمع امل�ضيف يرفع من قدرة الدولة امل�ضيفة على الإنخراط
يف التعاون الدويل .وقد الحظت جمهورية تنزانيا املتحدة �أنه عندما ال يتمتع مغرتبوها بالإحتواء
يف الدولة امل�ضيفة ،فانهم يواجهون �صعوبة يف العودة �أو الإ�ستثمار يف تنمية البالد .و�أكدت
جواتيماال على امل�سئولية امل�شرتكة للدول امل�صدرة للهجرة ودول العبور والدول امل�ضيفة يف حماية
ودعم املهاجرين واملغرتبني خا�صة يف املواقف التي ت�شكل خطراً مثل الإجتار بالب�رش ،كما �أ�شادت
بالتعاون اجليد مع ال�سلفادور ودول �أخرى من �أمريكا الو�سطى يف هذا ال�ش�أن.
وتنظر �إيطاليا �إلى املغرتبني ب�صفتهم مورداً �إجتماعي ًا وثقافي ًا ق ِّيماً ،ويهدف �إن�شاء من�صب وزير
الإدماج �إلى بعث ر�سالة حول �أهمية توفري اخلدمات الأ�سا�سية مثل التعليم وال�سكن وال�صحة ودعم
الت�شغيل للمهاجرين على الأرا�ضي الإيطالية .وقد دعت �إيطاليا �إلى و�ضع برامج لدفع الإثراء الثقايف
ونبذ العن�رصية يف �أوروبا ،خا�صة فيما يتعلق باملنتمني ملجموعات الغجر .وترى لوك�سمربج �أن
�إدماج و�إحتواء املغرتبني يف حياة الدولة امل�ضيفة مبثابة مطلب �أ�سا�سي من �أجل التعاون الب َّناء بني
الدول امل�صدرة وامل�ستقبله للهجرة و�أن ب�إمكان املغرتبني م�ساعدة املهاجرين اجلدد يف هذه العملية.
وعو�ض ًا عن م�صطلح «�إدماج»� ،أعربت تركيا عن تف�ضيلها لتعبري «امل�شاركة الفعالة للمغرتبني
يف احلياة الأكادميية والإجتماعية و الثقافية وال�سيا�سية والإقت�صادية للدولة التي يقيمون بها»،
و�أكدت على �أهمية املهارات اللغوية يف كل من الدولة امل�ضيفة ودولة املن�ش�أ .وقد �أدركت زميبابوي
الإ�سهامات الكبرية التي ميكن ملغرتبيها �أن يقدموها يف �سبيل التنمية �إذا متكنوا من احل�صول على
احلقوق الأ�سا�سية مثل التعليم وال�صحة يف الدولة امل�ضيفة ،وعليه قامت بتوقيع �إتفاقيات مع دول
مثل جنوب �أفريقيا وموزمبيق.
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وبالن�سبة لدول املهجر التقليدية مثل �أ�سرتاليا وكندا ،فان ا�ستقرار املهاجرين و�إدماجهم هو مبثابة
النهاية املنطقية لإحدى مراحل برنامج الهجرة ،و ُيعترب التنوع اللغوي والثقايف من ال�صفات
املجتمعية الهامة.
�أ�سرتاليا :منوذج متعدد الثقافات

نظراً لوجود  %25من مواطنيها من مواليد اخلارج و  %50من مواليد اخلارج �أو لأحد الأبوين املولودين
يف اخلارج ،تتبع ا�سرتاليا منوذج ًا متعدد الثقافات يقوم على مبد�أ املواطنة .وتتمثل النتيجة الطبيعية
لربنامج ا�سرتاليا الدائم للهجرة يف الإدماج الكامل للمهاجرين ب�صفتهم مواطنني يتمتعون بكامل
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احلقوق املدنية وال�سيا�سية .حتى يف ظل منو برناجمها للهجرة امل�ؤقتة ،حتاول �أ�سرتاليا الت�أكيد على
قيمني يف املجتمع.
�أن جميع املهاجرين يتلقون الدعم ويتم �إحت�ضانهم ب�صفتهم �أفراداً ّ
وينطوي هذا النهج القائم على الدعم على عدد كبري من ال�سيا�سات والربامج الإجتماعية على امل�ستوى
املحلي وم�ستوى الواليات وامل�ستوى الوطني ،بالإ�ضافة �إلى �رشاكات مع املجتمع املدين .وتت�ضمن
تلك ال�سيا�سات والربامج تقدمي الدعم املجتمعي من خالل التدريب اللغوي ،وخدمات الرتجمة
التحريرية والفورية ،والإنتفاع العادل باخلدمات احلكومية ،ومِ َنح من �أجل �إقامة م�شاريع جمتمعية
وغريها .وت�ؤدي ال�سيا�سات الت�شجيعية املتعلقة بعودة املقيمني وحتويل الأموال �إلى ت�سهيل التنقل بني
�أ�سرتاليا ودول املن�ش�أ �أو الأ�صل .وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير ،وطبق ًا مل�ؤ�رش التما�سك الإجتماعي
اخلا�ص بوزارة الهجرة واملواطنة ( ،)DIACيظل التما�سك الإجتماعي ثابت ن�سبياً.
وهناك در�سان م�ستفادان من النموذج الأ�سرتايل للمغرتبني والتنمية:
 )1ميكن ل�سيا�سات الهجرة القائمة على ا�سرتاتيجيات الإدماج ال�شامل ب�إعتبارها النتيجة الطبيعية
للهجرة �أن ت�ؤدي �إلى جتنب احلاجة لتبني �سيا�سات خا�صة للمغرتبني؛ و
 )2ميكن ل�سيا�سات الإدماج ال�سليمة واملن�سقة جيداً �أن تدعم قدرات املغرتبني وت�شجعهم على
امل�ساهمة يف تنمية املجتمع والإقت�صاد امل�ضيف الذي ميكن �أن مينحهم يف املقابل �أ�سا�س ًا �صلب ًا
للعودة لدول املن�ش�أ والإ�ستثمار يف تنمية تلك الدول.
وقد الحظ املنتدى الدويل للهجرة والتنمية الذي عقد يف �أثينا عام � 2009أن العودة الناجحة
للمغرتبني و�إعادة �إندماجهم يف دول املن�ش�أ عاد ًة ما تعتمد على الإندماج الناجح يف الدولة امل�ضيفة.
وترى املنظمة الدولية للهجرة �أنه لي�س ثمة تناق�ض بني �سيا�سة ر�شيدة ب�ش�أن املغرتبني و �سيا�سات
الإدماج� ،إذا ما توفرت �رشوط التخطيط والتنفيذ اجليد لتلك ال�سيا�سات .ويرتكز التقرير القادم للمنظمة
الدولية للهجرة بخ�صو�ص الهجرة الدولية حول مدى رخاء املهاجرين باعتباره م�ؤ�رشاً للتنمية
الب�رشية يف الدول امل�ضيفة يف �شمال وجنوب العامل( .)5وقد �ساعدت املنظمة العديد من احلكومات
على �إن�شاء مراكز موارد (�أو معلومات) املهاجرين ( )MRCsيف كل من الدول امل�ضيفة ودول املن�ش�أ
من �أجل دعم جهود �إدماج املغرتبني و�إعدادهم للعودة الطوعية و�إعادة الإندماج يف بلد املن�ش�أ(.)6
 )5للمزيد من املعلومات برجاء زيارةhttp://www.iom.int/cms/wmr2013 :

� )6أفادت املنظمة الدولية للهجرة �أنه � -إعتباراً من يوليو  - 2013متتلك الدول التالية (�أو امتلكت) مراكز ملوارد املهاجرين:
�ألبانيا� ،أ�سرتاليا ،بلغاريا ،كولومبيا ،كرواتيا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،املجر ،لبنان ،مايل ،ميكروني�سيا ،الفلبني ،الربتغال،
رومانيا ،الإحتاد الرو�سي� ،سلوفاكيا� ،رسيالنكا ،طاجك�ستان ،تون�س ،فيتنام وزميبابوي( .برجاء مالحظة �أن املنظمة الدولية
للهجرة قد �ساعدت يف �إن�شاء و � /أو �إدارة املراكز املو�ضوع �أ�سفلها خط).
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وقد �أكد امل�ؤمتر �أن برامج الهجرة التي تتمتع بال�شفافية والفعالية وت�ضمن �إ�ستقرار املهاجرين
و�إندماجهم �إجتماعي ًا و�إقت�صادي ًا ميكن �أن ت�ضمن الإ�ستقرار يف املجتمعات امل�ضيفة وتدعم املغرتبني
�رشكاء يف تنمية بلد املن�ش�أ.
ب�صفتهم
ً
ب�إمكان دول املن�ش�أ �أن ت�ساهم يف جناح ورخاء مغرتبيها يف اخلارج
نظراً لإدراكهم للعالقة بني الإندماج يف الدولة امل�ضيفة والإنخراط يف تنمية دولة املن�ش�أ ،تقوم ك ٌل
من اجلزائر� ،شيلي ،كولومبيا ،املك�سيك ،الفلبني ،املغرب� ،أوغنده وغريهم من الدول بزيادة الإ�ستثمار
يف برامج الدعم الإجتماعي ملغرتبيهم يف الدول امل�ضيفة .وتعد املكاتب القن�صلية مبثابة امللج�أ
الأول للمغرتبني الذين يرغبون يف احل�صول على معلومات �أو م�ساعدة قانونية �أو م�ساندة من طرف
احلكومة امل�ضيفة �أو الدعم املجتمعي .يف الكثري من احلاالت ،تعترب تلك املكاتب مبثابة مركز موارد
يقوم ب�إعداد وجتهيز املهاجرين للعودة �إلى �أو الإ�ستثمار يف دولة املن�ش�أ.
وت�سعى احلكومة املك�سيكية �إلى حت�سني جودة حياة جالياتها املغرتبة من خالل الإنتفاع بالنظام
التعليمي وفر�ص العمل و الريا�ضة وال�صحة وحت�سني تنظيم اجلالية ،حتى قبل �إعتبار العوائد التي
ميكن لهم جلبها �إلى املك�سيك .وتت�ضمن براجمها يف الواليات املتحدة على �سبيل املثال خدمات
�صحية يتم تقدميها مبعرفة وزارة ال�صحة و�إتفاقيات مع معاهد التدريب املهني الأمريكية من �أجل
توثيق مهارات املك�سيكيني يف بع�ض قطاعات الوظائف .وقد �أن�ش�أ زعماء احلكومة واملغرتبون
جمال�س ا�ست�شارية م�شرتكة لتعزيز ذلك امل�سار وتقدمي التغذية الراجعة حول �سيا�سة املغرتبني� .أما
بالن�سبة جلواتيماال التي تعترب دولة م�صدرة للهجرة وم�ستقبلة لها ودولة عبور يف نف�س الوقت،
ف ُتمثل حماية حقوق ورخاء املهاجرين واملغرتبني داخل وخارج حدودها �أهمية ق�صوى.

30

ويف ال�سنوات الأخرية قامت اجلزائر ب�إن�شاء جلنة ت�ضم �أفراد اجلاليات املغرتبة ملناق�شة ظروف تلك
اجلاليات يف املجتمعات امل�ضيفة .و ُتقدم قن�صليات �شيلي خدمات قانونية حول امل�سائل العائلية
وت�سعى �إلى القيام باح�صاء لأطفال العائالت ال�شيلية املقيمة يف اخلارج يف �سنة  .2014و ُت�شجع
ال�صني الإندماج بني جالياتها املغرتبة ،خا�ص ًة من خالل �إحرتام قوانني وعادات وظروف املجتمع
امل�ضيف ،كما ت�شجع الإ�سهامات الهادفة لتنمية الدول امل�ضيفة .وتدعم كولومبيا مغرتبيها من خالل
توفري معا�شات وخدمات �صحية يف اخلارج� .أما �سفارة ال�سلفادور يف الواليات املتحدة الأمريكية
فتقدم خدمات قانونية حول الهجرة ملواطنيها املقيمني والعاملني يف اخلارج ،والتي ترتكز �أغلبيتهم
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�إن وزارة خارجية �أوغنده ب�صدد الإنتهاء من و�ضع �سيا�سة حتمي حقوق مواطنيها يف اخلارج وتوفر
بيئة من �ش�أنها ت�شجيع املغرتبني على امل�شاركة يف حياة الدولة امل�ضيفة .وقد �أن�ش�أت نيجرييا مكاتب
يف �سفاراتها وقن�صلياتها للعمل مع جلان املغرتبني وحماية حقوقهم وم�ستحقاتهم ورخائهم.
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وتدعم حكومة الفلبني �إندماج مواطنيها املقيمني يف اخلارج من خالل جمموعة كبرية من اخلدمات
التي يقدمها «�صندوق متويل رخاء املهاجرين» ،ويتم متويل ال�صندوق من خالل �أجور العاملني يف
اخلارج .وقد مت �إن�شاء �صناديق م�شابهة تديرها ك ٌل من بنجالدي�ش وباك�ستان و �رسيالنكا وتايالند.
وقد �أن�ش�أت الهند �صندوق ًا ومراكز ملوارد العمال مل�ساعدة مهاجريها خالل الأزمات .ففي دبي ،على
�سبيل املثال� ،أقامت احلكومة الهندية مركزاً �شام ًال ملوارد املهاجرين ُيقدم معلومات وا�ست�شارات
جلاليتها يف الإمارات العربية املتحدة.
وعلى امل�ستوى الإقليمي ،تقوم الدول املجاورة بعقد �رشاكات لتقدمي احلماية والدعم املتبادل
للجاليات املهاجرة واملغرتبة :على �سبيل املثال� ،ستقوم جواتيماال ب�إ�ست�ضافة منتدى �إقليمي حول
الهجرة والطفولة يف �أغ�سط�س  ،2013والذي من املنتظر �أن ت�صدر عنه مذكرة تفاهم للعمل على
امل�ستوى الإقليمي �ضد الإجتار بالأ�شخا�ص.
الإدراك العام ملفهوم الإغرتاب
ي�شكل الإدراك العام للجاليات املغرتبة � -سواء يف اخلارج �أو عند عودتهم للوطن  -جزءاً �أ�سا�سي ًا
من �أية �إ�سرتاتيجية �شاملة للمغرتبني .لقد مت مناق�شة هذه امل�س�ألة ب�شكل خمت�رص يف امل�ؤمتر� ،إال �أن
احلكومات امل�شاركة قد �أكدت مراراً �أن من �ش�أن وجود برامج هجرة و�إدماج تتمتع بال�شفافية وت�ضمن
للمغرتبني و�ضع ًا قانوني ًا و�إمكانية الإنتفاع باخلدمات ،بالإ�ضافة �إلى وجود قوانني وممار�سات
غري-متييزية ونقا�ش عام متوازن حول منافع الهجرة� ،أن ت�ساهم ب�شكل كبري يف حماية حقوق
ورخاء املغرتبني.
و ُيعترب وجود �صورة �إيجابية للمغرتبني لدى جمتمع املن�ش�أ �أو الأ�صل �أمراً �أ�سا�سي ًا لت�شجيع املواطنني
املقيمني يف اخلارج على العودة �إلى و � /أو الإ�ستثمار يف ذلك املجتمع .وقد الحظت تركيا �أن الطريقة
التي تنظر بها الدول �إلى مغرتبيها وال�سيا�سات التي تتبعها ت�ؤثر على كيفية م�ساهمة املغرتبني
يف تنمية دول املن�ش�أ ،ودعت �إلى وجود �سيا�سات و�إجراءات ملكافحة التمييز والعن�رصية وجرائم
الكراهية التي ت�ستهدف املغرتبني يف الدول امل�ضيفة ب�أي و�سيلة ممكنة .وقد دعت ك ٌل من �أثيوبيا
و�إيطاليا ورومانيا �إلى وجود �سيا�سات ملكافحة كراهية الأجانب والعن�رصية وتهمي�ش املهاجرين.
كما نادت اليمن ب�إلغاء القيود املتعلقة بالهجرة والإعرتاف العلني ب�أهمية املغرتبني .وقد دعت م�رص
�إلى �إقامة حوار �أورو-عربي �أكرب من �أجل التعزيز امل�شرتك لفوائد الهجرة القانونية بغر�ض التنمية
وت�صحيح ال�صورة ال�سلبية للمهاجرين يف الإعالم الأوروبي.
ويف الوقت الذي متثل فيه ق�ص�ص النجاح الفردية للمغرتبني �أف�ضل دعاية لهم ،يمُ كن للطريقة التي
تنظر بها احلكومات �إلى مواطنيها املغرتبني �أن ت�ؤثر على رغبتهم يف العودة و�إعادة الإندماج
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والإ�ستثمار يف �أوطانهم ال�سابقة .متنح الفلبني على �سبيل املثال ملواطنيها املغرتبني �صفة «بطل
قومي» وحتتفل ب�شهر دي�سمرب (كانون الأول) بو�صفه �شهر العاملني الفلبينيني املغرتبني ،تكرمي ًا
للعاملني العائدين.
كما يمُ كن للمنظمات الدولية �أن متثل �رشيك ًا يتمتع باخلربة وعدم الإنحياز من �أجل حماية املهاجرين
من الإدراك ال�سلبي لهم وال�سلوك الإجتماعي ال�سىء� .إن برامج املنظمة الدولية للهجرة يف ال�صومال
«الهجرة من �أجل التنمية يف �أفريقيا» ترافقها برامج توعية ت�رشح للمواطنني املقيمني يف البالد
ال�سبب وراء هذا الربنامج اخلا�ص والفوائد التي �ستعود عليهم من خالل املهارات واملواهب التي
يتمتع بها زمال�ؤهم العائدون .كما تعمل غينيا مع املنظمة الدولية للهجرة ل�ضمان توفري الأمان
للمهاجرين وحماية �أكرب حلقوقهم يف الدول امل�ضيفة.
النتائج والإ�ستنتاجات
لقد دعى امل�شاركون �إلى �إعتماد ر�ؤية و�سيا�سات جديدة للتعامل مع املغرتبني بو�صفهم ميتلكون
القدرة على مد ج�سور ال�رشاكة يف عامل متعدد الأجنا�س والثقافات� .إن دول الهجرة التقليدية ت�ستقبل
الآن مهاجريها ،بينما تزيد �أعداد اجلاليات املغرتبة القادمة من دول املهجر التقليدية ،وت�ست�ضيف
الدول والأقاليم التي ال تعد مبثابة دول مهجر بع�ض �أكرب اجلاليات الأجنبية يف العامل ،بينما تتمركز
العديد من اجلاليات املغرتبة الآن يف جنوب العامل .ويحاول اجلميع فهم ديناميكيات املغرتبني
و�إدراجها �ضمن التخطيط الوطني للتنمية.
�إن تغيري النهج املتبع يف التعامل مع املهاجرين واملغرتبني يعد مبثابة م�سئولية عاملية .كما �أن
وجود ر�ؤية �إيجابية للهجرة واملغرتبني من �ش�أنها ت�شجيع ال�سيا�سات الوطنية والثنائية املالئمة من
�أجل حماية اجلاليات �ضد التمييز وكراهية الأجانب �أو الإ�ستغالل ،حيث �أن هذه العوامل ت�ؤثر ب�شكل
مبا�رشعلى قدرة ورغبة املغرتبني يف احلفاظ على روابطهم مع دول املن�ش�أ والإ�ستثمار يف تنميتها.
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ب�إمكان اجلهات الإقليمية مثل الإحتاد الأفريقي �أو �إحتاد دول جنوب �أمريكا ( )UNASURو�أُطُ ر
احلوارات الإقليمية مثل ال�رشاكة الأورو-متو�سطية [ ]EUROMEDبني الإحتاد الأوروبي ودول
البحر املتو�سط ،واحلوارات الدولية مثل املنتدى الدويل للهجرة والتنمية(� ،)7أن تدفع التدابري الوطنية
للتعامل مع املعاملة ال�سلبية للمهاجرين .كما ميكن لعمليات الإ�ست�شارات الإقليمية ()RCPs
 )7انظر تقارير �أعمال املنتدى الدويل للهجرة والتنمية يف �إجتماعات القمة املنعقدة يف  2011و  2012والتي ركزت على دور املغرتبني
يف تبني �أعمال خا�صة وجتارية و�إن�شاء م�شاريع وتنمية القطاع اخلا�ص .برجاء الإطالع على الرابط التايل. / www.gfmd.org/en :
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حول الهجرة �أن تن�شيء عالقة ب َّناءة بني الهجرة والتنمية وتعزز حماية حقوق الإن�سان بالن�سبة
للمهاجرين(.)8
امل�شاركون يحثون املنظمة الدولية للهجرة واحلوار الرفيع امل�ستوى للأمم املتحدة حول الهجرة
والتنمية على ما يلي:

� )1أن ي�ؤكدا على الدور الهام الذي ميكن �أن يلعبه املغرتبون يف تقريب امل�سافات بني
املجتمعات والثقافات و�إقت�صاديات الدول (مع توخي احلذر من اعتبار جميع املغرتبني
متماثلني �أو مبثابة قوة �إيجابية).
� )2أن ي�شجعا برامج �إدماج املهاجرين يف الدول امل�ضيفة التي من �ش�أنها حماية ودعم
املغرتبني ب�شكل ف َّعال ،على �سبيل املثال من خالل الإنتفاع العادل باخلدمات الإجتماعية
الأ�سا�سية وو�ضع قوانني وممار�سات �ضد التمييز و�إطالق نقا�ش عام حول منافع الهجرة
يت�سم بال�شفافية.
� )3أن ي�شجعا �سيا�سات �إعادة الإندماج الف َّعالة التي من �ش�أنها ت�سهيل العودة  -الفعلية �أو
الإفرتا�ضية  -للمغرتبني �إلى دول املن�ش�أ �أو الأ�صل.
� )4أن ي�ضعا ملخ�ص ًا لأف�ضل املمار�سات ك�أحد نتائج امل�ؤمتر (بالن�سبة للمنظمة الدولية
للهجرة).
� )5أن ي�ضمنا �إدراج املغرتبني �ضمن �أجندة التنمية ملا بعد عام  2015ب�صفتهم ميتلكون
القدرة على دفع عجلة التنمية.
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 )8انظر ملخ�ص رئي�س االجتماع العاملي الرابع لعمليات الإ�ست�شارة الإقليمية يف بريو  2013واملتاح من خالل الرابط التايل:
www.iom.int/ cms/2013-global-rcp-meeting
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الف�صل الثاين
ب�إمكان الدول �إ�شراك ومتكني ودعم املغرتبني
من �أجل �أهداف تنموية من خالل التوا�صل معهم
وتفعيل �سيا�سات وتدابري ال�شراكة
�إن للدول م�سئولية رئي�سية تتمثل يف حماية ودعم ومتكني املهاجرين واملغرتبني  -يف كلٍ من
دول املن�ش�أ والدول امل�ضيفة .ولكن نظراً ملحدودية ما ميكن �أن تقوم به دولة ما داخل �أرا�ضي دولة
�أخرى ،البد من �أن تت�شارك الدول مع ًا يف حتمل هذه امل�سئولية .و ُتظهر الدرا�سات جمموعة كبرية من
ال�سيا�سات والربامج التي تهدف لإ�رشاك املغرتبني يف التنمية� ،أغلبها �أحادي اجلانب بطبيعته والقليل
منها يعتمد على نهج م�شرتك بني احلكومات واملجتمعات.
وتندرج العديد من مبادرات الدول لدعم املغرتبني �ضمن �إطار �سيا�سات الهجرة وتوطني و�إدماج
املهاجرين وحتتوي  -على �سبيل املثال  -على �سيا�سات �شفافة لدخول املهاجرين ،و�إجراءات م ِرنه
للح�صول على ت�أ�شريات الدخول ،و�سيا�سات الإدماج و�إعادة الإدماج واجلن�سية املزدوجة .وتندرج
كذلك العديد من املبادرات �ضمن فئة �أخرى من املبادرات ال�سيا�سية والتنظيمية مثل تنظيم البنوك
وال�رضائب واجلمارك والإ�ستثمارات الأجنبية وحق التملُّك .و تندرج بع�ض �أكرث الإ�سرتاتيجيات
�إلهام ًا والتي تقوم بها احلكومات بالتعاون مع اجلاليات املغرتبة والقطاع اخلا�ص واملنظمات
غري احلكومية واملنظمات الدولية �ضمن فئة حمدودة ل�سيا�سات التوا�صل والتفاعل وتغطي الكثري
من مبادرات «متكني» املغرتبني بدءاً من معار�ض التجارة والإ�ستثمار للمغرتبني وحتى اخلدمات
القن�صلية 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 لإ�رشاك
املغرتبني .وقد �أكدت احلكومات مراراً على النهج الإ�سرتاتيجي للمنظمة الدولية للهجرة القائم على
�أركان ثالث وهي�« :إ�رشاك ومتكني ودعم» املغرتبني ب�صفته �شعارا للم�ؤمتر و�إطارا لتحديد ال�سيا�سات
والربامج املطلوبة من �أجل دعم م�شاركة املغرتبني يف عملية التنمية.
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كما �أقرتحت �رسيالنكا �إ�ضافة ركن رابع لإ�سرتاتيجيات املنظمة الدولية للهجرة يتعلق بـ «توعية»
املغرتبني ،خا�صة فيما يخ�ص واقع دول املن�ش�أ ،حتى ال يقعوا �ضحية ل�صورة منطية خاطئة �أو مبالغ
فيها ،متى قرروا العودة والإ�ستثمار يف البالد.
معرفة املغرتبني والتوا�صل معهم
لقد اتفق امل�شاركون يف امل�ؤمتر على �أن معرفة من هم املغرتبون و�أين يرتكزون ،وماهو دورهم يف
املجتمع واحتياجاتهم وقدراتهم على امل�ساهمة يف تنمية املجتمعات امل�ضيفة وجمتمعات املن�ش�أ
البد و�أن ت�شكل اخلطوة الأولى يف و�ضع �سيا�سات لإ�رشاكهم .كما ُيعترب من ال�رضوري توفري معلومات
وبيانات منهجية لو�ضع �سيا�سات ذكية للتوا�صل والتفاعل ،وهو الأمر الذي تفتقر �إليه العديد من
الدول .لقد دعت رومانيا �إلى و�ضع �سيا�سات تقوم على احلقائق حول الهجرة واملغرتبني ،ولي�س على
اخلرافات .وقد �أكدت ك ٌل من ال�سلفادور ،جواتيماال ،لوك�سمربج ،املك�سيك وغريها من الدول على �أن
ال�سيا�سات يجب �أن ت�ضع التنمية الب�رشية قبل التنمية الإقت�صادية.
من امل�ؤكد �أنه يلزم توفري بيانات ومعلومات من جانب جميع الأطراف حول م�سار املغرتبني:
املغرتبون الباحثون عن فر�ص عودة من �أجل العمل ،الإ�ستثمار� ،إقامة �أعمال خا�صة �أو بب�ساطة
يرغبون يف العودة لأ�سباب ثقافية �أو من �أجل الإ�ستجمام؛ ال�رشكات التي ت�سعى للربط بني املهارات
املطلوبة والوظائف املتاحة؛ واحلكومات التي ت�سعى جلذب موارد املغرتبني من �أجل دعم جهود
التنمية الوطنية� .إال �أن اجلمع املنهجي للبيانات ون�رشها و�إ�ستخدامها يتطلب التزام ًا �سيا�سي ًا وتوفري
موارد وهو الأمر الذي يعترب مبثابة حتدي جاد للعديد من البلدان .ويمُ كن تخفيف هذا العبء عن
احلكومات من خالل م�شاركة املغرتبني �أنف�سهم ،والقطاع اخلا�ص والوكاالت الدولية التي تتمتع
باخلربة مثل املنظمة الدولية للهجرة و البنك الدويل ومنظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية (،)OECD
وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية ( )UNDPوغريهم.
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يوجد بالفعل عدد من الآليات جلمع ون�رش البيانات املتعلقة باملغرتبني ،مثل �إجراءات امل�سح والتعداد،
�أو�إعداد خرائط لأماكن املغرتبني وقواعد بيانات ملهاراتهم وخرباتهم واهتماماتهم� .إن عدداً متزايداً
من املواقع الإلكرتونية و�أدوات حت�سني القدرات متنح اليوم معلومات و�إر�شادات حول �أمور مثل �س ُبل
�إطالق م�شاريع �صغرية ومتو�سطة احلجم متعددة اجلن�سيات.
لقد �أن�ش�أت غينيا بنك معلومات �إجتماعي ومهني و�شبكة للمغرتبني يف  110دولة و 50والية من
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما تقوم ب�إجراء م�سح للغينيني يف اخلارج .وتعمل كينيا على و�ضع
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قاعدة بيانات ملواطنيها يف اخلارج ،و�إح�صاء ملهارات املغرتبني بالإ�ضافة �إلى و�سائل للتوا�صل مع
عامليها يف اخلارج من خالل الإنرتنت .وقد �أن�ش�أت زميبابوي موقع ًا �إلكرتوني ًا لر�أ�س املال الب�رشي
من �أجل جذب مغرتبيها للعوة �إلى البالد من خالل توفري فر�ص عمل .وقد عملت املنظمة الدولية
للهجرة مع كل من �أجنوال� ،أثيوبيا ،غويانا ،مايل ،مولدوفا ،نيجرييا و�سرياليون ،بالإ�ضافة �إلى كندا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة ب�صفتهم دول م�ضيفة ،على و�ضع خريطة ملغرتبيهم .وقد و�ضعت
ناميبيا خريطة جلالياتها املغرتبة من منظور ي�سمح بتقييم �س ُبل الإ�ستفادة من م�ساعدتهم يف تلبية
احتياجات العمالة يف البالد .وبالن�سبة ل�سرياليون� ،ست�ساعد هذه اخلريطة يف تلبية االحتياجات
الوظيفية يف قطاع ال�صحة العامة وهو �أمر �أ�سا�سي ملرحلة �إعادة �إعمار ما بعد احلرب.
يف ظل وجود �أكرث من  10مليون من مواطنيها يف اخلارج ،تن�شىء حكومة الفلبني هذا العام بوابة
�إلكرتونية �شاملة بغر�ض �إ�رشاك املغرتبني ( ،)BaLinkBayanعلى غرار ما �أعلنه املنتدى الدويل
للهجرة والتنمية يف جزر املوري�س عام � .2012ستقدم البوابة الإلكرتونية معلومات حول الإ�ستثمارات
والأعمال التجارية واملنتجات والأن�شطة اخلريية والأعمال التطوعية ،خا�ص ًة يف املجال الطبي طبق ًا
ملا �أو�صت به الوكاالت املخت�صة يف مدن و�أقاليم البالد .كما تخطط تون�س لإطالق بوابة �إلكرتونية
متكاملة للتون�سيني يف اخلارج ،والتي �ستجمع بني اخلدمات املختلفة املقدمة للمواطنني املغرتبني.
وتعقد العديد من الدول م�ؤمترات ومعار�ض للمغرتبني يف الدول امل�ضيفة ودول املن�ش�أ من �أجل تبادل
الأفكار و�إطالق �رشاكات بني املغرتبني واحلكومات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين والوكاالت
الدولية .وقد بد�أت مالطا الإعداد لعقد امل�ؤمتر العاملي الرابع ملواطني مالطا املقيمني يف اخلارج
والذي �سيعقد يف عام  .2015وقد عقد الإحتاد الرو�سي �أربعة م�ؤمترات دولية ملغرتبيه من �أجل
توعيتهم وجذبهم للعودة للإحتاد الرو�سي.
وقد دعت احلكومة الفلبينية واملجل�س الفلبيني للمغرتبني يف � 2013إلى عقد القمة العاملية الثانية
للفليبينيني املغرتبني ،من خالل �إ�رشاك زعماء اجلاليات الفلبينية يف �شتى بقاع العامل ،وممُ ثلني من
الوكاالت احلكومية الفلبينية ومنظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات �أكادميية فلبينية.
وت�رشك �رسيالنكا �شباب العاملني املقيمني يف اخلارج من خالل مبادرات مثل «وماذا بعد؟ What’s

next؟» ،وهو منتدى م�ستقل لطلبة الدرا�سات العليا واملحرتفني من �أ�صل �رسيالنكي املقيمني يف
فرن�سا ممن يرغبون يف دفع ال�سالم يف �رسيالنكا من خالل التبادل الفكري واحلوار بني الثقافات.
وتعمل املنظمة الدولية للهجرة مع حكومات وجمموعات مغرتبني ومنظمات غري حكومية والقطاع
اخلا�ص ومنظمات عاملية �أخرى خالل املراحل املختلفة لدورة الهجرة .كما تدعم املنظمة الدولية
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للهجرة اجلهود التي تبذلها احلكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص للتوا�صل مع املغرتبني من
خالل حمالت توعية ومراكز موارد املهاجرين يف الدول امل�ضيفة ودول املن�ش�أ .ونظراً لكرب حجم
جالياتها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،أن�ش�أت الهند العديد من مراكز موارد العاملني لتزويد
مواطنيها باملعلومات وامل�ساعدة حالَ �إحتياجهم لها.
�إن�شاء الهياكل امل�ؤ�س�سية املالئمة من �أجل �إ�شراك املغرتبني
ينطوي التوا�صل مع املغرتبني والإ�ستفادة من مواردهم املتنوعة من �أجل التنمية على عمل العديد
من الوزارات احلكومية وال�رشكاء الآخرين واهتمام والتزام احلكومة متمثلة يف �أرفع م�ستوياتها
للم�ضي قدم ًا يف هذه الأجندة ال�شاملة لعدة قطاعات .ومبقدور �إحدى الوزارات احلكومية �أو اجلهات
املخت�صة ب�ش�ؤون املغرتبني ت�سهيل التن�سيق الالزم بني الوزارات و�ضمان �إدراج اجلاليات املقيمة يف
اخلارج �ضمن �أية خطة وطنية للتنمية.
وقد �أن�ش�أت اليوم �أكرث من  30دولة وزارات �أو مكاتب على م�ستوى حكومي تخت�ص باملغرتبني،
و�أكرثهم كان �ضمن امل�شاركني يف امل�ؤمتر .و�أن�ش�أت الفلبني املفو�ضية اخلا�صة بالفلبينيني يف
اخلارج منذ �أكرث من  33عام ًا وهي تعد بذلك واحدة من �أقدم اجلهات املخت�صة ب�ش�ؤون املغرتبني،
وقد مت �إن�شائها من خالل قرار رئا�سي لتوفري امل�شورة ال�سيا�سية املبا�رشة للرئي�س حول كيفية احلفاظ
على الروابط مع املواطنني املغرتبني وتقويتها .ويف املغرب مت ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة احل�سن الثاين يف
 1990للمواطنني املغاربة من غري املقيمني وذلك من �أجل توفري الدعم لغري املقيمني يف املغرب
ودفع التعاون معهم على امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي والثقايف .ويف � ،1996أن�ش�أت اجلزائر
عددا من الهياكل احلكومية للتعامل مع جالياتها عرب البحار.
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وتعترب العديد من الوزارات وال�سيا�سات الوطنية اخلا�صة باملغرتبني مبثابة ظاهرة حديثة �أو مازالت
قيد التنفيذ :هكذا احلال يف اجلزائر بالن�سبة للمديرية العامة للجالية الوطنية يف اخلارج والتي مت
�إن�شائها عام  ،2012وهي جزء من اخلطة القومية اجلزائرية اخلا�صة باملغرتبني ،ويف الر�أ�س الأخ�رض
مت �إن�شاء وزارة اجلاليات عام  ،2010ويف مالطا مت �إن�شاء املديرية املخت�صة باملواطنني املقيمني
يف اخلارج يف  ،2012ويف �أثيوبيا �أعتمد جمل�س ممثلي ال�شعب ال�سيا�سة الوطنية للمغرتبني يف 2012
ومت �إطالقها يف � ،2013أما كينيا فهي ب�صدد الإنتهاء من و�ضع ال�سيا�سة الوطنية للمغرتبني كي
تتوا�صل مع مغرتبيها يف اخلارج ،وت�سعى �سرياليون �إلى و�ضع �سيا�سة للمغرتبني والهجرة يعززها
�إطار قانوين كامل لتحديد دور املغرتبني �ضمن اجلهود الأ�شمل للتنمية و�إعادة �إعمار مرحلة بعد
احلرب .و�ضمن جهودها احلديثة من �أجل املغرتبني ،قامت الكونغو ،بالتعاون مع املنظمة الدولية
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للهجرة ،بو�ضع �إطار وطني �إ�سرتاتيجي للتوا�صل مع املغرتبني .وقد و�ضعت احلكومة الفلبينية الهجرة
�ضمن خطة التنمية القومية للفلبني ( 2016-2011 )PDPوالتي تخ�ضع لأرفع م�ستويات الرعاية
من قِ بل الرئي�س.
ال�سفارات والقن�صليات يف املقدمة
مع زيادة �أهمية اجلاليات املغرتبة� ،أ�صبح دور ال�سفارات والقن�صليات يختلف بالن�سبة للعديد من
الدول .فهي غالب ًا �أول من يلج�ؤ �إليه املغرتبون عند حاجتهم و�أول من يعزو �إليه بناء الثقة بني
احلكومات وجالياتها املغرتبة .و ُتقدم العديد من القن�صليات اليوم �إلى مواطنيها خدمات قانونية
جمانية ،وخدمات �إجتماعية ،وخدمات وثائق ال�سفر وغريها من اخلدمات .كما �أنها تنظم �أحداثا
ثقافية وجتارية وا�ست�شارات مع وبني جمموعات املغرتبني ،كما توفر املعلومات والتوجيه والتدريب
حول م�سائل تتعلق بالإندماج و�إعادة الإدماج وتت�شاور مع احلكومة امل�ضيفة حول ال�سيا�سات املتعلقة
بالهجرة واملغرتبني .وقد قامت حكومات دول مثل جواتيماال واملجر و�أوروجواي بتن�سيق جهودها
لتب�سيط وتق�صري زمن الإجراءات الإدارية وحت�سني عملية التوا�صل مع مغرتبيها يف اخلارج.
وقد قدمت �سفارات وقن�صليات الفلبني العون ملواطنيها املغرتبني طوال العقود الأخرية ،مبا يف ذلك
تقدمي الإ�ست�شارات من خالل مراكز �إجتماعية خم�ص�صة يف مواقع ا�سرتاتيجية .ففي عام ،2012
عملت اجلاليات الفلبينية يف �أوروبا مع �سفارتها يف �إيطاليا ومنظمات متعددة الأطراف تتخذ من
�أوروبا مقراً لها ،من �أجل تنظيم �أول م�ؤمتر دويل من نوعه حول املغرتبني الفلبينيني يف �أوروبا
حتت عنوان «حوار املغرتبني» .وكنتيجة لذلك ،قام بع�ض �أفراد اجلاليات املغرتبة بتكوين ال�شبكة
الأوروبية للفلبينيني املغرتبني التي تغطي  10دول �أوروبية على الأقل .و�سيتم �إعادة هذه املبادرة
يف  2014خالل م�ؤمتر املغرتبني الفلبينيني يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا ،والذي تدعمه �سفارة الفلبني
يف الإمارات العربية املتحدة.
وقد عملت اجلزائر واملغرب طوال عقود عديدة على دعم وحماية م�صالح وحقوق مغرتبيهما من
خالل املكاتب القن�صلية .كما مت �إن�شاء جمل�س جاليات الر�أ�س الأخ�رض ،وغريه من اجلهات ،لتح�سني
فعالية الأن�شطة القن�صلية يف اخلارج من �أجل دعم املغرتبني .وتقدم �شيلي ملغرتبيها يف اخلارج
الذي يتجاوز عددهم �أكرث من مليون مواطن حزمة من اخلدمات العامة على الأر�ض ،مبا يف ذلك
�إ�صدار جماين جلوازات ال�سفر ،وخدمات قانونية ودليل حول كيفية �إدارة احلياة يف اخلارج وكيفية
الإنتفاع باخلدمات ال�صحية والتعليمية والبنكية وغريها من اخلدمات الإجتماعية املتوفرة يف الدولة
امل�ضيفة .وت�ضع غينيا مغرتبيها �ضمن عملية التنمية الوطنية من خالل �أمور عدة من بينها حت�سني
قدرتهم على متويل امل�شاريع ال�صغرى ونقل ر�ؤو�س الأموال من خالل ممثلي احلكومة يف اخلارج.
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ولدى جواتيماال ما يقرب من  2مليون مواطن مقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية وقد �أن�ش�أت يف
 132 ،2012قن�صلية متحركة ،مت�صلة بقن�صلياتها املنت�رشة يف الواليات املتحدة والتي يبلغ عددها
 ،12من �أجل خدمة الأعداد املتزايدة ملواطنيها املقيمني يف مواقع بعيدة وتلبية �إحتياجاتهم .كما
�أ�صدرت قن�صليات الربازيل والأكوادور وجواتيماال واملك�سيك بطاقات تعريف قن�صلية (�أنظر بطاقات
التعريف املك�سيكية  )matricula consular -التي ميكن من خاللها للمواطنني املغرتبني الإنتفاع
باخلدمات البنكية ونقل �أموالهم بغ�ض النظر عن و�ضعهم القانوين كمهاجرين .كما �أ�صدرت دول
�أخرى مثل �أثيوبيا وباك�ستان وتركيا بطاقات تعريف خا�صة �أو وثائق �أخرى ملواطنيها لأغرا�ض
متنوعة من �ضمنها الإ�ستثمار يف بلد املن�ش�أ.
وحتتل املكاتب القن�صلية �أف�ضل املواقع التي ت�سمح لها بت�سهيل ودعم م�شاورات املغرتبني ،على
�سبيل املثال من خالل جمال�س املغرتبني ،وكذلك لت�سهيل �إدارة ت�صويت مواطنيها يف اخلارج .ومن
املعروف �أن وزير اجلاليات يف الر�أ�س الأخ�رض كان ي�شغل يف ال�سابق من�صب رئي�س جلنة القيد
الإنتخابي ملواطني الر�أ�س الأخ�رض يف اخلارج خالل فرتة عمله الدبلوما�سي.
الآليات الإ�ست�شارية اخلا�صة باملغرتبني
لقد �أكدت الأمثلة التي ذكرها امل�شاركون يف امل�ؤمتر على �أن �أف�ضل الطرق لإ�رشاك املغرتبني تتمثل
يف التعاون معهم يف و�ضع ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بهم� .إن بع�ض الدول امل�ضيفة ،مثل �إيطاليا
وفرن�سا و�سوي�رسا ،تدعم احلوار بني املغرتبني وجمتمعاتهم يف دول املن�ش�أ .وقد �أن�ش�أت العديد من
دول املن�ش�أ جمال�س للمغرتبني يتم �إنتخاب �أع�ضائها مبعرفة جالياتهم وتعمل ك�أداة ا�ست�شارية من
�أجل تقا�سم الأفكار و�إ�ستلهام امل�شاريع امل�شرتكة وم�صادر التمويل.
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و ُيعد املجل�س الإ�ست�شاري التابع ملعهد املك�سيكني يف اخلارج �أحد �أقدم و�أعرق جمال�س املغرتبني،
وقد مت ت�أ�سي�سه يف  .2003وميثل املجل�س ملتقى لزعماء اجلاليات املك�سيكية-الأمريكية يف
الواليات املتحدة الأمريكية بالإ�ضافة �إلى فر�صة للتباحث مع احلكومة حول �سيا�سات املغرتبني.
ويف عام  ،2011قام برملان مالطا باملوافقة على �إن�شاء جمل�س مواطني مالطا املقيمني يف اخلارج
والذي يت�شكل من ممثلني للجاليات املالطية وخرباء يف جمال الهجرة .ويتم تطبيق تو�صيات املجل�س
مبعرفة مديرية مواطني مالطا املقيمني يف اخلارج .كما �أن�ش�أت �أوروجواي جمال�س ا�ست�شارية للعمل
كمنظمات متثل مواطني �أوروجواي املقيمني يف اخلارج.
وقد �شكَّلَ مواطنو جزر القمر املغرتبون جلنة من خمتلف اجلاليات املغرتبة للت�شاور مع احلكومة
حول �سيا�سة املغرتبني� .أما بالن�سبة للفلبني ،فبف�ضل قمة حكومية للمغرتبني وزعماء اجلاليات على
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ا�ستلهم املغرتبون فكرة �إن�شاء املجل�س العاملي للمغرتبني الفلبينيني
م�ستوى العامل ُعقدت يف ،2011
َ
( ،)GFDCوالذي ميثل �أول �شبكة ت�ضم املواطنني الفلبينيني عرب البحار من  25دولة خمتلفة .وقد
�أف�ضى املنتدى الأول للجاليات اليمنية يف يناير  ،2013والذي �شارك فيه زعماء اجلاليات اليمنية
حول العامل� ،إلى �إن�شاء املجل�س الأعلى للجاليات اليمنية ( )YESCوالذي ان ُتخب �أع�ضائه مبعرفة
زعماء اجلاليات املغرتبة ويقوم مبتابعة �إهتمامات واحتياجات املغرتبني اليمنيني.
ت�أهيل املغرتبني :حق املواطنة ،الت�صويت باخلارج والتمثيل الربملاين
يزداد اليوم عدد احلكومات التي ت�شمل رعاياها يف اخلارج بنف�س احلقوق املدنية وال�سيا�سية ملواطنيها
املقيمني على �أر�ض الوطن .وت�سمح تلك احلكومات لرعاياها باحل�صول على اجلن�سية املزدوجة� ،أو
جن�سيات متعددة �أو غريها من البدائل املحددة ،وهو �أمر من �ش�أنه ت�سهيل حرية التنقل والإنتفاع
بفر�ص التعليم والتجارة والإ�ستثمار بني الدول .ومازال النقا�ش بخ�صو�ص عملية التفاعل بني الدول
واملغرتبني يدور حول ال�س�ؤال التايل :هل هناك تناق�ضا بني الإخال�ص للدولة اجلديدة ودعم التنمية
يف دولة املن�ش�أ �أو الأ�صل؟
لقد تبنت العديد من الدول بالفعل �أو ال تزال تدر�س تبني قوانني ت�سمح ملواطنيها يف اخلارج بامل�شاركة
يف الإنتخابات الوطنية ،ومن �ضمن تلك الدول اجلزائر ،الر�أ�س الأخ�رض ،كولومبيا ،كو�ستاريكا،
الإكوادور ،ال�سلفادور� ،إريرتيا ،فرن�سا ،جواتيماال ،غينيا ،املجر ،املك�سيك ،بريو والفلبني.
وقد ذكرت جمهورية تنزانيا املتحدة ،والتي لديها جالية �صغرية يف اخلارج من املغرتبني امل�ؤهلني
وذوي املهارات بالإ�ضافة �إلى ا�سرتاتيجية ن�شِ طة لإ�رشاكهم يف الأجندة العامة للتنمية� ،أن حذر
اجلن�سية املزدوجة كان ي�شكل عائق ًا يف طريق الإندماج الناجح يف كل من الدولة امل�ضيفة �أو العودة
�إلى دولة املن�ش�أ .وتخ�ضع هذا امل�س�ألة الآن ملناق�شة الربملان ،وقد ا�ستبقَ وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون الدويل الت�أكيد ب�أن مغرتبي تنزانيا �سيتمتعون يف بدايات  2014باجلن�سية املزدوجة
و�سيتم �إحتوائهم يف �أجندة التنمية الوطنية للبالد.
�أما تركيا فلديها ما يقرب من  6مليون مواطن مقيم يف اخلارج ،وهي ُت�صدر من �أجل هذا الغر�ض
بطاقة هوية خا�صة معروفة با�سم «البطاقة الزرقاء» لتجنب فقدان �أي من مغرتبيها يف حالة عدم
�إيجاز الدولة الأخرى للجن�سية املزدوجة� ،أو يف حالة تنازل �أحد مواطنيها عن اجلن�سية الرتكية دون
التقدم للح�صول على اجلن�سية املزدوجة .وت�سمح هذه البطاقة حلامليها بالعمل (ما عدا يف الوظائف
احلكومية) واحل�صول على ت�رصيح �إقامة عند وجودهم يف تركيا وت�ضمن لهم نف�س احلقوق التي
يتمتع بها باقي املواطنني يف �رشاء ممتلكات( .ال ت�سمح البطاقة حلاملها مبمار�سة �أي حقوق �سيا�سية
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�أو التمتع بال�ضمان الإجتماعي �أو خدمات املعا�ش) .وترى �أوروجواي احلق يف الت�صويت على �أنه حق ًا
�أ�سا�سي ًا جلميع املواطنني وهي الآن ب�صدد درا�سة ا�صالح �إنتخابي لت�سهيل م�شاركة مغرتبيها .
وت�سمح بع�ض الدول  -مثل كولومبيا  -ملغرتبيها يف اخلارج ب�إنتخاب ممثليهم يف ال�سلطة
الت�رشيعية .ومينح القانون اجلزائري للمغرتبني نف�س احلقوق ال�سيا�سية واملدنية التي يتمتع بها
املواطنون املقيمون على �أر�ض الوطن ،مبا يف ذلك احلق يف الت�صويت والإ�شرتاك يف الإنتخابات
القومية واملحلية .وحتى تاريخ حترير هذا التقرير ،و�صل عدد ممثلي املغرتبني يف الربملان اجلزائري
�إلى ثمانية .وتنظم الر�أ�س الأخ�رض متثيل جالياتها املغرتبة يف الربملان على �أ�سا�س جغرايف .كما
تدر�س بريو تعدي ًال د�ستوري ًا ي�سمح ملغرتبيها بتمثيل خا�ص يف الربملان.
ويتمتع املواطنون الفرن�سيون املقيمون يف اخلارج بتمثيل �سيا�سي ممتاز ودعم احلكومة الفرن�سية،
مبا يف ذلك حق الت�صويت يف الإنتخابات املحلية والرئا�سية و متثيل برملاين متكامل .ويف ،2014
�سي�صبح مبقدور املغرتبني الفرن�سيني الت�صويت لإختيار م�ست�شاريهم الربملانيني ملا يقرب من 132
جمل�س قن�صلي �سيجتمعون يف باري�س مرتان �سنوي ًا لتقدمي خربتهم الدولية للحكومة والربملان.
و�أقرتح زعماء دول �أمريكا اجلنوبية خالل قمة �إحتاد دول �أمريكا اجلنوبية  )9( UNASURالتي مت
عقدها يف بريو يف نوفمرب  ،2012اعتماد جن�سية موحدة لأمريكا اجلنوبية ،تتجاوز احلدود الوطنية،
يف خطوة ترمي الى تعزيز التكامل بني دول الإقليم.
توفري بيئة من �ش�أنها متكني املغرتبني من العودة و�إعادة الإندماج
يرتكز �إ�رشاك املغرتبني مع دول املن�ش�أ �أو الأ�صل على توفري الثقة والفر�ص واحلوافز والقدرات.
�ض التقرير مل�س�ألة القدرات ب�شكل جزئي �ضمن احلديث عن ا�سرتاتيجيات توعية املغرتبني
تعر َ
وقد َّ
والتوا�صل معهم وبناء قدراتهم� ،إال �أن العوامل الثالثة الأولى تعترب �أ�سا�سية من �أجل خلق «بيئة
متكينية» يف دولة املن�ش�أ من �ش�أنها جذب املغرتبني للعودة .وتتمثل �أكرب العقبات يف وجود �سيا�سات
تقييدية �أو انعدام ال�سيا�سات �أ�صال وهو الأمر الذي ميكن �أن يعيق �أو مينع التنقل ونقل الأ�صول
والإ�ستثمارات بالن�سبة للأعمال التجارية �أو امل�شاريع الريادية التي يقيمها املغرتبون .
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أقر امل�شاركون يف امل�ؤمتر �أن �أغلب تلك الظروف التمكينية ميكن �أن توفرها دولة املن�ش�أ ،مثل
وقد � َّ
وجود بيئة ُت�شجع على الإ�ستثمار والتجارة ،و اخلدمات املالية ،و تكلفة منخف�ضة لتحويل الأموال،
و امتيازات �رضيبية ،و مِ نح درا�سية ،و خدمات و�إجتماعية ،وجن�سية مزدوجة ،وحق الت�صويت و�/أو
التمثيل الربملاين .وتقوم النيجر بتخ�صي�ص قطع خا�صة من الأرا�ضي ملواطنيها العائدين وقد �أبرمت
 )9يجمع  UNASURبني �إحتادين جمركيني يف �إقليم �أمريكا اجلنوبية :ال�سوق اجلنوبية امل�شرتكة ( )MERCOSURورابطة الأمم
الأنديزية والتي تت�ضمن �شيلي ،غويانا و�سورينام.
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�إتفاقيات مع وكاالت �سفر من �أجل الإ�رساع بتدابري ال�سفر بالن�سبة ملواطنيها العائدين .وتعتمد بع�ض
الظروف التمكينية الأخرى على التدابري امل�شرتكة بني دول املن�ش�أ والدول امل�ضيفة ،مثل �إمكانية
الإنتفاع بحقوق الرخاء الإجتماعي والإعرتاف باملهارات املكت�سبة يف اخلارج يف كال البلدين.
وقد �أثبتت جزر املوري�س والفلبني وغريهما من الدول �أن �إ�سرتاتيجيات �إعادة الإندماج تعترب �أكرث فعالية
عندما متثل الهجرة جزءاً �أ�سا�سي ًا من �إ�سرتاتيجية التنمية الوطنية يف دولة املن�ش�أ .ومينح برنامج الفلبني
«املغرتبني من �أجل التنمية»  Diaspora for Developementخيارات وحوافز ت�شجيعية للمواطنني
الفلبينيني املقيمني يف اخلارج ،تتنوع بني �أعمال خريية متمثلة يف التبادل الثقايف والتعليمي ،ونقل
التكنولوجيا ،وقوافل طبية ،و�سياحة و�إ�ستثمارات املغرتبني من خالل العودة احلقيقية �أو الإفرتا�ضية
و�إعادة الإندماج .وترتبط �إتفاقيات جزر املوري�س للهجرة الدائرية بجهود الإ�صالح احلكومية التي توفر
مزيداً من فر�ص العمل وفر�ص �إطالق �أن�شطة جتارية جديدة ملغرتبيها العائدين.
وقد و�ضعت غينيا خطة عمل حمددة من �أجل توفري بيئة جتارية �إيجابية من �ش�أنها ت�شجيع مغرتبيها
على العودة والإ�ستثمار يف قطاعات معينة .كما �أن�ش�أت ناميبيا وحدة حكومية خا�صة تت�ألف من
وكاالت متعددة لتقييم املهارات التي حتتاجها الدولة ،كما تقوم بدرا�سة ال�س ُبل التي ميكن من خاللها
�أن ي�ساهم العائدون من ذوي املهارات يف تلبية الإحتياجات اخلا�صة ببع�ض املهارات املطلوبة.
وقد و�ضعت بريو الأ�سا�س القانوين الذي من �ش�أنه �أن ي�سمح لها مبواجهة جميع التحديات املتعلقة
بعودة مغرتبيها و�إعادة �إندماجهم من خالل �إعالن قانون �إعادة الإندماج الإقت�صادي والإجتماعي
للمهاجرين العائدين ،يف مار�س (�آذار) � .2013أما �أوغنده فهي ب�صدد الإنتهاء من و�ضع �سيا�سة
حلماية حقوق مواطنيها عند عودتهم ،و ذلك بغر�ض ت�شجيعهم على امل�شاركة يف ال�ش�ؤون الوطنية.
وقد �أوردت اليمن � -ضمن اخلطوات التي اتخذتها لت�شجيع مغرتبيها على العودة �إلى وطنهم اال�صلي
 �أنها قامت ب�إطالق قناة ف�ضائية تذيع ر�سائل �إعالمية ملواطنيها يف اخلارج .وقد �أطلقت زميبابويموقع ًا �إلكرتوني ًا لر�أ�س املال الب�رشي للإعالن عن فر�ص عمل وت�شجيع عودة العاملني امل�ؤهلني.
وتت�ضمن الف�صول التالية العديد من الأمثلة امل�شابهة.
ومثلما ُتظهر الف�صول التالية ،يعترب القطاع اخلا�ص �رشيك ًا �أ�سا�سي ًا يف هذه امل�ساعي ،كما ميكن
للجهات الإ�ست�شارية الإقليمية واملحلية مثل الإحتاد الإفريقي �أو املنتدى الدويل للهجرة والتنمية �أن
تعمل على ن�رشها وح�شد دعم �أكرب لها.
النتائج والإ�ستنتاجات
لقد �أكدت املناق�شات �أن �سيا�سات �إ�رشاك املغرتبني تعترب �أكرث فعالية عندما ترعاها احلكومة ممثلة
يف �أرفع م�ستوياتها ،على �سبيل املثال من خالل وزارة خم�ص�صة �أو جلنة �أو مفو�ضية تتبع رئي�س
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الدولة مبا�رش ًةُ .يعطي هذا �أهمية لدور املغرتبني و ُيك�سبهم �رشعية ،كما ُي�س ِّهل وجود حترك من جانب
احلكومة «ككلٍ » مل�س�ألة ت�ؤثر يف العديد من املو�ضوعات ال�سيا�سية .وكما �أو�ضحت الفلبني� :إن من
�ش�أن هذا �أن ي�ضمن �إحتواء املغرتبني يف املناق�شة الأكرث �شمولية حول الهجرة والتنمية ب�صفتهم
عام ًال م�ؤثراً ،و�إدراجهم �ضمن �أجندات التنمية الوطنية.
وقد �أو�ضحت املناق�شات �أن ح�صول املغرتبني على و�ضع قانوين �سليم وم�شاركتهم الف َّعالة يف الدولة
التي يقيمون بها وت�سهيل هذه امل�شاركة من قِ بل دولة املن�ش�أ قد يكون �أكرث الأ�شكال فعالية للو�صول
�إلى املغرتبني وت�شجيعهم على امل�شاركة يف تنمية الدولتني .ومتثل هذه احلقوق والإمتيازات الأ�سا�س
الذي من �ش�أنه حماية رخاء املهاجرين واملغرتبني عرب احلدود ومن ثم دعمهم وحتفيزهم على
امل�ساهمة يف تنمية دولة املن�ش�أ واملجتمعات امل�ضيفة.
�إن العمل مع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين من �أجل تهيئة ظروف مالئمة لعودة املغرتبني و� /أو
�إ�ستثماراتهم من �ش�أنه �أن يوفر الدوافع مل�شاركة املغرتبني ،كما ميكن �أن ي�شكل �إ�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التوا�صل احلديثة �أدا ًة لتوعية و�إر�شاد وربط املغرتبني ودفعهم للعمل.
كما نادى امل�شاركون ب�رضورة بحث ال�سيا�سات والقوانني التي قد ت�شكل عائق ًا �أمام تنقل املغرتبني
وت�ؤثر �سلبا على قدرة الدول على املناف�سة يف �سوق العمل العاملي (مثل ال�سيا�سات املحلية).
كما َحثَّ امل�شاركون املنظمة الدولية للهجرة واحلوار الرفيع امل�ستوى الثاين للأمم املتحدة حول
الهجرة والتنمية على ما يلي:

 )1ت�شجيع احلكومات على دعم مغرتبيها و�إ�رشاكهم على �أرفع امل�ستويات ال�سيا�سية.
 )2ت�شجيع دول املن�ش�أ على دعم �سفاراتها وقن�صلياتها من خالل التدريب ،من �أجل التوا�صل
مع اجلاليات املغرتبة وتوفري اخلدمات لها.
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 )3بناء قدرات احلكومات واملغرتبني و�رشكائهم من �أجل ان�شاء قاعدة بيانات وبنك للمهارات
وغريهما من الأدوات امل�ستخدمة على الإنرتنت من �أجل توعية وح�شد املغرتبني بغر�ض
التنمية.
 )4دعم التن�سيق بني �سيا�سات الهجرة واملغرتبني من جانب وتخطيط �سوق العمل من اجلانب
الآخر من �أجل توفري ظروف مالئمة لعودة املغرتبني لدول املن�ش�أ.
 .5قيام املنظمة الدولية للهجرة.بتنظيم امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة ب�شكل
منتظم.
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الف�صل الثالث
ب�إمكان موارد املغرتبني املالية وغري املالية �أن
ت�ساهم يف جهود تنمية الأ�سرة واملجتمع والوطن يف
الدول امل�ضيفة ودول املن�ش�أ
�إن الإ�سهامات املالية وغري املالية للجاليات املغرتبة فى جمال التنمية على امل�ستوى
العائلى �أو املجتمعى �أو الوطني داخل الوطن �أو خارجه حتظى باملزيد من الإدراك
والتوثيق .وقد ركّ ز امل�ؤمتر ب�شكل خا�ص على قيمة املهارات اخلا�صة باجلاليات املغرتبة
وجماالت خرباتهم وا�ستثماراتهم فى التنمية امل�ستدامة �أكرث من حتويالتهم املالية.
وقد ناق�ش امل�شاركون فى امل�ؤمتر �س ُبل ا�ستثمار هذه الإ�سهامات بحيث تلبى احتياجات التنمية
الب�رشية فى املقام الأول وتدعم فى املقام الثانى النواجت املادية للمجتمع واالقت�صاد .ويت�ضمن ذلك
�س ُبل �ضمان �إمكانية توجيه التحويالت املالية اخلا�صة باجلاليات املغرتبة وا�ستثماراتهم وتربعاتهم
اخلريية ومهاراتهم ومعارفهم و�أفكارهم ب�إجتاه مبادرات التنمية امل�ستدامة ،بينما يرتقي �أفراد
اجلاليات املغرتبة وعائالتهم على امل�ستوى ال�شخ�صي .ال توجد تركيبه ب�سيطة �أو موحدة� ،إمنا يحتاج
كل بلد �إلى �إيجاد اخلليط املنا�سب من ال�سيا�سات واملحفزات والأدوات.
تي�سري التحويل النقدى ب�أ�شكاله املختلفة
�إن التحويل النقدى هو الإ�سهام الأف�ضل للجاليات املغرتبة فى جمال التنمية من حيث �إمكانية درا�سته
وقيا�سه ،ذلك على الرغم من توافق معظم احلكومات على �أنه مورد خا�ص يجب حمايته من التدخالت
غري املربرة .وقد �أقر امل�شاركون فى امل�ؤمتر بالفوائد العظيمة للتحويل النقدى ،ففى الهند التى ت�ستقبل
�أكرب حتويل نقدى م�سجل بلغ حوالى  70مليار دوالر �أمريكى فى  ،2012ت�ساعد التحويالت النقدية يف
ح�صول الأ�شخا�ص على م�سكن مالئم ورعاية �صحية واجتماعية� .أما فى بلدان مثل لي�سوتو ،ليبرييا،
مولدوفا وال�صومال فتمثل التحويالت النقدية �أكرث من  %20من �إجمالى الناجت املحلى.
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ميكن للتحويالت النقدية �أن تعزز اال�ستثمارات والأعمال والتجارة ،كما ميكنها �أن حتد من الفقر
وترفع م�ستوى املعي�شة على الأقل على م�ستوى الأ�رسة ،وتلبى االحتياجات �أثناء الأزمات وبعدها.
ومتثل التحويالت النقدية يف الر�أ�س الأخ�رض حوالى  %10من �إجمالى الناجت املحلى ،وت�ساعد تلك
التحويالت فى خلق فر�ص عمل فى جماالت مثل الت�شييد والبناء وال�سياحة� ،إال �أنه من املمكن �أن
يكون لهذه التحويالت �آثار �سلبية مثل ارتفاع �أ�سعار العقارات والت�ضخم املحلى.
وقد اتفقت احلكومات امل�شاركة على �أنها بحاجة �إلى املزيد من العمل للتقليل من نفقات التحويل
النقدى والتى التزال مرتفعة فى بع�ض الدول والأقاليم .فالبنك املركزى فى �أوغنده على �سبيل
املثال يعمل على تقليل النفقات املرتبطة بالتحويل النقدى والتى كانت متثل حوالى  %10من قيمة
التحويل ،بينما مل يتم اال�ستفا�ضة فى مناق�شة التعامالت امل�رصفية عن طريق �شبكات املحمول على
الرغم من �أنها متنح املهاجرين واجلاليات املغرتبة طريقة �رسيعة و�آمنه وقليلة �أو منعدمة التكلفة
لتحويل �أموالهم .وقد ت�أ�س�ست برامج التحويل النقدى عن طريق �شبكات املحمول فى دول مثل جورجيا
وكينيا والفلبني وجمهورية تنزانيا املتحدة (على �سبيل املثال خدمة  M-PESAالتى �أن�شئت بوا�سطة
�شبكات املحمول فى كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة) .وقد اعتمد جناح هذه الأنظمة على توافر
البيئة املالئمة وتعاون البنوك وم�ؤ�س�سات متويل امل�شاريع ال�صغرية واملنظمات الدولية وغريها.
ت�سمح كل من م�رص والهند ودول �أخرى بوجود ح�سابات م�رصفية بالعمالت الأجنبية معفاة من
ال�رضائب لأفراد جالياتها املغرتبة ،حيث تنمو مدخراتهم املحولة دون نفقات �إ�ضافية فى بلد املن�ش�أ.
وفى �أثيوبيا ي�ستطيع املغرتبون ا�ستخدام ح�ساباتهم بالعملة الأجنبية (ك�ضامن للعملة املحلية)
لتي�سري �رشاء ال�سندات احلكومية� .أما النيجر فتعمل الآن على ت�أ�سي�س بنك خا�ص باجلاليات املغرتبة
كما قامت ب�إن�شاء جمموعات متخ�ص�صة للتوا�صل مع املغرتبني ،بينما �أ�س�ست اليمن بنك ًا للمغرتبني
ب�إ�سهامات من رجال �أعمال من املغرتبني �أنف�سهم .
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كما ت�ساعد مواقع �شبكة الإنرتنت التي توفر معلومات دقيقة حول نفقات حتويل الأموال واخليارات
املتاحة للجاليات املغرتبة واملهاجرين على اتخاذ قرارات واعية وغري مكلفة للتحويل النقدي.
ويوجد فى �أمريكا الو�سطى وجمهورية الدومينيكان �أداة على الإنرتنت للمقارنة بني مقدمى اخلدمة،
والنفقات ،و�سعر تغيري العملة للتحويالت النقدية ،كما تزود امل�ستخدم مبعلومات جمانية عن
م�صاريف �إر�سال النقود من الواليات املتحدة �إلى كو�ستاريكا وجمهورية الدومينيكان وال�سلفادور
وجواتيماال وهندورا�س ونيكاراجوا وبنما� .إيطاليا �أي�ض ًا لديها موقع للتزود باملعلومات للمقارنة
بني م�صاريف التحويل النقدى( .)10ويتمث َل التحدى التالى فى �س ُبل توجيه هذه التحويالت نحو
م�شاريع التنمية امل�ستدامة بحيث ت�شكل اجلاليات املغرتبة جزءاً من �رشاكات بناءة فى القطاعني
اخلا�ص والعام ،دون تدخل غري مربر من الدولة.
 )10انظر www.mandasoldiacasa.it
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وقد �أقرت احلكومات امل�شاركة باجلهود التي تبذلها املنظمات العاملية مثل البنك الدولى ،املنظمة
الدولية للهجرة وبرنامج للأمم املتحدة للتنمية ،فى جمال ت�سجيل ومقارنة النفقات وممار�سة ال�ضغط
الدولى على م�ؤ�س�سات التحويل املالى من �أجل تخفي�ض نفقات التحويل النقدى وبناء كوادر لتح�سني
�إدارة هذه العملية ( .)11وميكن للمبادرات امل�شرتكة التى ت�ضم هذه املنظمات مع البنوك الإقليمية
وم�ؤ�س�سات التمويل �أن تدعم وزارات املالية والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية عرب مناطق
مثل �إفريقيا لتوفري خدمات التحويل ب�سعر مالئم ومنخف�ض فى العديد من البلدان .كما ت�ستطيع
املنتديات اال�ست�شارية لكبار امل�ساهمني واملجال�س اال�ست�شارية اخلا�صة بال�سيا�سات مثل «جمل�س
التحويل النقدى من �أجل التنمية» بالفلبني �أن تقدم ن�صائح فيما يتعلق بال�سيا�سات التى من �ش�أنها
�أن تخف�ض من م�صاريف التحويالت وت�شجع الدرا�سات والأبحاث املتعلقة بها.
تنقل املهارات والعوائد الإجتماعية
على خالف العديد من املناق�شات الدولية حول الإ�سهامات املالية للتحويالت النقدية اخلا�ص
باملغرتبني ،ركَّ َز امل�ؤمتر على املغرتبني ذوى املهارات وعلى العوائد الإجتماعية .وقد �أكد العديد من
امل�شاركني فى امل�ؤمتر �أن ال�سيا�سات الذكية للهجرة واملغرتبني ترتبط بالتخطيط لتنقل العمالة الذى
يهدف �إلى نتائج تنموية �أف�ضل .لقد �ساعد تنقل املهارات  -خا�ص ًة �إذا ما كانت مي�رسة وحمكومة
باالتفاقات املتبادلة للهجرة  -يف جعل االقت�صاد املحلى والعاملى �أكرث مرونة وتناف�سية وارتباط ًا
.
وقدر ذكرت ال�سويد �أنه فى ظل عوملة �سوق العمل ،كان من ال�رضورى ل�رشكاتها �أن حت�صل على
املهارات املنا�سبة كى حتتفظ بقدرتها التناف�سية� .إن عدم قدرة �سوق العمل الوطني على تلبية
االحتياجات الوظيفية كان يعنى �أنه على ال�رشكات �أن تتعاقد مع �أو تعني عمالة من خارج البالد �أو
ت�ضطر �إلى تقليل �أو �إغالق �أو نقل �أو حتى االمتناع عن التو�سع فى �أن�شطتها .وبالتالى يعتمد اختيار
�رشكة ما ملوقعها على توافر الكفاءات حملي ًا ومدى �رسعة و�سهولة �إجراءات الهجرة التى من �ش�أنها
�أن تي�رس تعيني العمالة من �سوق العمل الدولى مبا ذلك اجلاليات املغرتبة .
وقد �أبرزت ال�سلفادور وهندورا�س �أهمية دعم املهارات الالزمة لزيادة القدرة التناف�سية والتنمية
امل�ستدامة بد ًال من االعتماد فقط على التحويالت النقدية للعاملني وهو الأمر الذى قد ي�ؤدى �إلى
وجود نتائج متداخلة لعملية التنمية .وتدر�س ناميبيا حالي ًا عودة مغرتبيها من ذوي املهارات
بد ًال من ا�ستخدام املهارات الأجنبية ،وكذلك تطوير التدريب املهارى ل�شبابها و�ضمان وجود عمالة
 )11نذكر على �سبيل املثال امل�رشوع امل�شرتك للم�ؤ�س�سة الإفريقية للتحويالت النقدية والذى ي�ضم البنك الدولى واملفو�ضية الأوربية وبنك
التنمية الإفريقى واملنظمة الدولية للهجرة واالحتاد الإفريقى .واملتاح على الرابط التايل http://pages.au.int/remittance/about
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ماهرة مالئمة فى القطاعات احليوية .بينما ذكرت زمببابوى �أن موقع ر�أ�س املال الب�رشي (Human

 )Capitalاخلا�ص بها والذى مت ت�أ�سي�سه الجتذاب الكفاءات املغرتبة قد �سجل �أكرث من  150حا�ص ًال
على �شهادة الدكتوراة ،ومت تعيني  %40من بينهم فى اجلامعات املحلية بالفعل.

تقوم احلكومة ال�رسيالنكية بت�شجيع التنقل املهنى وتنقل الأدمغة مبا فى ذلك عودة مغرتبيها للعمل
واال�ستثمار فى البالد ،وذلك من خالل برامج خللق فر�ص العمل فى القطاعني العام واخلا�ص وكذلك بوابة
الكرتونية حتتوى على معلومات �شاملة لربط امل�ستخدمني بالكيانات ال�صناعية الرئي�سية فى �رسيالنكا.
وقد �أُن�ش�أت كذلك �شبكة عاملية للتعريف بهذا املوقع واخلدمات التى يقدمها بني الطبقة املتعلمة من
املهنيني خا�صة املواطنني ال�رسيالنكيني فى اخلارج .و مينح برنامج «الهجرة من �أجل التنمية فى
�إفريقيا»  MIDAالتابع للمنظمة الدولية للهجرة واخلا�ص بالعودة امل�ؤقتة �أو االفرتا�ضية للكفاءات
مدخ ًال و�إطاراً للعودة الطوعية للكفاءات املغرتبة – �سوا ًء كانت م�ؤقتة ،دائمة �أو افرتا�ضية ( .)12وت�شري
التقديرات �أن الربنامج قد حقق جناح ًا كبرياً فى �إعادة العمالة فى قطاع ال�صحة والتعليم والقطاعات
الريفية .كما ا�ستفاد فى غانا �أكرث من � 8000شخ�ص يعملون فى املجال الطبى من نف�س الربنامج .بينما
ا�ستفادت فى منطقة البحريات العظمى �أكرث من  150م�ؤ�س�سة من مبادرات بناء الكفاءات من خالل �أكرث
من  400مهمة للخرباء والتى قام بها �أفراد اجلاليات املغرتبة حتت رعاية  .MIDAوملواجهة العجز فى
عدد املهنيني واملدر�سني فى زميبابوى ،قامت وزارة ال�صحة بالعمل مع املنظمة الدولية للهجرة لإعادة
املهاجرين من الأطباء واملدر�سني �إلى امل�ست�شفيات واجلامعات وكليات الطب وم�ؤ�س�سات التدريب فى
البالد .وقد ذكرت حكومة زميبابوى �أن عودة املعلمني ملدة ق�صرية قد �أ�سهمت فى حت�سني جودة التعليم
فى زميباوى .
�ساهم برنامج  MIDAكذلك فى و�ضع بع�ض املواد اخلا�صة باملمار�سات واملوارد امل�شرتكة
كما
َ
مثل بنك املهارات يف دول املن�ش�أ والدول امل�ضيفة ،وكذلك تعميم �إدراج مو�ضوعات الهجرة �ضمن
التخطيط الوطني للتنمية.
�إزاحة عقبات ال�سيا�سات �أمام تنقل املواهب وعودة �أفراد اجلاليات املغرتبية من ذوى املهارة
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على هام�ش امل�ؤمتر� ،أبرزت �إحدى الندوات التفاعلية التي �ضمت احلكومة املوريتانية والقطاع
اخلا�ص واملنتدى االقت�صادى العاملى �أن بع�ض ال�سيا�سات املحلية حلماية �سوق العمل املحلى
واالقت�صاد ُت�رض باملجهودات املبذولة لتي�سري تنقل املواهب العاملية ملواجهة العجز فى املهارات
 )12ي�ضم برنامج «الهجرة من �أجل التنمية فى �إفريقيا»  MIDAالتابع للمنظمة الدولية للهجرة والذى �أطلق منذ �أكرث من عقد
( )2001برعاية منظمة االحتاد الإفريقى دو ًال مثل بنني ،بوركينا فا�سو ،مالى ،املغرب ،بوروندى ،الر�أ�س الأخ�رض ،جمهورية الكونغو
الدميقراطية� ،إثيوبيا ،غانا ،غينيا ،موريتانيا ،نيجرييا ،رواندا ،ال�سنغال� ،سرياليون ،ال�صومال ،زميبابوى .وميكن الإطالع على الربنامج
على الرابط التايل.htty://puplications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=536 :
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وتقوية القدرة التناف�سية على م�ستوى الدولة .كما �أنها �ألقت ال�ضوء على ال�سيا�سات املحلية التى
�أقرتها العديد من الدول النامية الغنية باملوارد من �أجل توجيه وتنظيم �سلوك امل�ؤ�س�سات العاملية
امل�رصح لها با�ستغالل املوارد الطبيعية و�إعطاء الأولوية للعمالة املحلية حتى يت�سنى اال�ستفادة
الق�صوى من هذه الأن�شطة على امل�ستوى املحلى.
وكما يت�ضح من بع�ض الأمثلة يف كندا ومنغوليا ،قد تعجز امل�ؤ�س�سات العاملية الغري قادرة على
توظيف املواهب املحلية عن توظيف عمالة �أجنبية ب�سبب ال�سيا�سات املحلية املقي ِّدة .وقد ي�ؤدى هذا
الأمر �إلى عدم التوافق بني الوظائف املتاحة واملهارات املتوافرة ،بالإ�ضافة �إلى تدهور �سوق العمل
والقدرة الإنتاجية وهو ما قد ي�ؤثر بال�سلب على القطاعات الأخرى التى توظف العمالة املحلية مثل
التعدين واملوا�صالت والأن�شطة ال�صناعية.
يتمثل �أحد احللول فى التخطيط اال�سرتاتيجي ل�سوق العمل على املدى الق�صري والطويل وتنوع
ال�سيا�سات ب�صورة �أكرب ،مما قد ي�سمح باال�ستعانة باملهارات املالئمة من اجلاليات املغرتبة فى
الأعمال ق�صرية الأمد التى تعتمد على م�شاريع حمددة كما يحدث فى قطاع التعدين ،واال�ستعانة
باملهارات املحلية فى الأعمال طويلة الأمد فى القطاعات الدائمة مثل النقل واملوا�صالت وامل�صانع
واخلدمات .وب�شكل عام ترتبط القطاعات املختلفة بع�ضها ببع�ض ،فاال�ستعانة مبهارات من اخلارج
بالن�سبة للوظائف طويلة الأمد ميكن �أن يفيد قطاعات الوظائف ق�صرية الأمد.
�شجع املنتدى االقت�صادى العاملى الدول على مناق�شة املغرتبني فى ال�سياق الأ�شمل لـ
لذلك فقد َّ
«تنقل املهارات» وهو قدرة الأفراد ذوى املهارات على عبور احلدود .وقد �أو�ضح �أحد �أبحاث املنتدى
�أنه بحلول � 2020سوف تت�أثر جميع الدول بنق�ص املهارات فى ن�صفى الكرة ال�شمالى واجلنوبى.
كما �أظهر امل�سح الذي �أجراه املنتدى �أنه كلما قلت ظاهرة هجرة الأدمغة ،كلما �أ�صبحت الدولة �أكرث
قدرة على املناف�سة .وهناك خيار واحد فى �سوق العمل العاملى املتحرك وهو �أن تن�سجم �سيا�سات
احلكومات مع اجلهود املبذولة الجتذاب �أفراد اجلاليات املغرتبة من ذوى املهارات.
وهناك حاجة �إلى املزيد من البحث فى جمال ال�سيا�سات املحلية املرتبطة ب�إجراءات تنظيم القدرة
التناف�سية ،حتى يت�سنى للدول �أن جتد لنف�سها املوقع الأمثل فى ال�سوق العاملى.
وقد نادت جزر املوري�س بدورها ب�إزاحة العوائق �أمام احلركة العاملية للعمالة حتى ت�ستفيد منها
جميع الدول .و يتعني يف البداية على كلٍ من ال�سيا�سيني والباحثني والأكادمييني واخلرباء فى جمال
الهجرة واملغرتبني �أن يفهم بع�ضهم البع�ض و�أن يتعاونوا لإيجاد حلول للجاليات املغرتبة� .إن و�ضع
حلول �شاملة ،دائمة وم�شرتكة بني الوزراء واجلاليات املغرتبة والقطاع اخلا�ص يعترب مبثابة �أمراً
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�أ�سا�سي ًا للو�صول �إلى �سيا�سات مت�سقة و�ضمان متثيل قوي للهجرة (واملغرتبني كجزء منها) فى خطط
التنمية .وميكن للتوجهات التعاونية الإقليمية مثل تلك التى حتدث عرب القارة الإفريقية �أن ت�ساعد
على مواجهة التحديات اخلا�صة بالعر�ض فى كل دولة على حدا.
اال�ستثمار والأعمال
كانت �أغلب احلكومات حري�صة على دعم قدرة املغرتبني على اال�ستثمار وت�أ�سي�س امل�شاريع
وامل�ساعدة على خلق فر�ص عمل فى بلد املن�ش�أ ،ومتثَّلَ التحدى فى و�ضع الأدوات التى من �ش�أنها
جذب اال�ستثمارات فى مكانها ال�صحيح .وقد منحت البنوك وامل�ؤ�س�سات االئتمانية وم�ؤ�س�سات متويل
امل�شاريع ال�صغرى واملنظمات العاملية مثل ال�صندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى وبرنامج
للأمم املتحدة للتنمية واملنظمة الدولية للهجرة ،الدعم املالى والتقنى الالزم لهذه امل�ساعى.
تعامل دولة بنجالد�ش �أفراد جاليتها الذين يقومون بتحويل  150.000دوالر �أمريكى �أو �أكرث� ،أو
يقومون با�سترياد ب�ضائع قيمتها  500.000دوالر �أمريكى على �أنهم «�أ�شخا�ص مهمون جتارياً»
للدولة .وتخ�ص�ص م�ؤ�س�سة بنجالد�ش لال�ستثمار اعتماداً مالي ًا لتوجيه �أموال اجلاليات املغرتبة نحو
التنمية؛ بينما مينح بنك ال�ضمان االجتماعى للمغرتبني امل� َؤ�س�س حديث ًا حوافزاً للمبادرات اخلا�صة
باجلاليات املغرتبة فى القطاع اخلا�ص.
وقد و�ضعت الر�أ�س الأخ�رض ت�سهيالت �رضيبية من �أجل ت�شجيع �إطالق امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
و�رشاء املنازل وت�صدير الب�ضائع؛ كما �أنها ت�ؤمن ب�أنه ميكن زيادة �إ�سهامات اجلاليات املغرتبة عن
طريق تقدمي الدعم الفنى فى جمال اال�ستثمار والأعمال.
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وتهدف ال�سيا�سة الوطنية اجلديدة للجاليات املغرتبة فى �إثيوبيا �إلى �إ�رشاك هذه اجلاليات ب�صورة
�أكرب فى جمال اال�ستثمار والتجارة وال�سياحة؛ وقد �أ�صدرت احلكومة بطاقات هوية متنح احلق
للمواطنني الأجانب من �أ�صل �أثيوبى فى امل�شاركة كم�ستثمرين وطنيني .كما يتم توفري فر�ص جذابة
لال�ستثمار فى قطاع الإ�سكان على �سبيل املثال وال�سماح باال�ستثمارات �إما عن طريق امللكية التامة
للم�رشوع بن�سبة � %100أو اامللكية امل�شرتكة .لذا فقد �شهدت الع�رش �سنوات الأخرية ثالثة �آالف م�رشوع ًا
ا�ستثماري ًا مبا يعادل  1.2مليار دوالر تقريباً.
كما ميكن للهنود املقيمني خارج الهند واملواطنني ذوى الأ�صول الهندية اال�ستثمار و�إقامة م�شاريع
مع دولة الهند ولكن �ضمن نطاق حدود معينة .بينما تهدف ماالوي �إلى زيادة �أعداد املغرتبني
الذين يقومون بنقل مهاراتهم �أو يقدمون �إ�سهامات مالية �أو ي�ستثمرون فى م�شاريع داخل ماالوى
بامل�شاركة مع احلكومة �أو القطاع اخلا�ص .وقد و�ضعت دولة بريو فى قانونها اجلديد اخلا�ص
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باالقت�صاد و�إعادة االندماج املجتمعى للمهاجرين العائدين حوافزاً تتمثل يف �إعفاءات �رضيبية
ومنح درا�سية وامتيازات اجتماعية �أخرى من �ش�أنها جذب اجلاليات املغرتبة للعودة واال�ستثمار
داخل الوطن .وت�ؤمن تون�س ب�أهمية اال�ستثمار ومتنح �إطار عمل قانونى لبنوكها يف اخلارج ،وهو ما
ي�ساعدها كذلك على تخفي�ض نفقات التحويالت املالية.
ويهدف م�رشوع الفليبني املتعدد الأطراف «بناء م�ستقبل فى الوطن» �إلى ا�ستخدام التحويالت املالية فى
ا�ستثمارات خللق فر�ص عمل بالتعاون مع البنوك الريفية ،وم�ؤ�س�سات متويل امل�شاريع متناهية ال�صغر،
وامل�شاريع االجتماعية .وقد �أقامت وزارة العالقات العامة وال�سيا�سية ب�سرياليون م�رشوع «اال�ستثمار
املبا�رش للمواطنني املغرتبني فى �سرياليون» بهدف ت�شجيع �إقامة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة لأفراد
اجلاليات املغرتبة يف حدود املناطق وامل�شاريع املخطط لها ا�سرتاجتي ًا فى �أنحاء البالد.
ولرفع الوعى من جانب دولة املن�ش�أ ،بد�أت �سرييالنكا فى عقد «منتديات امل�ستثمر املغرتب» لدعم
جهود التنمية يف مرحلة ما بعد ال�رصاع .وتطمح �رسيالنكا �إلى توجيه العاملني باخلارج نحو
�أدوات ال�ضمان املالى مثل الأ�سهم وال�سندات ،وتوفري معلومات عن فر�ص اال�ستثمار وتوقعات النمو
االقت�صادى فى البالد عن طريق بوابة الكرتونية ،بحيث ي�ستطيع �أفراد جالياتها املغرتبة اال�ستثمار
وكذلك جذب م�ستثمرين �آخرين� .أما دولة جورجيا فتخطط لإن�شاء قاعدة بيانات للم�ستثمرين
وال�رشكات باخلارج .ومن ناحية �أخرى تقوم دولة زميبابوى يف �سعيها جلذب ا�ستثمارات املغرتبني
فى وقت الك�ساد االقت�صادى والبطالة ب�إعداد معار�ض ا�ستثمار فى الطرقات العامة فى كل من
بت�سوانا وجنوب �إفريقيا ،كما تخطط حلمالت مماثلة فى �أ�سرتاليا واململكة املتحدة والواليات املتحدة
الأمريكية.
وفى �أوغنده قام البنك املركزى بعمل درا�سة جدوى عن اال�ستثمارات الأطول �أمداً مثل م�شاريع البنية
التحتية .وقد قامت احلكومة ب�إطالق حزمة من الفر�ص اال�ستثمارية للجاليات املغرتبة ومنحتها
مزايا لت�شجيعها على العودة واال�ستثمار فى القطاعات الإ�سرتاتيجية .هناك �أي�ض ًا «خطة غينيا للعمل
على الهجرة»  ،2015-2011وتت�ضمن م�شاريع موجهه �إلى اجلاليات املغرتبة خللق فر�ص للم�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة من خالل اال�ستثمارات ال�صغرى فى القرى مب�ساعدة � 5000شاب متطوع ،وذلك
خللق فر�ص عمل ورفع الإنتاجية املحلية فى جميع �أرجاء البالد .و�سوف تتعامل اخلطة مع بنك
معلومات و�شبكة خا�صة باملغرتبني فى كربى الدول امل�ضيفة مثل الواليات املتحدة الأمريكية
لتي�سري حتويل الأموال وت�شجيع العودة الطوعية وخلق م�شاريع �صغرية ومتو�سطة ودعم ال�سياحة.
وقد �أعربت احلكومات فى القمة الإفريقية للجاليات املغرتبة فى جنوب �إفريقيا  2012عن التزامها
بت�أ�سي�س �أطر عمل وهياكل جلذب املواهب الإفريقية من �أجل تطوير وتنمية القارة .وقد �شددت �أجنوال
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على احلاجة �إلى تفعيل تو�صيات القمة ،وب�شكل خا�ص �إن�شاء �صندوق ا�ستثماري للجاليات املغرتبة
وتنظيم القمة الإفريقية للجاليات املغرتبة كل ثالث �سنوات ،خا�صة يف ظل وجود العديد من تلك
اجلاليات فى �إفريقيا( .)13كما تقوم اليوم العديد من البنوك املحلية فى دول املن�ش�أ مثل املغرب
بتقدمي قرو�ض لأفراد اجلاليات املغرتبة و�أ�رسهم الراغبني فى العودة �أو اال�ستثمار (�أو الأثنني معاً)
فى بلد املن�ش�أ .كما قامت احلكومة ال�سنغالية ب�إن�شاء �صندوق ا�ستثمار ملواطنيها باخلارج.
وقد لفتت ك ٌل من �سرياليون و�إريرتيا النظر �إلى حقيقة �أن ال�سيا�سات والقوانني فى بع�ض الدول امل�ضيفة
قد تعوق جهود املغرتبني فى بناء بلد املن�ش�أ .وقد يعود ذلك فى بع�ض احلاالت �إلى املخاوف املتعلقة
بوجود حتويالت مالية ذات �أهداف �سيا�سية .وذكرت �سرياليون مثا ًال حمدداً يتمثل يف قوانني الأمن
والتبادل املوجودة يف بع�ض الدول امل�ضيفة والتى جتعل من ال�صعب على دول املن�ش�أ �إن�شاء �صناديق
للجاليات املغرتبة تخت�ص باال�ستثمارات التى تقوم بها اجلاليات .وقد تطلبت تلك املو�ضوعات
املزيد من املناق�شة املفتوحة والتو�ضيح بني الدول املختلفة.
التمويل عن طريق املنح واملنح املناظرة
متثَّلَ �أحد املو�ضوعات املتكررة فى امل�ؤمتر يف توفري التمويل و�س ُبل قيام احلكومة والقطاع اخلا�ص
واملجتمع املدنى واملنظمات العاملية واجلاليات املغرتبة بالعمل مع ًا فى م�شاريع م�شرتكة للتنمية
وفى متويل تلك امل�شاريع .وكانت املنح املناظرة من �ضمن التقنيات التى متت جتربتها بجدية والتى
تفاوتت �أ�شكالها ون�سب جناحها.
وكان من بني تلك املحاوالت الربنامج املك�سيكى ال�شهري «ثالثة �إلى واحد» حيث دفعت كل من
احلكومة الفيدرالية وحكومة املقاطعة وحكومة البلدية دوالراً نظري كل دوالر ا�س ُتثمر من جانب احتاد
اجلاليات املغرتبة فى م�رشوع تنمية حقيقى .كذلك كينيا والتى تقوم بانتقال د�ستورى تاريخى نحو
نظام ثنائى امل�ستوى ترى دوراً هام ًا ل�رشاكات التمويل عن طريق املنح جلذب ا�ستثمار املغرتبني �إلى
م�شاريع التنمية املحلية.
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وقد �أن�ش�أت احلكومة املغربية م�ؤخراً برناجم ًا للتمويل املناظر ( )MDM INVESTمع البنوك من
�أجل دعم امل�شاريع اال�ستثمارية للمغرتبني فى املغرب ،حيث يتم متويل امل�رشوع بـ  %25من جانب
املغرتب ويقابله  %10من جانب احلكومة و %65قيمة ائتمانية من جانب البنك .وهناك محُ فزات
�أخرى مثل امتداد ال�ضمان املالى للم�ستثمر املغرتب بنف�س �رشوط املواطن املغربى املقيم.
 )13لقد مت مناق�شة �آليات التمويل امل�ستحدثة مثل �سندات املغرتبني �أو �سندات م�رشوع البنية التحتية مع القطاع امل�رصفى حتت قيادة
بنك التنمية الإفريقى (انظر ور�شة العمل حول البنية التحتية و�سندات اجلاليات املغرتبة �أثناء اجتماعات بنك التنمية الإفريقى فى
املغرب مايو 2013م)
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وقد قامت الدول التى ت�ست�ضيف جاليات مغرتبة عمالقة مثل فرن�سا و�أملانيا والواليات املتحدة بو�ضع
�أدوات وبرامج وت�أ�سي�س �أ�سواق عاملية ذات قدرة تناف�سية عالية لدعم الإمكانات اال�ستثمارية للمغرتبني
فى امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وامل�شاريع التجارية الأخرى فى بلد املن�ش�أ ( .انظر على �سبيل املثال
�سوق اجلاليات الإفريقية حيث ُمنح رجال الأعمال املقيمني يف الواليات املتحدة الأمريكية منح
مناظرة لتمويل خطط �أعمال مبتكرة ودعم النمو االقت�صادى فى بلدان جنوب ال�صحراء الكربى).
�إن الأ�سواق العاملية التى تتناف�س بها جمموعات املغرتبني للح�صول على متويالت (�أغلبها متطابق)
من �أجل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة املوجهة نحو التنمية فى قطاعات ذات ت�أثري كبري على
التنمية ،قد ر�آها البع�ض ب�صفتها �أ�سلوب ًا فعا ًال للجمع بني رجال الأعمال من املغرتبني وامل�ؤ�س�سات
التنموية والهيئات التمويلية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص .وقد قامت تلك الأ�سواق حتت
رعاية البنك الدولى (عن طريق �سوق التنمية للجاليات الأفريقية فى �أوروبا) وبع�ض احلكومات مثل
الواليات املتحدة الأمريكية (من خالل �سوق اجلاليات الإفريقية) كنوع من ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات
التنموية ،والقطاع اخلا�ص (مثل و�سرتن يونيون  ،)Western Unionواجلاليات املغرتبة وبع�ض
وكاالت اخلربة الأخرى.
وقد �أُو�صي �أن تدعم «املبادرة امل�شرتكة للهجرة والتنمية بني املفو�ضية الأوربية والأمم املتحدة»
( )EC-UN JMDIجهود حكومات مثل حكومة كينيا فى �إطالق �رشاكات مع جالياتها املغرتبة
تتعلق مب�شاريع تنمية املجتمع .كما اقرتحت كينيا �أن يو�ضع نظام دائم للتمويل عن طريق تقدمي منح
للجاليات املغرتبة ومنظمات الهجرة �ضمن جدول �أعمال احلوار رفيع امل�ستوى  ،2013حتى يت�سنى
للدول درا�سته بعناية فائقة على �أرفع امل�ستويات.
الهجرة  ،اجلاليات املغرتبة وال�شباب
مت الرتكيز مراراً �أثناء امل�ؤمتر على الأطفال وال�شباب فى �سياق م�س�ألة املغرتبني والعائالت املتواجدة
فى بلد املن�ش�أ .وقد �أو�ضحت دولة البو�سنة والهر�سك �أن كثرياً من مواطنيها الذين يعملون ويدر�سون
باخلارج والذى يبلغ عددهم  1.7مليون مواطن (مبا فيهم اجليل الثانى والثالث) هم �شباب متعلم
لديه طاقات هائلة لدعم النمو فى البو�سنة والهر�سك .وتخطط �شيلى لتو�سيع نطاق خدماتها املقدمة
يف اخلارج للأطفال واملواطنني ال�شيليني املغرتبني.
وطالبت رومانيا امل�شاركني فى امل�ؤمتر بالأخذ بعني الإعتبار الو�ضعية اله�شة للأطفال الذين ُيرتكون
فى بلد املن�ش�أ �ضمن �سيا�سات اجلاليات املغرتبة .وقد بذلت �سرييالنكا جمهودات الجتذاب �شباب
املغرتبني العاملني عرب مبادرات مثل «ماذا بعد؟» وهو منتدى م�ستقل خلريجى اجلامعات وال�شباب
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من �أ�صل �رسيالنكي الذين يعملون ويقيمون فى فرن�سا.
حتاول «مفو�ضية الفيليبينيني عرب البحار» التوا�صل مع اجليل الثانى والثالث من الفيليبينيني
املقيمني يف اخلارج عرب قادتهم ال�شباب فى برنامج املغرتبني «�أنت تقود»  ،YouLeaDوذلك من
خالل عمل جوالت على �سبيل املثال لدرا�سة املناطق املختلفة فى البالد و�إعادة التعريف بالثقافة
والتاريخ والرتاث فى املوطن الأ�صلى .كما �رشعت املفو�ضية فى توفري اال�ست�شارة من ال�شباب �إلى
ال�شباب على �شبكة الإنرتنت كامتداد لربنامج �إر�شادى ملا قبل ال�سفر ل�شباب املهاجرين الفيليبينيني.
كذلك �أقامت املفو�ضية �رشاكة مع البنك العقارى الفليبينى والذى بد�أ فى برنامج �إدخارى للأطفال
املغرتبني والأطفال الذين تركهم ذووهم فى موطنهم الأ�صلى.
وحتاول ناميبيا �أن تتابع برنامج التخطيط والتنمية اخلا�ص باملوارد الب�رشية والذى يدمج التدريب
املهارى ل�شبابها املقيمني يف الداخل مع عودة املهارات الناميبية املهاجرة ،وذلك ل�ضمان قوى
عاملة وطنية متوازنة.
ا�ستخدام الربامج والأدوات املتاحة
قام امل�ؤمتر ب�إلقاء ال�ضوء على حقيقة �أن عدداً كبرياً من الربامج والأدوات املتاحة تقوم بالفعل
بتقدمي املعلومات ،والتوجيه ،وتوفري �أدوات وتو�صيات من �أجل الدفع جتاه املزيد من العمل ،وقد
ينطوي ذلك يف بع�ض الأحيان على �أُطر للتمويل .وبالإ�ضافة �إلى �سل�سلة «احلوار الدولى حول الهجرة»
حتت رعاية املنظمة الدولية للهجرة (والتى ي�شكل هذا امل�ؤمتر جزءاً منها) ،مت عر�ض الأمثلة التالية :
l

l
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l

القمة الإفريقية العاملية للجاليات املغرتبة (جنوب �إفريقيا  ،مايو  ، )2012وهى �أول
قمة �أفريقية للجاليات املغرتبة على الإطالق التى تن�شىء قناة لتوا�صل املواطنني الأفارقة
البارزين باخلارج مع القادة الأفارقة ملناق�شة �س ُبل اال�ستفادة من خرباتهم فى تنمية
القارة.
املبادرة امل�شرتكة للهجرة والتنمية للمفو�ضية الأوروبية والأمم املتحدة ،ت�أ�س�ست عام
 2008بغر�ض متويل منظمات اجلاليات املغرتبة واملهاجرين التى تعمل على م�شاريع
التنمية فى  16دولة من دول املن�ش�أ بالتعاون مع املجتمع املدنى وال�سلطات املحلية.
املنتدى العاملى للهجرة والتنمية ،وهو املنتدى متعدد الأطراف الأكرب من نوعه الذى
يتعامل مع املو�ضوعات املتعلقة باجلاليات املغرتبة منذ  ،2007مبا فى ذلك انعقاد القمة
فى جزر املوري�س  ،2012حيث مت تخ�صي�ص مائدة م�ستديرة حكومية ومنتدى ملناق�شة

اجلاليات املغرتبة والتنمية :بناء ج�سور بني املجتمعات وال ُدول

�ش�ؤون املغرتبني والتنمية.
l

l

كُ تيب املنظمة الدولية للهجرة  /معهد �سيا�سات الهجرة« ،و�ضع خارطة طريق لإ�رشاك
اجلاليات املغرتبة فى التنمية»  :وهو كتيب ل�صانعي ال�سيا�سات وممار�سيها يف بلد املن�ش�أ
والبلد امل�ضيف (.)2012
�رشاكة املعلومات العاملية حول الهجرة والتنمية وهو م�رشوع متعدد املجاالت �أطلقه البنك
الدولى عام  2012من �أجل ت�أ�سي�س برنامج عاملى لتوليد املعرفة حول الهجرة والتنمية
وعمل قائمة باخليارات ال�سيا�سية التى مت مراجعتها من قبل اخلرباء فى هذا املجال.

النتائج و اال�ستنتاجات
لقد الحظت دولة مولدوفا �أن العديد من املبادرات واملمار�سات التى مت عر�ضها فى امل�ؤمتر مل يتم
تقييمها من حيث الت�أثري والفاعلية .ويف حني �أنه مت تقييم ومراجعة امل�شاريع الكبرية التي ت�شارك
فيها العديد من الدول وتعتمد على التربعات مثل م�رشوع الهجرة من �أجل التنمية فى �إفريقيا (�أو
املنتدى العاملى للجاليات املغرتبة املدعوم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) ،ف�إن العديد من
الربامج الوطنية للمعلومات والتدريب التى تعتمد على الإنرتنت ،وبنوك املهارات وقواعد بيانات
اجلاليات املغرتبة واملحفزات لإ�ستثمار موارد املغرتبني مل يتم تقييمها بعد .يجب �أن يحدث ذلك من
خالل دعم املنظمات العاملية اخلبرية فى هذا املجال.
اقرتح امل�شاركون فى امل�ؤمتر مراراً �أن تتم الإ�ستفادة الق�صوى من
ولتجنب ازدواج اجلهود املبذولة،
َ
املعلومات والربامج والأدوات والت�سهيالت املوجودة بالفعل قبل �أن ُيبتكر غريها.
�إن �إدراج الهجرة �ضمن خطط التنمية الوطنية ميكن �أن يو�ضح العالقة بني املغرتبني والتنمية ،وي�ضمن
حتقيق بع�ض التنفيذ .فالبوابة الإلكرتونية الفيليبينية اجلديدة  -على �سبيل املثال  -ت�شمل خدمات
للجاليات املغرتبة وتهدف �إلى توجيه اهتمامات هذه اجلاليات وا�ستثماراتها نحو املناطق الأكرث
احتياج ًا للتنمية فى الفلبني .فى زميبابوى تقود وزارة التخطيط االقت�صادى وت�شجيع اال�ستثمار
حملة ترويجية ال�ستثمارات اجلاليات املغرتبة فى اخلارج.
و ميكن للهيئات الإقليمية مثل االحتاد الإفريقى واحتاد دول �أمريكا اجلنوبية وعمليات اال�ست�شارة
الإقليمية �أن تلعب دوراً رئي�سي ًا فى �إبراز خماوف املغرتبني ،وحتديد �أطر التعاون واحلث على �إ�رشاك
اجلاليات يف خطط التنمية الوطنية.
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�إن التزام قادة دول �أمريكا اجلنوبية فى قمة احتاد دول �أمريكا اجلنوبية فى بريو عام  2012بتبني
جن�سية موحدة من �أجل دعم �إقليم �أكرث تكام ًال من �ش�أنه �أن يغري جذري ًا احلديث عن اجلاليات املغرتبة
على املدى الطويل ،على الأقل على امل�ستوى الإقليمى.
وميكن للحوارات والفعاليات بني خمتلف الأقاليم �أن تعمم هذا التفاعل على م�ستوى العامل .على �سبيل
املثال ،فى �أول قمة �إفريقية عاملية للجاليات املغرتبة فى جنوب �إفريقيا عام  ،2012اجتمع �أع�ضاء
االحتاد الإفريقى ،وحكومات الكاريبى و�أمريكا الالتينية وممثلو اجلاليات الإفريقية املغرتبة لتوقيع
بيان ر�سمي ين�ص على التعاون على امل�ستوى ال�سيا�سى واالجتماعى واالقت�صادى.
طالب امل�شاركون فى امل�ؤمتر �أن تقوم املنظمة الدولية للهجرة و «احلوار رفيع امل�ستوى» HLD

الثانى للأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية بالآتى :

� )1إدراج املغرتبني �ضمن التخطيط الوطني ل�سوق العمل ،وو�ضع �سيا�سات توظيف العمالة
املحلية فى �سياق �إقليمى  /عاملى للتعامل مع التحديات املتعلقة بالعر�ض املحلي.
 )2حتليل الت�أثري الوطني والدولى للقوانني على حماية القوى العاملة وت�أثري تدفق ر�ؤو�س
الأموال اخلا�صة باال�ستثمار العاملى على اجلهود املبذولة حل�شد املهارات املغرتبة
ومواردها املالية لال�ستثمار داخل حدود الدولة.
� )3إ�ستكمال والتو�سع يف برنامج املبادرة امل�شرتكة للهجرة والتنمية  JMDIكنموذج لربامج
التمويل الدائمة مل�شاريع التنمية التى تعتمد على اجلاليات املغرتبة.
 )4ا�ستغالل �أف�ضل مل�صادر املعلومات والأدوات املتاحة وال�صاعدة فيما يخ�ص اجلاليات
املغرتبة مثل كُ تيب املنظمة الدولية للهجرة  /معهد �سيا�سات الهجرة ل�صانعي ال�سيا�سات
وممار�سيها فى دول املن�ش�أ والدول امل�ضيفة ،وموقع املنتدى العاملى للهجرة والتنمية،
وبنك املعرفة املنتظر �إطالقه من جانب للبنك الدولى حتت م�سمى « �رشاكة للمعرفة العاملية
ب�ش�أن الهجرة والتنمية» .KNOMAD
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الف�صل الرابع
ب�إمكان ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني الدول
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص �أن ت�شكل �إطاراً لإ�شراك املغرتبني
تعترب ال�رشاكات مبثابة العامل الرئي�سى للإ�ستفادة من قدرات املغرتبني على التنمية .وقد ورد فى
كلمة وزير خارجية تنزانيا �أنه ميكن للتعاون الثنائى �أو متعدد الأطراف ومبادرات التن�سيق العاملية
�أن ت�ضمن مزيداً من الإ�رشاك للجاليات املغرتبة .وو�صف �سفري بنجالدي�ش هذه ال�رشاكات ب�أنها
املحرك الأ�سا�سي ملختلف �أ�شكال �إ�رشاك ودعم اجلاليات املغرتبة.
وقد مثَّلَ هذا املو�ضوع �إحدى الأفكار املهيمنة خالل امل�ؤمتر ،والتي هي �صدى ملا مت مناق�شته فى
القمة الإفريقية للجاليات املغرتبة فى جنوب �إفريقيا  .2012وتهدف هذه الفكرة �إلى �إتباع منهج
موحد وم�شرتك فى توظيف اجلاليات املغرتبة فى القارة الإفريقية على وجه اخل�صو�ص كما تدعم
الفكرة الر�سالة املوجهة من جميع الدرا�سات الكربى واحلوارات والتوجيهات حول ال�سيا�سات املتعلقة
باملغرتبني والتى تفيد ب�أن التحالفات التى ُتبنى على الثقة والتعاون املتبادلني ميكنها �أن تعود
بالفائدة على جميع الأطراف مبا فيها اجلاليات املغرتبة ،والدول ،واملجتمع املدنى ،واملنظمات
الدولية والقطاع اخلا�ص .و�أخرياً تعك�س هذه الفكرة حتو ًال فى طريقة التفكري حول اجلاليات املغرتبة
من كونها م�صدر للعملة الأجنبية والأموال �إلى �رشكاء فى التنمية ،وهو الأمر الذى متت مناق�شته فى
املنتدى العاملى للهجرة والتنمية فى جزر املوري�س عام .2012
فى عامل يقود فيه املهاجرون �أنف�سهم والقطاع اخلا�ص حركة التنقل الإن�ساين ،الميكن لأي دولة �أن
تعمل مبفردها بعد الآن .فقد قامت اجلاليات املغرتبة بالفعل بت�أ�سي�س �شبكات اجتماعية وثقافية
واقت�صادية فعالة مثل تلك املقامة من خالل جمعيات «بلدة املن�ش�أ»؛ وت�ستطيع الدول �أن تخرج بفائدة
متبادلة من املغرتبني عن طريق �إ�رشاكهم فى �صنع ال�سيا�سات التنموية وخلق مناخ جذاب للعودة
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واال�ستثمار و�إقامة الأعمال والتجارة فى بلد املن�ش�أ .وبالتالى ي�ستطيع �أفراد اجلاليات املغرتبة �أن
يخ�ص�صوا مدخراتهم وحتويالتهم املالية و�إمكانياتهم لهذه امل�ساعى ،حتى و�إن ا�ستمروا فى الإقامة
خارج البالد.
وميكن للدول امل�ضيفة �أن ت�شكل جزءاً من املعادلة ،مث ًال من خالل دعم قدرات جماعات املغرتبني
على تنظيم �صفوفهم وامل�شاركة فى م�شاريع التنمية فى بلد املن�ش�أ .وي�ساهم كل من املنظمات الدولية،
واملجتمع املدنى ،و�أ�صحاب العمل ،والبنوك ومتربعو الدول الأخرى بطرق خمتلفة فى �إ�رشاك ومتكني
ودعم اجلاليات املغرتبة .كما يعترب العدد املتزايد لأدوات الإنرتنت ،والبوابات الإلكرتونية ،والربامج
التى تزود اجلاليات املغرتبة باملعلومات وت�ساعدهم على التوا�صل مع �صانعي وممار�سي ال�سيا�سات
دلي ًال على الزيادة الهائلة يف �شبكات اجلاليات املغرتبة وتعاونهم فى ال�سنوات الأخرية.
ال�شراكات بني الدولة واملغرتبني
اليتعلق �أغلبية التفاعل بني الدولة واجلاليات املغرتبة باالتفاقات الر�سمية ،ولكنه يتج�سد فى
التعاون القائم على الثقة وااللتزام والأمل فى املنفعة املتبادلة .ويرتاوح ذلك ما بني ح�شد هذه
اجلاليات نحو م�س�ألة ذات �أهمية وطنية �أو مناذج حتفيزية لتوفري التمويل املناظر من �أجل م�شاريع
جمتمعية �صغرية ،و�صو ًال �إلى منح املغرتبني �سندات ميكن توجيهها �إلى تطوير البنية التحتية� .إن
�إ�رشاك املغرتبني فى التخطيط التنموى ميكن �أن ميثل �إ�سرتاتيجية لتوحيد اجلاليات املغرتبة ،فقد
ا�ست�شارت �أثيوبيا على �سبيل املثال  15.000من مواطنيها باخلارج فى  25مدينة حول العامل فيما
يخ�ص ال�سيا�سة الوطنية اجلديدة للجاليات املغرتبة والتى مت �إطالقها هذا العام.
وتعترب جمال�س وجمعيات اجلاليات املغرتبة من �أبرز �أُطر ال�رشاكة بني الدولة واملغرتبني ،حيث
يعمل مندوبون منتخبون من داخل هذه اجلاليات مع ممثلني ر�سميني حلكومة بلد املن�ش�أ من خالل
حوار منظم .وقد تتو�صل هذه املنتديات �إلى الإتفاق على عقد املزيد من ال�رشاكات ،وتقدمي �أدوات
�رشكاء فى
حتفيزية ،ومتويل م�شرتك ،وكذلك �س ُبل �إ�رشاك البلد امل�ضيف والقطاع اخلا�ص كي ي�صبحوا
ً
هذه العملية .ونذكر على �سبيل املثال م�شاركة مفو�ضية الفيليبينيني عرب البحار وجمل�س اجلاليات
املغرتبة فى تنظيم القمة الثانية للمغرتبني الفيليبينيني عام .2012
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وتت�ضمن ال�رشاكات الفعلية على الأر�ض برامج املنح املناظرة مثل الربنامج املك�سيكى «ثالثة �إلى
واحد» وبرنامج �صندوق دعم اال�ستثمار اخلا�ص باملغاربة املقيمني فى اخلارج ،MDM INVEST
واللذان �سبق ذكرهما .وتتعدد اليوم �أ�شكال هذا النموذج فى املك�سيك وغريها من الدول .يعطى
برنامج املدخرات الفلبيني اخلا�ص بالأطفال وال�شباب فى الوطن واخلارج الفر�صة للوالدين والأ�شقاء
والأو�صياء لتقدمي مبالغ مالية تناظر مدخرات �أطفالهمُ ،تخ�ص�ص لتنمية م�ستقبلهم .وقد قامت برامج
الأ�سواق العاملية للمغرتبني التي ي�ضعها البنك الدولى �أو االحتاد الأوربى �أو امل�ؤ�س�سات التنموية لدول
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بعينها (مثل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  )USAIDب�إتاحة الفر�صة لهذه اجلاليات للتناف�س
من �أجل املنح املناظرة املخ�ص�صة مل�شاريع تنمية املجتمع .
وعلى الرغم من قلة ن�سبة م�شاركة وكاالت التنمية الوطنية فى امل�ؤمتر� ،إال �أن وكاالت التنمية
والتعاون الفنى فى كربى الدول امل�ضيفة للجاليات املغرتبة مثل فرن�سا� ،أملانيا ،هولندا� ،سوي�رسا،
اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية تعمل على دعم قدرات املغرتبني وجمتمعاتهم فى
بلد املن�ش�أ لي�شاركوا القطاع اخلا�ص فى �إقامة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وغريها من م�شاريع
التنمية املحلية .وقد تتعدد الأ�ساليب بداية من و�سائل بناء القدرات عرب الإنرتنت ،و�صو ًال �إلى برامج
دعم احل�صول على قرو�ض وخدمات ائتمانية فى بلد املن�ش�أ.
وقد �أ�شارت جلنة املنظمات غري احلكومية �إلى ال�رشاكة بني القن�صليات ومواطنيها املغرتبني كعامل
�أ�سا�سي لإجناح عملية �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة فى التنمية .وقد الحظت اللجنة �أنه فيما يتعلق بنهج
الفلبني القائم على الت�أهب  ،Preparednessوال�رشاكة  ،Partnershipوالإرادة ال�سيا�سية Political will
 -3 Psمل�ساعدة املهاجرين �أثناء الأزمات ،كانت ال�رشاكة هى العامل امل�ؤثر .وتعتمد �رسيالنكا كذلك
على �رشاكة احلكومة مع القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية لتكوين فريق عمل متعدد املجاالت
يهدف �إلى و�ضع برنامج عمل لإ�ستغالل قدرات اجلاليات املغرتبة كجزء من �إ�سرتاتيجيتها للتعامل مع
مرحلة ما بعد الأزمة.
ال�شراكات الداخلية للدولة
وقدد �أو�ضحت بع�ض الدول ال�سبيل الذي ميكن من خالله لربنامج حكومى قائم على التعاون واالتفاق
بني الوزارات املختلفة ومع الهيئات الأخرى داخل وخارج احلكومة �أن يعزز اجلهود املبذولة لإطالق
�رشاكات مع اجلاليات املغرتبة �سواء فى بلد املن�ش�أ �أو فى البلد امل�ضيف .على �سبيل املثال ،تقوم البوابة
الإلكرتونية الفيليبينية ال�شاملة على جهود فريدة جلهات متعددة وهى :مفو�ضية الفلبينيني عرب البحار
ووزارات التجارة وال�صناعة ،والزراعة ،والإ�صالح الزراعى ،وال�سياحة وال�صحة .كما مت ت�أ�سي�س برنامج
مدخرات الأطفال الفيليبينيني بناءاً على ال�رشاكة بني املفو�ضية والبنك العقارى الفليبينى.
ال�شراكات بني الدول
وقد قام امل�ؤمتر ب�إلقاء ال�ضوء على ال�رشاكات الإ�سرتاتيجية بني الدول والتى تقوم برعاية «تنقل
الأدمغة» ،حيث يقوم املواطنون امل�ؤهلون ب�إعادة ا�ستثمار مهاراتهم فى بلد ملن�ش�أ .وت�شمل هذه
ال�رشاكات تنقل العمالة واتفاقات ال�ضمان االجتماعى على م�ستوى ثنائى� ،إقليمى �أو عاملى مع
وجود بنود والتزامات ت�ضمن الفائدة املتبادلة جلميع الأطراف مبا فى ذلك تدريب املهارات لتلبية
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�إحتياجات �سوق العمل و�إعادة توظيف العمالة العائدة .وقد مت التفاو�ض حول �أ�شكال خمتلفة لهذه
االتفاقيات بني جزر املوري�س والفلبني مع العديد من الدول املوظِ فة للعمالة.
وتعد «�رشاكات التنقل» بني االحتاد الأوربى ودول املن�ش�أ مثل �أرمينيا ،الر�أ�س الأخ�رض ،جورجيا
ومولدوفا مبثابة �أداة لتي�سري وتنظيم حركة املواطنني من خارج االحتاد الأوربى من املنظورين
القانوين والإن�ساين ،وكذلك تعزيز النتائج التنموية للهجرة .كما متنح هذه ال�رشاكات �إطاراً لتداول
املهارات النافعة لكال الدولتني .وتعمل لوك�سومربج على توطيد عالقتها بالر�أ�س الأخ�رض عن طريق
اجلاليات املغرتبة لديها كما تعمل على و�ضع تلك اجلاليات �ضمن �سيا�ساتها اجلديدة اخلا�صة
بامل�ساعدات التنموية.
ترى لوك�سومربج �أن �رشاكات التنقل هى مبثابة الراعى لتدوير العمالة ،حيث تكت�سب تلك العمالة
مهارات جديدة ثم تعود للوطن لفرتة ما لتنقل فوائد هذه اخلربة �إلى جمتمعات بلد املن�ش�أ .وقد قامت
حكومة لوك�سومربج بالربط بني املعاهد التدريبية كي يتمكن املتدربون من الدرا�سة �أوالعمل لفرتة
وجيزة قبل العودة �إلى الوطن مبعارفهم اجلديدة .كما عملت البو�سنة والهر�سك مع النم�سا ب�ش�أن هروب
الأدمغة ،ومع الوكالة ال�سوي�رسية للتعاون التنموى لدرا�سة جاليتها املغرتبة فى �سوي�رسا ومدى
قدرتها على امل�ساهمة فى تنمية بلد املن�ش�أ.
وطالبت الكونغو وغريها من الدول �أن تقوم ال�رشاكات بني دول املن�ش�أ والدول امل�ضيفة بتوفري حماية
�أف�ضل ملواطنيها املغرتبني .وقد تعاون ك ٌل من جواتيماال وال�سلفادور ودول �أخرى جماورة فى حماية
املهاجرين العابرين واملجموعات اله�شة العائدة مثل الأ�شخا�ص الذين وقعوا �ضحية للإجتار بالب�رش
والأطفال حتت ال�سن القانونية فى غري �صحبة ذويهم .بينما اقرتحت اليمن ودول �أخرى احلد من
الت�رشيعات املقيِدة للهجرة وتوفري دعم �أكرب حلرية حركة املغرتبني مما ي�صب فى م�صلحة التنمية
املتبادلة والأمن العاملى .وترى �رسيالنكا �أنه ميكن للدول امل�ضيفة �أن تلعب دوراً يف م�ساعدة دول
املن�ش�أ فى املرحلة الالحقة للأزمات �أو ال�رصاعات ل�ضمان �أن مواطنيها املغرتبني ال ي�شكلون ت�أثرياً
�سلبي ًا على جهود بناء ال�سالم و�إعادة الإعمار فى موطنهم الأ�صلى.
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كما تلتزم الدول الأع�ضاء فى االحتاد الأوروبى بزيادة الدعم لإ�سهامات اجلاليات املغرتبة فى
التنمية فيما بني دول جنوب العامل ،من خالل دعم الأبحاث عن دور اجلاليات املغرتبة فيما بني دول
جنوب العامل كدعائم للتنمية فى بلد املن�ش�أ.
ال�شراكة مع املجتمعات
�أكد امل�ؤمتر على واحدة من �أهم الر�سائل التي خرج بها املنتدى العاملى للهجرة والتنمية ،2012
وهى �أن املبادرات اخلا�صة باجلاليات املغرتبة لها الت�أثري الأكرب على امل�ستوى املحلى� .إن م�شاركة
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وامتالك ال�سلطات املحلية و�أفراد املجتمع �أنف�سهم للم�شاريع املدعومة من اجلاليات املغرتبة من
�ش�أنه �أن يعطى لهذه امل�شاريع فر�صة �أكرب لال�ستمرارية والت�أثري من الناحية التنموية .لذلك ف�إن
امل�ؤ�س�سات التنموية فى البلدان امل�ضيفة مثل فرن�سا و�أملانيا والواليات املتحدة الأمريكية تزيد من
دعمها لل�رشاكة بني اجلاليات املغرتبة واملجتمع املحلى فى بلد املن�ش�أ .كما ت�سعى بلدان املن�ش�أ
مثل البو�سنه والهر�سك ،ال�سلفادور ،املك�سيك والفلبني وغريها �إلى دعم اجلاليات املغرتبة للم�شاريع
املحلية املجتمعية ال�صغرية.
وترعى املبادرة امل�شرتكة للهجرة والتنمية للمفو�ضية الأوربية والأمم املتحدة( )EC-UN JMDIهذا
النوع من ال�رشاكات بني الدولة واجلاليات املغرتبة واملجتمع على امل�ستوى املحلى ،وذلك عن طريق
دفع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملجتمع املدنى للعمل ك�رشيك حيوي فى امل�شاريع .وقد قامت املبادرة
امل�شرتكة للهجرة والتنمية ( )JMDIب�إطالق بوابة الكرتونية حتت م�سمى «جمتمع التدريب» لت�شجيع
ال�رشاكات بني منظمات املجتمع املدنى ،واجلاليات املغرتبة ،و�إحتادات املهاجرين ،وال�سلطات
املحلية والهيئات التابعة للأمم املتحدة (.)14
وقد مت مناق�شة �إقامة �رشاكات بني الدول على م�ستوى احلكومات املحلية عرب اتفاقيات التو�أمة بني
املدن والبلديات التي ي�أتي منها املغرتبون والبلدان امل�ضيفه .كما �أ�شادت �إ�رسائيل ب�أهمية اتفاقيات
التو�أمة بني البلديات الإ�رسائيلية واجلاليات املغرتبة من �أجل بناء الثقة مع تلك اجلاليات .وذكرت
النيجر �أنها هي�أت ظروف ًا منا�سبة لإطالق م�شاريع تو�أمة بني املدن .وقد �أثبتت �رشاكات التو�أمة بني
البلديات الهولندية و احلكومات املحلية فى بلدان املن�ش�أ مثل تركيا� ،سورينام ،واملغرب �أهمية هذه
ال�رشاكات فى دعم الإدارة املحلية .كما ميكن لهذه ال�رشاكات �أن تكون و�سيلة فعالة لتنظيم عملية
�إ�رشاك اجلاليات املغرتبة فى م�شاريع التنمية املحلية.
وقد تطورت العديد من �إحتادات املغرتبني فى ال�سنوات الأخرية خا�ص ًة من �أجل احلفاظ على العالقات
وال�رشاكات القائمة مع جمتمعات دولة املن�ش�أ .وتختلف تلك الإحتادات من حيث احلجم ،والن�شاط
ولكنها �أثبتت فى معظم احلاالت – �أثيوبيا ،الفلبني ،غانا ،املك�سيك – �أنها تتميز بالفعالية وال�شمولية
من حيث دعمها ملجتمعات املن�ش�أ وتعاونها مع احلكومات امل�ضيفة.
ال�شراكة مع املنظمات العاملية ،املجتمع املدنى ،والقطاع اخلا�ص
�إن للمجتمع الدولى واملجتمع املدنى والقطاع اخلا�ص دوراً فى حماية ودعم اجلاليات خارج بالدها،
وكذلك فى تي�سري حتويل �أموالهم ،ومهاراتهم ومواردهم الأخرى .وت�ضع املنظمات الدولية برامج
 )14انظر موقع «جمتمع التدريب»www.nigration4development.org /
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عاملية من �أجل م�ساعدة املغرتبني من ذوى املهارات على العودة لفرتة ق�صرية �أو طويلة �إلى بلد
املن�ش�أ� ،أو نقل مهاراتهم ومعارفهم عن طريق الإنرتنت .وغالب ًا ما تف�ضل ال�رشكات اخلا�صة توظيف
�أفراد اجلاليات املغرتبة عن غريهم نظراً لإلتزامهم نحو بلد املن�ش�أ وخرباتهم الدولية.
وقد عملت املنظمة الدولية للهجرة فى �رشاكات مع معظم احلكومات املمثلة فى امل�ؤمتر وجالياتها
املغرتبة من �أجل درا�سة ،وحتديد �أماكن ،وم�ساعدة ،وحماية ،وبناء قدرات هذه اجلاليات و�إعادة
دجمها فى املجتمع حال عودتها .فقد �ساعدت املنظمة دو ًال مثل الكونغو فى و�ضع �إطار وطني
ا�سرتاتيجى لإدماج اجلاليات املغرتبة ،كما قامت بت�أ�سي�س مراكز �إعالمية لتقدمي املعلومات ب�صورة
�أف�ضل للمهاجرين واجلاليات املغرتبة فى اخلارج وفى بلد املن�ش�أ .وب�شكل عام ،قامت مكاتب املنظمة
الدولية للهجرة التي متتد حول العامل ب�إكمال عمل القن�صليات واملهمات امليدانية (.)15
وقد جنح ك ٌل من برنامج «الهجرة من �أجل التنمية فى �إفريقيا» التابع للمنظمة الدولية للهجرة
( )MIDAوبرنامج نقل املعرفة من خالل املواطنني املقيمني فى اخلارج ( )TOKTENالتابع
لربنامج الأمم املتحدة للتنمية فى �إدخال اجلاليات املغرتبة فى �رشاكات مع م�ؤ�س�سات حملية فى
قطاعات حيوية مثل ال�صحة والتعليم والإدارة العامة من �أجل القيام مبهمات تنموية ق�صرية الأجل
فى بلد املن�ش�أ( .)16وبجانب املزايا الطبيعية املتمثلة يف وجود لغة وتقاليد م�شرتكة بني املغرتبني،
ت�ضيف تلك الربامج جانب ًا «حملياً» للتعاون التقنى من �ش�أنه امل�ساعدة على تخفيف الآثار ال�ضارة
لظاهرة هروب الأدمغة .ومع ذلك يعتمد ا�ستمرار ذلك النجاح على امل�شاركة الدائمة للجاليات املغرتبة
وا�ستمرار الإلتزام واجلهود املبذولة من جانب الدول.
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كما قامت احلكومات التى ت�ست�ضيف جاليات كبرية من الالجئني واملهاجرين ب�إقامة �رشاكات مع
حكومات �أخرى ،ومنظمات دولية (مثل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة و�صندوق الأمم
املتحدة للطفولة) ومنظمات املجتمع املدنى (مثل «انقدوا الأطفال») حلماية ودعم �أطفال و�شباب
املغرتبني ،من �أجل �ضمان ح�صول الأطفال على حقوقهم التى كفلها لهم القانون الدولى مثل حق
التعليم .فى الأردن على �سبيل املثال ،حيث يعي�ش  450.000الجىء �سوري ،قامت وزارة التعليم
بت�أمني التعليم املجانى للأطفال ال�سوريني ،بدعم من �صندوق الأمم املتحدة للطفولة واالحتاد
الأوربى و�أملانيا.
 )15على �سبيل املثال ،قامت منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة بامل�شاركة مع منظمات املجتمع املدنى وقطاع م�ؤ�س�سات التمويالت
متناهية ال�صغر بتطوير برنامج يعتمد على الإنرتنت لدعم �إ�رشاك املغرتبني العرب فى التنمية االقت�صادية فى جمتمعاتهم
الأ�صلية.
 )16وقد ركَّ َز برنامج � - MIDAإيطاليا على غانا ،ال�سنغال ونيجرييا و�أقام قاعدة بيانات لأكرث من  300من �إحتادات املهاجرين
يف �إيطاليا املهتمة بالتنمية امل�شرتكة.
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ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص

�إن العديد من عوامل ت�شجيع اجلاليات املغرتبة على العودة والإ�ستثمار فى بلد املن�ش�أ – مثل تخفي�ض
�أو �إلغاء ال�رضائب ،تخفي�ض نفقات التحويل النقدى ،القرو�ض والتمويل امل�شرتك لإقامة امل�شاريع،
التعامالت امل�رصفية بالعمالت الأجنبية� ،سندات املغرتبني ودعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
وغريها – تتطلب تعاون البنوك وم�ؤ�س�سات التمويل واالئتمان و�رشكات الأعمال وغريهم من �رشكاء
القطاع اخلا�ص.
ويقوم م�رشوع الفلبني املبتكر ومتعدد الأطراف «بناء م�ستقبل فى الوطن» الذى يهدف �إلى ا�ستخدام
التحويالت النقدية فى التنمية املحلية ،على ال�رشاكة بني املفو�ضية احلكومية للفلبينيني يف اخلارج
وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية وم�ؤ�س�سة و�سترين يونيون  Western Unionوالهيئة الوطنية
الفلبينية للتنمية االقت�صادية ( .)NEDAكذلك ف�إن املبادرة امل�شرتكة التى �سبق ذكرها بني احلكومة
و�رشكة مايكرو�سوفت لتدريب العاملني الفلبينيني وعائالتهم يف اخلارج على املهارات الأ�سا�سية
للكمبيوتر وا�ستخدام الإنرتنت تعترب �رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص لتقدمي الدعم املالى
للمواطنني باخلارج .وهناك برامج �أخرى لت�شجيع ا�ستثمار اجلاليات املغرتبة فى �إن�شاء امل�شاريع
وال�رشاكات فى بلد املن�ش�أ مثل �سوق اجلاليات الإفريقية املغرتبة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ( )USAIDوالذى يعتمد بدوره على �إ�سهامات القطاع اخلا�ص.
�إن �آليات التحويل النقدى عرب �شبكات الهاتف املحمول والتى تقوم بتي�سري حتويل الأموال والتعامالت
امل�رصفية بني الدول بدون نفقات �أو بنفقات قليلة هى بالأ�سا�س مبادرة للقطاع اخلا�ص ،ولكنها فى
نف�س الوقت تعتمد وت�ساعد على التكامل بني جميع الأطراف فى هذه العملية :احلكومة ،م�ؤ�س�سات
التمويل ال�صغرى ،البنوك التجارية واملنظمات الدولية.
وقد ت�أ�س�س �صندوق دعم اال�ستثمار اخلا�ص باملغاربة املقيمني باخلارج ( )MDM INVESTعلى
التمويل امل�شرتك واتفاقيات �ضمان التمويل بني احلكومة والبنوك و�صندوق ال�ضمان املركزى .وبد�أت هذه
النوعية من املبادرات امل�شرتكة يف الإنت�شار فى دول �أخرى مب�شاركة الوزارات والأطراف املختلفة(.)17
منتديات وبرامج لتعزيز �شراكات اجلاليات املغرتبة
لوحظ خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية زيادة هامة يف عدد املنتديات والربامج التى تهدف �إلى �إ�رشاك
اجلاليات املغرتبة فى عمليات التنمية فى بلد املن�شا .وقد قام ممثلو احلكومات امل�شاركة فى امل�ؤمتر
( )17فى الواليات املتحدة االمريكية على �سبيل املثال تعترب مبادرة «مغرتبون من �أجل التنمية» حتالف ًا ا�سرتاتيجيا بني الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDوم�ؤ�س�سة لإدارة اال�ست�شارات والتعاقدات خارجية ،ووكالة عاملية للخدمات التطوعية .وهى
متاحة جلميع املواطنني الأمريكيني و�أ�صحاب الإقامة الدائمة املنتمني للجاليات املغرتبة.
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بعر�ض جمموعة كبرية من املبادرات الوطنية واملبادرات اخلا�صة مبواطنيهم املقيمني فى اخلارج،
كما �أ�شادوا ببع�ض الفعاليات والآليات املحورية �سواء كانت عاملية �أو �إقليمية.
وعلى امل�ستوى الوطني ،يقوم املجل�س الفلبينى متعدد الأطراف والذي يحمل ا�سم «التحويل النقدى
من �أجل التنمية» بعمل منتدى ا�ست�شارى وطني ب�صورة منتظمة لكل امل�ساهمني فى عملية التحويل
النقدى مبا فيهم امل�ؤ�س�سات احلكومية ،البنك املركزى الفلبينى ،البنوك الأخرى ،منظمات الهجرة،
املنظمات غري احلكومية ،اجلامعات واملنظمات العاملية .وفى جمهورية تنزانيا املتحدة ،قامت
وزارة اخلارجية والتعاون الدولى بالعمل عن كثب مع املنظمة الدولية للهجرة على �إقامة منتديات
للتن�سيق بني امل�ساهمني من �أفراد اجلاليات املغرتبة ،والتى �أثبتت �أهميتها فى كونها �أ�سا�س ًا لت�شارك
الر�ؤى ودعم م�ؤ�س�سات املغرتبني فى دول جمموعة �رشق �إفريقيا اخلم�س.
وهناك مبادرات وطنية �أخرى مت الإ�شارة �إليها عر�ض َا فى امل�ؤمتر دون تف�صيل ،من بينها منتدى
الواليات املتحدة ال�سنوى للجاليات املغرتبة على م�ستوى العامل والذى ينظمه التحالف العاملى
للجاليات املغرتبة الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  .USAIDوفى عام  2012قام
املنتدى بتجميع الرواد فى جمال الأعمال ،والتكنولوجيا ،واال�ستثمار والتجارة مع احلكومة وقيادات
اجلاليات املغرتبة من �أجل �صياغة �رشاكات جديدة فيما بينهم (.)18
�أما على امل�ستوى الإقليمى  ،فقد تابعت القمة الإفريقية للجاليات املغرتبة التي �أقامها االحتاد
الإفريقى عام  2012م�س�ألة توحيد �صفوف املغرتبني ،واحلكومات والقطاع اخلا�ص داخل �إفريقيا
ومن �أجل �إفريقيا .وقد نتج عن هذه القمة بيان وخطة عمل من �أجل �صانعي ال�سيا�سات يف القارة
الإفريقية ،وتعمل احلكومات الآن على تطبيقها(.)19
ويوفر الإطار الأورومتو�سطي  ،EUROMEDالذي يقوم تقليديا مبناق�شة �إ�شكالية �إدارة الهجرة بني
منطقة املغرب العربي ودول جنوب �أوروبا ،برناجم ًا متاح ًا بالفعل لربط املو�ضوعات املختلفة مثل
م�س�ألة عودة املهاجرين واملغرتبني باال�سرتاتيجيات املتعلقة بتعزيز فر�ص اال�ستثمار .كما �أن هناك
عددا متزايدا من عمليات الت�شاور الإقليمي ب�ش�أن الهجرة التي تغطي معظم املناطق الرئي�سية يف
العامل والتي تلعب دورا هام ًا يف تعزيز �رشاكات �أوثق ب�ش�أن الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ل�ش�ؤون
املغرتبني عرب حدود الدول املجاورة (.)20
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 )18للمزيد من التفا�صيل  ،انظر WWW.state.gov/s/partnerships/gdf

 )19انظر �أي�ض ًا برامج البنك الدولى للجاليات الإفريقية املغرتبة الذى مت �إطالقه عام  2007والذى ي�ضم االحتاد الإفريقى ،الدول
ال�رشكاء ،املتربعني� ،شبكة املهنيني الأفارقة املغرتبني وجمعيات «بلدة املن�ش�أ» بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك ب�ش�أن اجلاليات
املغرتبة فى القارة الإفريقية.
 )20على �سبيل املثال« ،الهيئة عرب احلومية للتنمية»  ،IGADوهى عبارة عن منظمة تنموية �إقليمية ت�ضم ثمانية من دول
القرن الإفريقى و�رشق �إفريقيا ،ترى اجلاليات املغرتبة ك�رشكاء �أ�سا�سيني فى �إطار التنمية الإقليمية .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
منذ بداية عام  ،2007وقام فى ال�سنوات الثالثة الأخرية بت�أ�سي�س م�ساحة م�شرتكة بني احلكومات،
وممثلى اجلاليات املغرتبة والقطاع اخلا�ص ،وم�ؤ�س�سات التنمية واملنظمات غري احلكومية فى بلد املن�ش�أ
وفى البلد امل�ضيف .وقد طالب املنتدى العاملى للهجرة والتنمية ب�أن تظل اجلاليات املغرتبة فى ب�ؤرة
اهتمام املنتدى ،خا�صة من �أجل دعم م�ساهمة القطاع اخلا�ص و�إقامة ال�رشاكات مع تلك اجلاليات.
ال�شراكات العاملية

متثل مبادرة الهجرة والتنمية  MDIواحدة من �أكرث ال�رشاكات العاملية فعالية فيما يخ�ص اجلاليات
املغرتبة من حيث النتائج العملية املثبتة لرباجمها .وهى عبارة عن �رشاكة متعددة الأطراف ت�ضم
ك ًال من االحتاد الأوروبى ،برنامج الأمم املتحدة للتنمية ،املنظمة الدولية للهجرة ،منظمة العمل
الدولية� ،صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،وقامت
بدعم برنامج بر�أ�س مال يقدر بعدة ماليني يورو ا�ستمر ملدة �أربع �سنوات من �أجل دعم احلكومات
املحلية ،واجلاليات املغرتبة ،واملجتمعات املحلية واملجتمع املدنى فى  16دولة.
وقد �رشع البنك الدولى وغريه من املنظمات العاملية ذات اخلربة ،خا�صة �أع�ضاء املجموعة العاملية
للهجرة ( ،)GMGيف الإن�ضمام لربنامج  KNOMADمن �أجل توفري دعم �أكرب ل�صناعة ال�سيا�سات
القائمة على دالئل فيما يخ�ص الهجرة والتنمية ،مبا فى ذلك اجلاليات املغرتبة .و�سوف يقوم
 KNOMADبدمج املعرفة املوجودة بالفعل وتوفري املزيد من املعرفة حول هذه املو�ضوعات.
ومب�ساعدة امل�ساهمات املالية وغري املالية للحكومات �سوف يحدد  KNOMADاملو�ضوعات
و�س ُبل ت�شكيل ال�سيا�سات العاملية والوطنية فى جمال الهجرة واجلاليات املغرتبة.
احليوية ُ
�إن امل�ؤمتر الوزارى للجاليات املغرتبة التابع للمنظمة الدولية للهجرة ميثل �أول حماولة ملناق�شة
وح�شد الدعم ال�سيا�سى الرفيع امل�ستوى من �أجل التعاون وال�رشاكة بني الدولة واجلاليات املغرتبة فى
�أنحاء العامل .وتعترب تو�صية الوزراء مبوا�صلة هذا املنتدى اجلديد مبثابة ثناءاً على جناحه ك�أ�سا�س
للتقريب بني وجهات النظر.
النتائج و اال�ستنتاجات
تتمثل الر�سالة الأ�سا�سية حول ت�أ�سي�س ال�رشاكات يف عدم �إمكانية �إ�رشاك �أو متكني �أو دعم اجلاليات
املغرتبة دون �إيجاد ال�رشكاء املنا�سبني مبا فيهم ،بل و�أهمهم ،املغرتبني �أنف�سهم ك�رشكاء م�ساوين
للحكومة مع املنظمات العاملية ،واملجتمع املدنى والقطاع اخلا�ص .وقد طالبت ال�سويد ب�إقامة
مناذج ل�رشاكات ترتكز على الثقة املتبادلة بني الدول فى كل من بلد املن�شا والبلد امل�ضيف.
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كما تكررت املطالب خالل امل�ؤمتر باملزيد من التقييم املنهجى للمبادرات امل�شرتكة بني الدول
واجلاليات املغرتبة ،وكذلك حت�سني عملية جمع وحتليل وتقا�سم البيانات على امل�ستوى الوطني
والإقليمى والدولى� .إن الربامج متعددة اجلن�سيات والقطاعات  -مثل املبادرة امل�شرتكة للهجرة
والتنمية بني املفو�ضية الأوربية والأمم املتحدة ،وبرنامج الهجرة من �أجل التنمية فى �إفريقيا،
وال�رشاكة للمعرفة العاملية ب�ش�أن الهجرة والتنمية  -قد اعتمدت جميعها على ال�رشاكات ،وكانت
نتائجها دلي ًال قاطع ًا على فعالية �رشاكة اجلاليات املغرتبة على الأر�ض .وقد كان هناك حاجة
لهذا النوع من التغذية الراجعة من �أجل �إطالق �رشاكات �أكرب مع اجلاليات املغرتبة على جميع
امل�ستويات.
الحظ امل�شاركون فى امل�ؤمتر �أن تقرير جلنة الأمم املتحدة رفيعة امل�ستوى لل�شخ�صيات البارزة حول
خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015والذى �ص َد َر فى  30مايو  ،2013قد �أهمل �إدراج اجلاليات املغرتبة
ب�صفتهم �رشكاء دوليني فى التنمية ،و�أنه يجب ا�ستدعاء جلنة احلوار رفيع امل�ستوى لتدارك ذلك .
طالب امل�شاركون املنظمة الدولية للهجرة وجلنة احلوار رفيع امل�ستوى للأمم املتحدة للهجرة
والتنمية بالآتي:

 )1رعاية عملية �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة فى ت�شكيل جميع جوانب اال�سرتاتيجيات اخلا�صة
بهم بو�صفهم �رشكاء للحكومات.
 )2ت�شجيع احلكومات واملنظمات الدولية على عمل تقييم دقيق ال�سرتاتيجيات �إ�رشاك اجلاليات
املغرتبة ،ون�رش ثقافة النقد الذاتي يف هذا املجال.
 )3درا�سة الطبيعة املعقدة اخلا�صة بالعالقات بني اجلاليات املغرتبة وبلدان املن�ش�أ والبلدان
امل�ضيفة بهدف تطوير الأ�ساليب التى من �ش�أنها الت�أثري �إيجابي ًا على حل ال�رصاعات
وامل�صاحلة والتنمية امل�ستدامة فى بلد املن�ش�أ.
� )4إدراج اجلاليات املغرتبة �ضمن الأهداف التنموية لل�رشاكات العاملية ملا بعد عام .2015
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الف�صل اخلام�س
ب�إمكان املغرتبني �أن يلعبوا دوراً حا�سم ًا
فـي حالة الأزمات
�أك َد امل�شاركون فى امل�ؤمتر على �أهمية الدور الذى ميكن �أن يلعبه املغرتبون قبل ،و�أثناء وبعد الأزمات،
وكيف ميكن للمغرتبني وعائالتهم �أن يعلقوا ب�سبب الأزمات �سواء فى البلد امل�ضيف �أو فى بلد املن�ش�أ.
كما تت�سبب الأزمات (( )21مبا فيها الكوارث) يف عمليات الهجرة الق�رسية والنزوح التى ميكن �أن ُتكَون
مبرور الوقت جماعات مغرتبة .وقد نوق�شت بع�ض الأمثلة املختارة لهذه ال�سيناريوهات من جانب
الدول التى متر �أو قد مرت م�ؤخراً ب�أزمة �أو التى ت�أثر مواطنوها فى اخلارج بالأزمات.
�إن االرتباط الوثيق بني اجلماعات املغرتبة وبلد املن�ش�أ من �ش�أنه �أن ي�ساعد احلكومات واملجتمعات
فى حل الأزمات والتعامل مع العواقب الإن�سانية املرتتبة عليها وامل�ساهمة فى التعافى من الأزمة
و�إعادة البناء .وقد ي�ساعد تنقل مهارات املغرتبني فى دعم وبناء م�ؤ�س�سات ال�صحة والتعليم والعدل
وباقى امل�ؤ�س�سات فى البلد الذى تعر�ض للأزمة ،كما ميكن للمهاجرين و�أفراد اجلاليات املغرتبة
بدورهم �أن يحركوا الدعم لإعادة البناء فى بلد املن�ش�أ.
دائم ًا ما يكون �أفراد اجلاليات املغرتبة �أول من ي�ستجيب و�أول من ُيقبل على خماطر اال�ستثمار ،كما
�أن لديهم القدرة على تن�شيط ودعم التنمية االجتماعية واالقت�صادية بعد الأزمة .على �سبيل املثال،
ت�ستطيع التحويالت النقدية �أن ت�ساهم يف تعافى العائالت واملجتمع على املدى الق�صري ،كما ت�ستطيع
اال�ستثمارات فى جمال البنية التحتية �أن ت�ضمن التطور والتنمية على املدى الطويل.
 )21مت ا�ستخدام م�صطلح «�أزمة» فى امل�ؤمتر كما مت تعريفها من قِ بل «الإطار التنفيذي لأزمات الهجرة» التابع للمنظمة الدولية
بناء على طلب �أع�ضاء املنظمة �إلى «�أزمة الهجرة» وهو م�صطلح ي�صف تدفقات الهجرة
للهجرة فى  15نوفمرب  2012ومت تعديلها ً
الوا�سعة واملعقدة و�أمناط حتركها ب�سبب �أزمة ما ينتج عنها عاد ًة �أو�ضاع ه�شة للأفراد واملجتمعات وتولد حتديات �صعبة طويلة
الأمد فيما يخ�ص �إدارة الهجرة .وميكن لأزمة الهجرة �أن تكون مفاجئة �أو متدرجة� ،أن يكون لها �أ�سباب طبيعة �أو من �صنع الإن�سان،
وميكن �أن حتدث داخل �أوخارج احلدود .برجاء الإطالع 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�ش حول ربط اجلاليات املغرتبة بالتنمية �أكرث �أهمي ًة يف �سياق �إعادة الإعمار ملرحلة ما
بعد الأزمات .وتتجه احلكومات واملنظمات الدولية وال�رشكاء الآخرون املعنيون ب�إ�رشاك املغرتبني
فى عملية �إعادة الإعمار ملرحلة ما بعد الأزمات �إلى ربط العودة الطوعية للمغرتبني وم�شاريع �إعادة
الإندماج مببادرات التنمية املجتمعية والقطاعية ،كما هو احلال فى �أفغان�ستان ،العراق� ،سرياليون
وباقى الدول التى تتعافى من الأزمات .هناك ميزتان رئي�ستان للجاليات املغرتبة فيما يتعلق �سواء
بامل�ساعدات الإن�سانية �أو بدعم التنمية على املدى الطويل :فهم ميكنهم الت�أثري على الر�أى العام فى
البلد امل�ضيف ،وميكنهم تعزيز الإهتمام والتمويل وامل�شاركة فى �أن�شطة مرحلة ما بعد الأزمات.
ت�ضطر بع�ض الدول فى مرحلة ما بعد الأزمة �إلى ا�ست�ضافة الالجئني والنازحني القادمني من �أماكن
�أخرى .فقد وفرت العراق على �سبيل املثال احلماية لأكرث من  120.000الجئ من اجلمهورية العربية
ال�سورية بينما حتاول فى نف�س الوقت تي�سري عودة مواطنيها .وهناك العديد من بلدان املن�ش�أ التى
ا�ضطرت �إلى تولى عملية �إجالء و�إعادة مواطنيها املغرتبني الذين ت�أثروا بالأزمة فى البلد امل�ضيف،
بينما َعلَقَ العديد من املغرتبني فى الأزمات فى بلدان املن�ش�أ .وقد مرت مالى م�ؤخراً بكلتا التجربتني:
رحيل الكثري من مواطنيها من ناحية و�إعادة املغرتبني العالقني فى ليبيا ب�سبب احلرب .وقد مرت
بع�ض الدول ب�أزمات معقدة مثل �رسيالنكا ،حيث عانت من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سى ،والكوارث
الطبيعية وعلوق مواطنيها باخلارج نظراً حلدوث �أزمة ما فى بلد �آخر.
�أ�شادت احلكومات بالدعم الذى تقدمه املنظمات الدولية واملجتمع املدنى فى م�ساعدة النازحني
واجلماعات املغرتبة ممن ت�أثروا بالأزمات ،ودعم �إعادة البناء ملرحلة ما بعد الأزمة وت�شجيع
املغرتبني على امل�ساهمة فى تلك املرحلة .كما �أ�شادت الر�أ�س الأخ�رض ودول �أخرى مبجهودات بع�ض
الدول من غري بلدان املن�ش�أ �أو البلدان امل�ضيفة مل�ساعدتها اجلماعات املنكوبة وتقدميها دعم ًا مالي ًا
للو�صول �إلى مبادرات �أكرث ا�ستمرارية .ورحبت احلكومات مبا قامت به املنظمة الدولية للهجرة على
اخلطوط الأمامية بدءاً من اال�ستجابة الإن�سانية لهروب الالجئني من ال�رصاعات امل�سلحة والأزمات
الأخرى ،و�صو ًال �إلى �إعادة توطني العمالة املهاجرة التى ت�أثرت بالأزمات.
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فى العقود الأخرية قامت املنظمة الدولية للهجرة ،واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية ،و�صندوق الأمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة ،واملنظمة الإن�سانية الدولية ملكافحة الفقر  CAREوغريهم من ال�رشكاء
الدوليني والتابعني للمجتمع املدنى بدعم جهود �إعادة الإعمار والتنمية فى الدول التى تتعافى
من خمتلف �أنواع الأزمات ،مثل �أفغان�ستان ،البو�سنة والهر�سك� ،إثيوبيا ،هايتى ،العراق ،موزمبيق،
�سرياليون� ،رسيالنكا وال�سودان ،وذلك عن طريق الربامج التى تعتمد على دعم املغرتبني مثل برنامج
الهجرة من �أجل التنمية فى �إفريقيا . MIDA
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وقد مت تعريف الكوارث من قبل املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة فى افتتاحية امل�ؤمتر على
�أنها �أحد امل�سببات ال�سبعة للهجرة (بجانب التوزيع ال�سكانى ،احلاجة ،غياب العدالة ،امل�سافة ،الثورة
الرقمية والأحالم) التى �سوف ترفع من �أهمية اجلاليات املغرتبة فى الأعوام القادمة .فقد زادت
الكوارث والأزمات الأخرى من املخاوف املتعلقة بحماية املهاجرين مثل الإجتار بالب�رش وتهريب
املهاجرين والتى تزدهر فى مثل تلك املواقف.
تنقل اجلماعات املغرتبة من �أجل التعايف من الأزمات
تتطلع اليوم معظم الدول فى مرحلة ما بعد الأزمات �إلى جالياتهم املغرتبة من �أجل احل�صول على
الدعم فى عملية التعافى .ويتمثل �أحد خيارات تنقل اجلاليات املغرتبة يف العودة الطوعية الذى يعترب
حموراً رئي�سي ًا يف �أي خطة تنمية �شاملة ملرحلة ما بعد الأزمة ،خا�صة عودة ه�ؤالء املواطنني الذين
نزحوا هرب ًا من الأزمة� .إن احلاالت الآتية والتى مت مناق�شتها فى امل�ؤمتر لي�ست �شاملة ،لكنها تعر�ض
بع�ض اخليارات املتاحة �أمام �صانعى ال�سيا�سات.
فى �أفغان�ستان وبعد �سقوط نظام طالبان �أ�صبح للمغرتبني الأفغان ت�أثرياً فى ت�شكيل حكومة
دميقراطية .وبانتقال �أفغان�ستان من مرحلة التعافى �إلى مرحلة النمو ،ظل تنقل املغرتبني الأفغان
ي�شكل ر�أ�س مال اجتماعى واقت�صادى ذا �أهمية كبرية� .إن عودة العاملني الأفغان ذوى املهارات �إلى
وطنهم م�ستمرة منذ عقود وذلك مب�ساعدة احلكومات امل�ضيفة لهم وبرامج املنظمة الدولية للهجرة
للعودة الطوعية و�إعادة االندماج مع املجتمع� .إن ع�رشات الآالف من املهاجرين الأفغان الذين عادوا
من �أكرث من  20دولة فى الفرتة ما بني  2002و 2011قد تلقوا م�ساعدات خا�صة وفق ًا ملا يحتاجه
كل فرد مثل تو�صيات العمل ،تدريب وامل�ساعدة على بدء م�شاريع �صغرية .كان الكثري من العائدين
من اخلبريات ال�سيدات الالتي تلقني حزمات م�ساعدة خا�صة وتدريبات فى مواقع تنموية رئي�سية فى
الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص.
مت ت�صميم هذه الربامج بحيث تدعم �أهداف ال�سيا�سات التنموية الوطنية الأفغانية ،وتندمج مع م�شاريع
التنمية املجتمعية وتنمية القدرات فى جمال �إدارة امل�سائل املتعلقة بالهجرة .لذلك ي�ستفيد �أي�ض ًا من
هذه امل�شاريع بع�ض �أفراد املجتمع املحلى الذين ي�ستقبلون �أعداداً كبرية من املهاجرين العائدين .ومبا
�سواء كمكان عبور �أو كمق�صد فى
�أن �أفغان�ستان مازالت تعد م�صدراً رئي�سي ًا ل�ضحايا الإجتار بالب�رش ً
حد ذاتها ،ف�إن املنظمة الدولية للهجرة وغريها من امل�ؤ�س�سات تقوم بتقدمي احلماية و�إعادة الت�أهيل
وم�ساعدات �إعادة االندماج مع املجتمع له�ؤالء ال�ضحايا خا�صة للجماعات املغرتبة حديثا.
فى �أجنوال ومنذ انتهاء احلرب عام  2002مت تقدمي العون للكثري من املواطنني الذين �أجربوا على
الهرب �إلى الدول املجاورة مثل زامبيا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الكونغو ،ناميبيا وبت�سوانا من

69

امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة

�أجل العودة �إلى الوطن وامل�ساهمة فى �إعادة �إعمار الدولة فى مرحلة ما بعد احلرب ،وذلك عن طريق
املنظمة الدولية للهجرة واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وغريهما من ال�رشكاء،
�إال �أن نق�ص التمويل امل�ستمر لهذه الربامج كان �أحد �أكرب التحديات .وتولت احلكومة الأجنولية �إكمال
هذه امل�ساعدات الفورية للنازحني عرب ت�شجيع مغرتبيها املقيمني يف اخلارج منذ فرتات طويلة على
العودة من خالل التوا�صل معهم يف اخلارج لإطالعهم على اجلهود املبذولة لبناء ال�سالم(.)22
مرت العراق فى الأعوام القليلة املا�ضية بعملية نزوح وا�سعة داخل وخارج احلدود بعد �سقوط النظام
َّ
العراقى ال�سابق ،كما �أنها ا�ست�ضافت و�ساعدت �آالف الالجئني من دول مثل اجلمهورية العربية ال�سورية
و�إيران (اجلمهورية الإ�سالمية) .وقامت وزارة الهجرة والنازحني املن�ش�أة حديث ًا بت�شجيع وتي�سري عودة
العراقيني للم�ساعدة فى �إعادة �إعمار الدولة ،بجانب عملها مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات الأخرى ملواجهة النزوح الداخلي؛ فبالتعاون
مع املنظمات الدولية ،خا�صة املنظمة الدولية للهجرة ،مت �إعادة حوالى � 300.000أ�رسة طوعاً ،كما
ا�ستفادت هذه الأ�رس من خمتلف خدمات �إعادة االندماج مبا فى ذلك املنح املالية ،وامل�ساعدة فى
احل�صول على عمل وم�سكن .وفى حميط الدول املجاورة ت�ساعد العراق جالياتها املغرتبة عن طريق
�سبق و�أن �سحبها النظام ال�سابق ،ومراكز ثقافية ومدار�س
الإعانات املادية ،و�إ�صدار �أوراق ر�سمية ً
مل�ساعدة املغرتبني على احلفاظ على هويتهم و�صلتهم بالعراق.
لقد �ألقى الو�ضع الإن�سانى فى العراق ال�ضوء على ت�أثري الأزمات فى البلد امل�ضيف على اجلاليات
املغرتبة ،مثل العمالة الأجنبية املتعاقدة ،و�أهمية تعاون بلدان املن�ش�أ مع املنظمات الدولية وغريها
لتحديد مكان �أفراد اجلاليات املغرتبة ثم �إجالئهم و�إعادتهم بعيداً عن مكان الأزمة .وقد الحظت
العراق من خالل جتربتها اخلا�صة �أنه مع ازدياد التنقل على م�ستوى العامل �أ�صبح املجتمع الدولى فى
حاجة ما�سة لتح�سني الظروف االقت�صادية وال�سيا�سة والتخفيف من معاناة املهاجرين.
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�أدت الأزمة ال�سيا�سية فى مالى عام � 2012إلى نزوح �آالف املواطنني داخل حدود الدولة وحوالى
 170.000الجئ فى الدول املحيطة مثل اجلزائر ،بوركينا فا�سو ،موريتانيا والنيجر .وقد هرب
البع�ض �أي�ض ًا �إلى مناطق �أبعد مثل فرن�سا� ،أ�سبانيا وغريهما من الدول التي متثل بالفعل وطن ًا
جلاليات �ضخمة وم�ؤثرة .وفى املجمل ن َز َح حوالى � 500.000شخ�ص جراء ال�رصاع الدائر ،ميثل
الن�ساء والأطفال  %75تقريب ًا من النازحني داخليا �أغلبهم يعانون من ظروف �شديدة الق�سوة.
وتدرك دولة مالى جيداً �أن عمليات النزوح طويلة الأمد ميكن �أن يكون لها عواقب غري متوقعه لكل
 )22على �سبيل املثال انظر امل�ؤمتر الثالث للجاليات الأجنولية املغرتبة فى الواليات املتحدة الأمريكية  2013مبنا�سبة االحتفال
بالذكرى احلادية ع�رش لل�سالم فى �أجنوال.
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الدول واملجتمعات املت�أثرة بالأزمة ،كما تتطلب تن�سيق حذر بني جميع الأطراف الفاعلة (اجلاليات
املغرتبة ،املجتمع املدنى ،اخلرباء الفنيني واملتربعني) .وبدعم من املجتمع الدولى� ،رشعت احلكومة
فى عملية �إ�صالح الدولة وم�ؤ�س�ساتها الدميقراطية ،وقامت بر�سم خارطة طريق للمرحلة االنتقالية
والتى كانت قد تبنتها اجلمعية الوطنية فى �أوائل عام  .2013ومع ا�ستعادة ال�سالم ،يعود اليوم العديد
من املواطنني املاليني �إلى بالدهم .وتتمثل الأولوية الآن يف كيفية �إدارة العودة املثمرة للجاليات
املغرتبة و�إعادة اندماجهم فى املجتمع بطريقة حتدث التوازن بني االحتياجات االجتماعية
واالقت�صادية للأفراد من ناحية واالحتياجات التنموية للدولة من ناحية �أخرى.
لقد كانت الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبى واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية
�سواء لتقدمي الإغاثة الإن�سانية الفورية �أو لدعم
والعديد من امل�ؤ�س�سات الأخرى فى اخلطوط الأمامية ً
التنمية على املدى البعيد ،وذلك منذ بداية الأزمة فى �شمال مالى .على �سبيل املثال� ،ساعدت املنظمة
الدولية للهجرة على �إعادة املاليني من ليبيا بعد قيام الثورة الأخرية بها ،وعملت مع القن�صليات
واجلاليات املغرتبة على �إح�صاء املغرتبني فى دول املهجر الرئي�سية .وقد قامت املنظمة الدولية
للهجرة �أي�ض ًا بعمل ا�ستطالعا للر�أى للأ�رس النازحة من املناطق ال�شمالية فى مالى وذلك للوقوف
على مدى رغبتهم فى العودة �إلى ال�شمال فور �أن ت�سمح الظروف الأمنية واالقت�صادية.
وفى �سرياليون ،وبعد �أحد ع�رش عام ًا من احلرب الأهلية منذ عام  ،2002تعمل احلكومة مع �رشكائها
على �إيجاد �سيا�سة وطنية للجاليات املغرتبة تدعمها �آلية قانونية �شاملة لربط اجلاليات املغرتبة
بالتنمية فى �سياق �إعادة الإعمار ملرحلة ما بعد احلرب .كما تعمل احلكومة مع املنظمة الدولية
للهجرة واملنظمات الدولية الأخرى من �أجل دعم قدرة ال�سلطات واملجتمع املدنى على تنفيذ
الت�رشيعات املتعلقة بال�سالم واال�ستقرار عن طريق اال�ستعانة باملواهب املغرتبة.
وتتعافى ال�صومال الآن من عقدين من النزاع الأهلى والعنف ونزوح مئات الآالف من مواطنيها.
وت�ستعيد الدولة الآن م�ؤ�س�ساتها الدميقراطية ،فقد ر�سمت خارطة طريق للمرحلة االنتقالية تلعب فيها
اجلاليات املغرتبة دوراً حيوي ًا عن طريق التحويل النقدى ،وامل�ساعدات الإن�سانية ونقل املهارات
واملعرفة �إلى القطاعات الرئي�سية .ويعود العديد من املغرتبني ال�صومالني ل�شغل منا�صب فى احلكومة
والربملان وفى جمال اخلدمة العامة� .إن دعم ه�ؤالء املغرتبني للم�شاريع الوطنية فى قطاع التعليم
وال�صحة على �سبيل املثال كان �أمراً الغنى عنه للم�صاحلة الوطنية وجهود بناء الدولة ،كما كان
�إ�سهام ًا رئي�سي ًا فى االقت�صاد ال�صومالى .وتقوم وزارة اخلارجية ال�صومالية بدعم مواطنيها يف
اخلارج ،كما ت�ساعد العائدين عن طريق توفري م�سكن ،و�إ�صدار امل�ستندات املهمة التى �سبقَ �سحبها
عن طريق النظام ال�سابق و�إبقائهم على معرفة دائمة بالتطورات فى بلد املن�ش�أ.
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وتعمل كل من املنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية باال�شرتاك مع احلكومة
ال�صومالية واجلاليات املغرتبة على اال�ستفادة من مهارات ومعارف وخربات املغرتبني فى جماالت
مثل ال�سيا�سات والت�رشيع ،والإدارة املالية العامة و�إدارة املوارد الب�رشية( .)23على هذا النحو من
املتوقع عودة املزيد من املواطنني املقيمني باخلارج للم�ساعدة فى �إعادة بناء الدولة.
وقد عانت �سرييالنكا من عدد من الأزمات الطارئة املعقدة ،فقد عانت �رصاع ًا دام ملدة ثالثني
عام ًا وانتهى فى عام  ،2009بالإ�ضافة �إلى الكوارث الطبيعية ،مما �أدى �إلى �إبطاء حركة التنمية
االقت�صادية وزيادة �أعداد املهاجرين ال�سرييالنكيني .بع�ضهم عمد �إلى اختيار و�سائل غري قانونية،
فوقع فري�سة لدوائر الإجتار بالب�رش والتهريب .كما نزحت �آالف الأ�رس �إلى ال�شمال وال�رشق .وفى مرحلة
ما بعد الأزمة التى متر بها البالد حاليا تواجه الدولة حتديات من قبل التفاعالت املختلفة للهجرة
والتى تتطلب جهوداً م�شرتكة لإيجاد حلول �شاملة عن طريق اجلمع بني امل�ساعدات الإن�سانية ،وبرامج
الفرتة االنتقالية ،وعودة وتكامل وبناء قدرات احلكومة و�رشكائها من املجتمع املدنى.
لذا �أ�صبحت �إدارة الهجرة �إ�سرتاتيجية هامة فى مرحلة ما بعد الأزمة فى �رسيالنكا ،ملا لها من تاريخ
طويل فى تدفق العمالة �إلى اخلارج خا�صة �إلى دولة ال�رشق الأو�سط .وتقدم املنظمة الدولية للهجرة
بال�رشاكة مع �أطراف �أخرى حزمة م�ساعدات خا�صة للمهاجرين العائدين طوع ًا من �أجل �إعادة
االندماج ،كما تعمل مع احلكومة على حت�سني تقنيات التدريب وتطوير مهارات ه�ؤالء املهاجرين
العاملني واكت�شاف �أ�سواق جديدة للعمالة املدربة وغري املدربة .وتتكامل اال�سرتاتيجيات مع
برامج �إ�صالح البنية التحتية على امل�ستويني ال�صغري والكبري ،كما تقدم خدمات �إعادة الإندماج مع
املجتمع للفئات اله�شة ،مثل املحاربني ال�سابقني ،كجزء من خطة التعافى املبكر والنهو�ض مب�ستوى
املعي�شة.
وترى �رسيالنكا �أن �إ�سرتاتيجيتها لال�ستفادة من مهارات اجلاليات املغرتبة ت�صلح كذلك ك�أ�سلوب
للتعامل مع بع�ض املجموعات املغرتبة ذات التوجه العدائى ،مبا يتما�شى مع تو�صيات «جلنة
الدرو�س امل�ستفادة وامل�صاحلة» ب�إ�رشاك اجلاليات املغرتبة ب�شكل بناء فى م�ستقبل �رسيالنكا.
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دعم �أطفال و�شباب اجلاليات املغرتبة بو�صفه ا�ستثماراً للم�ستقبل
تقوم العديد من الدول بالرتكيز ب�شكل متزايد على الو�ضعية اله�شة للأطفال وال�شباب العالقني فى
�سواء من منظور �أنه ميثل �إعاقة للتنمية الب�رشية �أو اخل�سارة املحتملة للقوة
مرحلة ما بعد الأزمةً ،
 )23انظر الرابط اخلا�ص بربنامج الهجرة من �أجل التنمية فى �إفريقيا والدعم الفنى للمغرتبني ال�صوماليني امل�ؤهلني ،التابع

للمبادرة امل�شرتكة لربنامج الأمم املتحدة للتنمية واملنظمة الدولية للهجرة aHtt://reliefweb.int/report/Somalia/iom-sam .
.lia-quests-mida-expert-presents-giudines-E2%8098%new-deal- process%E2%80%99-aid

اجلاليات املغرتبة والتنمية :بناء ج�سور بني املجتمعات وال ُدول

الب�رشية لبلد املن�ش�أ (و�أي�ض ًا البلد امل�ضيف) .وت�سعى دولة البو�سنة والهر�سك التى خرجت م�ؤخراً من
�رصاع فقدت فيه العديد من �شبابها املتعلم �إلى دعم قدرات �شبابها املغرتب ليدعم بدوره منو الدولة.
ٍ
وعلى غرار ذلك� ،أن�ش�أت �رسيالنكا منتدي ًا ل�شباب املهنيني كجزء من املبادرات متعددة الأطراف
لإ�رشاك اجلاليات املغرتبة.
وقد �أثارت هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية الت�سا�ؤل التايل :كيف ميكن اال�ستفادة من خربات الالجئني
ال�سوريني من �أجل �ضمان ا�ستمرار برامج التعليم كي ال ي�ضطر الطلبة �إلى التوقف عن درا�ستهم؟
وبالنظر �إلى املثال املذكور يت�ضح �أن هذا الت�سا�ؤل يرتبط كذلك باحتياجات املجتمعات التى
ت�ست�ضيف الالجئني والتى دائم ًا ما تكون غري جمهزة للتعامل مع احتياجاتهم التعليمية اخلا�صة.
وينطوي ت�سا�ؤل هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية على بع�ض الأمثلة اال�سرت�شادية حول ُ�س ُبل تعامل
الدول التي ت�ست�ضيف الالجئني مثل الأردن ولبنان مع االحتياجات التعليمية ملئات الآالف من
الالجئني ال�سوريني من الأطفال .على �سبيل املثال ،تعمل وزارة التعليم فى الأردن مع �صندوق الأمم
املتحدة للطفولة ،واالحتاد الأوروبى و�أملانيا من �أجل توفري التعليم املجانى للكثري من الأطفال
ال�سوريني .وفى الأردن �أي�ض ًا تعمل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة على تنفيذ م�رشوع
قيمته  4.3مليون يورو ممُ َ ول من االحتاد الأوروبى لدعم تعليم عالِ اجلودة وت�شجيع فر�ص تنمية
املهارات ل�شباب الالجئني ال�سوريني وال�شباب الأردنى الذى ت�أثر بهذه الأزمة الإن�سانية .وفى لبنان
يتلقى الأطفال ال�سوريون التعليم املحلى ،ويقوم �صندوق الأمم املتحدة للطفولة بالإ�شرتاك مع منظمة
كارتيا�س  CARITASب�صفتها هيئة تنفيذية بتوفري امل�ستلزمات املدر�سية لكلٍ من �أطفال الالجئني
والعائالت اللبنانية التى ت�ست�ضيفهم وذلك من خالل برامج طارئة م�شرتكة للتعليم.
�إن الر�سالة التي ينطوي عليها ت�سا�ؤل هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية تتمثل يف احلاجة �إلى تقدمي
املجتمع الدولى يد العون من �أجل دعم قدرة الدول التى متنح حق اللجوء �أو ت�ست�ضيف �أطفال اجلاليات
املغرتبة على املدى الق�صري �أو الطويل ،وحماية حق ه�ؤالء الأطفال فى احل�صول على التعليم .وقد
ك�شف هذا الت�سا�ؤل عن ر�سالة هامة للم�ؤمتر وهى �أن اال�ستثمار فى �أطفال اجلماعات املغرتبة التى
َ
ت�شكلت نتيجة الأزمات ما هو �إال ا�ستثماراً فى تعافى ومنو بلد املن�ش�أ فى امل�ستقبل وكذلك فى تنمية
املجتمع امل�ضيف.
فى هذا ال�سياق ،ت�ستطيع املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية مثل �صندوق الأمم املتحدة
للطفولة ،منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،منظمة كاريتا�س  ،CARITASوهيئة �إنقاذ
الطفولة �أن تلعب دوراً حا�سم ًا فى �ضمان ا�ستكمال الأطفال النازحني والالجئني لدرا�ستهم بينما هم
بعيدون عن وطنهم.
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املغرتبون العائدون من دول حتت وط�أة الأزمات
لقد خلَّفت بع�ض الأزمات االقت�صادية وال�سيا�سية والناجتة عن كوارث طبيعية التى حدثت م�ؤخراً فى
ال�رشق الأو�سط و�إفريقيا ماليين ًا من الب�رش عالقني فى بلدان �أجنبية ،معظمهم من العمالة املهاجرة.،
كان ذلك مبثابة اختباراً حقيقي ًا لقدرة احلكومات واملجتمع الدولى على التخطيط واال�ستجابة ب�صورة
مالئمة .فال تتمتع بلدان املن�ش�أ جميعها بالقدرة وال متتلك نظام ًا �شام ًال لدعم اجلاليات املغرتبة
من �أجل اال�ستجابة ال�رسيعة و�إجالء مواطنيهم املت�رضرين .قامت العديد من تلك البلدان باال�ستعانة
ب�شكل متكرر باملنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للهجرة للم�ساعدة فى �إعادة مواطنيها العالقني
فى حتت وط�أة الأزمات .وقد عملت مالى مع املنظمة الدولية للهجرة على �إعادة �أكرث من 30.000
مواطن ًا مالي ًا كانوا قد علقوا فى ليبيا فى فرتة ما بعد الثورة بينما ا�ستثمرت �أرمينيا مبالغ ًا طائلة فى
�إعانة حوالى  10.000مواطن ًا �سوري ًا �أرميني ًا  -بينهم العديد من التالميذ والطلبة – هربوا �إلى م�سقط
ر�أ�س �أ�سالفهم منذ اندالع ال�رصاع فى اجلمهورية العربية ال�سورية ،وهى الآن تطلب الدعم الدولى
ملواجهة حتديات �إعادة اندماجهم مع املجتمع مثل توفري امل�سكن والعمل.
�أدت اال�ضطرابات الأهلية فى اجلمهورية العربية ال�سورية منذ عام � 2011إلى نزوح كل من املواطنني
ال�سوريني �إلى العراق والأردن ولبنان وتركيا ،وكذلك اجلاليات املغرتبة املوجودة بالفعل على
الأرا�ضى ال�سورية والتى تنحدر من املنطقة �أو من خارجها .قامت املنظمة الدولية للهجرة فى عام
 2012بامل�ساعدة فى �إجالء الآالف من املغرتبني العالقني فى اجلمهورية العربية ال�سورية �إلى خم�سة
وثالثني دولة من بلدان املن�ش�أ ،كما �ساعدت فى عملية نقل الأ�شخا�ص العالقني �إلى دول اللجوء
املجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا.
بالإ�ضافة �إلى عمليات الإجالء الإن�سانية للمهاجرين العالقني الذين ت�أثروا بالأزمة فى ليبيا عام
 ،2011قام «الربنامج الإقليمى لدعم العودة الطوعية و�إعادة �إدماج املهاجرين العالقني فى ليبيا
وم�رص» مبنح الدعم ال�شامل للمهاجرين ذوى الو�ضعية اله�شة فى تلك الدول .وقد تركزت امل�ساعدات
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للمهاجرين غري ال�رشعيني من �إثيوبيا وال�سودان على الدعم العينى لإعادة االندماج ،وبناء قدرات
املجتمع املدنى والعاملني بالدولة فى بلد املن�ش�أ .وحني قامت ليبيا بعمل �أول انتخابات دميقراطية
منذ عقود فى يوليو � ،2012ساعدت كل من املنظمة الدولية للهجرة ،وبرنامج الأمم املتحدة للتنمية
واللجنة الوطنية العليا لالنتخابات الليبية املواطنني الليبيني فى �أوربا وال�رشق الأو�سط و�أمريكا
ال�شمالية على الت�صويت من خارج بالدهم.
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منوذج اال�ستجابة فى الأزمة الفلبينية

خالل الأربعني �إلى خم�سني �سنة املا�ضية قامت الفلبني ب�إن�شاء بنية حتتية �شاملة لإدارة الهجرة،
تت�ضمن تلك البنية نظم و�إجراءات للتعامل مع النزوح واملحن املفاجئة التى عانى منها الآالف من
مواطنيها املغرتبني فى خمتلف �أ�شكال الأزمات� .إن الأطر القانونية واالجتماعية الفلبينية اخلا�صة
باملواطنني فى اخلارج تدعم احلماية االجتماعية بقوة .وقد �شكلت احلكومة عام 2002م «جلنة
ت�أهب رئا�سية ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط» نتيج ًة لال�ضطرابات �آنذاك ،وفى عام  2011ا�س ُتبدلت هذه
اللجنة بـ «فريق الت�أهب واال�ستجابة عرب البحار» حتت الإ�رشاف املبا�رش لرئي�س اجلمهورية وذلك
لتغطية خمتلف �أنواع الكوارث الطبيعية واالجتماعية وال�سيا�سية.
وفى �أعقاب �أحداث الربيع العربى ،قامت احلكومة بت�شكيل فريق عمل من امل�ؤ�س�سات املختلفة من �أجل
الإ�رشاف خ�صي�ص ًا على العودة ال�رسيعة للفلبينيني عرب البحار خا�صة من م�رص وليبيا واجلمهورية
العربية ال�سورية .ولكن عندما واجهت احلكومة عدداً من الكوارث العاملية فى وقت واحد مثل زلزال
كري�ست�رش�ش وت�سونامى  2011فى اليابان ،قامت بت�شكيل فريق الت�أهب واال�ستجابة عرب البحار
(الذي يتكون من فرق ا�ستجابة عاجلة ك�أذرع تنفيذية للفريق) ل�ضمان مراقبة تطورات الأحداث
و�رسعة اال�ستجابة على امل�ستوى العاملى.
ويرتكز النظام الفلبينى لال�ستجابة للأزمات على ثالث حماور :
l

l

l

الت�أهب  -ك�إجراء اعتيادي وتنفيذي -يجب على املكاتب الدبلوما�سية والقن�صليات فى
اخلارج التحديث امل�ستمر خلطط الأزمات الطارئة والتى تت�ضمن خريطة للجاليات املغرتبة،
وحتديد م�سارات الإجالء ،والتخطيط ،والأدوات واملوارد اللوج�ستية؛ وي�ضمن �ضابط التن�سيق
تنفيذ خطة الطوارئ.
ال�رشاكة – اجلاليات املغرتبة هى �رشيك ا�سرتاتيجي فى دعم تنفيذ ال�سيا�سات.
الإرادة ال�سيا�سية – يرفع فريق الت�أهب واال�ستجابة عرب البحار تقاريره مبا�رشة �إلى الرئي�س،
كما ت�أتى الأوامر بتكوين فرق اال�ستجابة العاجلة مبا�رشة من الرئي�س.

تقوم احلكومة الفلبينية ب�إ�رشاك اجلاليات املغرتبة بو�صفها مورداً ال غنى عنه و�رشيك ًا ا�سرتاتيجي ًا
فى تطوير وتنفيذ هذه ال�سيا�سات وفى م�ساعدة اجلاليات الأخرى التى ت�رضرت� .إن �إ�رشاك اجلاليات
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املغرتبة يعترب بنداً حموري ًا فى خطط الطوارئ للمكاتب الدبلوما�سية ،ولذا ظلت املكاتب الدبلوما�سية
والقن�صليات فى �أماكن مثل طرابل�س ،دم�شق والقاهرة مفتوحة ومتاحة حتى فى ذروة الأحداث فى
الأزمات الأخرية .وفى الأماكن التى ال يوجد بها متثيل دبلوما�سى فلبينى تقوم الدولة ب�إر�سال فرق
قن�صلية للمناطق املت�أثرة بالأزمات مثل ما حدث فى هايتى واليمن وما حدث م�ؤخراً فى اجلزائر،
وذلك لتقدمي امل�ساعدة للمواطنني الفلبينني املت�رضرين(. )24
احلاجة �إلى مزيد من تبادل البيانات واملعلومات
طالب امل�شاركون فى امل�ؤمتر باملزيد من املعلومات عن الدرو�س امل�ستفادة من بع�ض هذه التجارب،
واملزيد من التحليل عن كيفية تطبيق هذه الدرو�س يف املواقف امل�شابهة الأخرى ،على �سبيل املثال
�أثناء عمليات الإغاثة .وكما �أو�ضحت دول مثل الفلبني ،ف�إن وجود هيكل جيد التن�سيق للدعم القن�صلى
و�إ�سرتاتيجية للجاليات املغرتبة وخطة طوارئ فى البلد امل�ضيف من �ش�أنه �أن مينح �إطاراً جلمع
وحتديث وت�شارك املعلومات عن اجلاليات املغرتبة لإ�ستخدامها فى حاالت الت�أهب واال�ستجابة
للأزمات من جميع الأطراف.
�إن و�ضع خريطة للجاليات املغرتبة قبل وبعد الأزمة ميكن �أن ي�سفر عن بيانات قيمة لكل من
امل�ساعدات الإن�سانية وجهود احلراك من �أجل �إعادة الإعمار .بعد نهاية احلرب الأهلية فى �أجنوال عام
 ،2002قامت املنظمة الدولية للهجرة بعمل تدريب على ر�سم خريطة للمغرتبني فى اململكة املتحدة
وهى واحدة من �أكرب الدول امل�ضيفة للمواطنني الأجنوليني فى اخلارج.
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كذلك ف�إن اجلهود احلالية للمنظمة الدولية للهجرة لو�ضع خريطة جلاليات �سرياليون املغرتبة والتى
تعمل فى جمال ال�صحة فى كندا والواليات املتحدة الأمريكية �سوف ت�ساعد فى التعرف على املهارات
املتاحة فى اخلارج واملحفزات املالئمة لها للعودة وامل�ساعدة فى تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية
لقطاع ال�صحة فى �سرياليون� .إن تقييم ّا موازي ًا الحتياجات قطاع ال�صحة فى �سرياليون من �ش�أنه �أن
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 �أي�ض ًا للحكومة وهيئات
الإغاثة الإن�سانية بتخطيط عودة �أعداد كبرية من النازحني �إلى ال�شمال ،حيث ميكن لهذا الأمر �أن ميثل
�ضغط ًا هائ ًال على البنية التحتية وخمزون الطعام واملاء وامل�ؤن الطبية والنظافة وال�صحة العامة.
وقد �أعلن برنامج �أك�سفورد للجاليات املغرتبة بجامعة �أك�سفورد �أنه يتولى عمل بحث عن �سيا�سات
�إ�رشاك اجلاليات املغرتبة فى النظام الدولى ،ويعتمد فى ذلك جزئيا على املعلومات التى مت جمعها
 )23من �أجل املزيد من الأمثلة اخلا�صة بتلك املمار�سات ،انظر ور�شة عمل احلوار الدويل للهجرة  2012واملخ�ص�صة حلماية

املهاجرين يف �أوقات الأزمات على الرابط التايلHtt://reliefweb.int/report/Somalia/iom-samalia-quests-mida-expert- :
.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�صول
�إلى قائمة مفيدة حل�رص هذه ال�سيا�سات والأطر واملحفزات ،والبدء فى قيا�س الآثار املختلفة لتلك
ال�سيا�سات.
ومن ناحية �أخرى طالبت املنظمات غري احلكومية جميع الأطراف باال�شرتاك فى تطوير وتنفيذ
�سيا�سات الهجرة واملغرتبني ،مبا فى ذلك ال�سيا�سات اخلا�صة مبجال الأعمال الذى يحقق من
ناحية مكا�سب ًا نتيجة لعمل اجلاليات املغرتبة قبل الأزمة ويعانى من ناحية �أخرى من خ�سارة
تلك اجلاليات �أثناء وبعد الأزمة .كما يجب �أن ُتعقد االتفاقيات بني بلدان املن�ش�أ والبلدان امل�ضيفة
واجلاليات املغرتبة وجماعات املهاجرين واملجتمع املدنى من �أجل التعامل امل�شرتك مع املهاجرين
واملغرتبني فى �أماكن الأزمات .و�سوف ُيحال هذا املو�ضوع �إلى احلوار رفيع امل�ستوى فى �أكتوبر
طبق ًا لتو�صية جلنة املنظمات غري احلكومية فى مقرتحاتها.
النتائج واال�ستنتاجات
�أكد امل�شاركون على الدور الذى ميكن �أن تلعبه اجلاليات املغرتبة قبل وخالل وبعد الأزمات .وعلى
الرغم من �أن لكل �أزمة تفاعالتها اخلا�صة �إال �أن الأطر والنظم املالئمة قد تزيد من �إ�رشاك اجلاليات
املغرتبة فى دعم عملية التعافى فى مرحلة ما بعد الأزمة ،بغ�ض النظر عن نوع الأزمة .ويعد بناء
الثقة بني القن�صليات واجلاليات املغرتبة مفتاح ًا لهذا التعاون� .إن و�ضع خريطة لأماكن وظروف
املغرتبني بالإ�ضافة �إلى االتفاقيات بني الدول وامل�ؤ�س�سات على تقا�سم تلك املعلومات وقت الأزمة
ميكن �أن ميثل �أمراً حيوي ًا للتوا�صل اال�سرتاتيجى.
كما �أدركَ امل�شاركون فى امل�ؤمتر �أن اجلاليات املغرتبة قد تت�أثر ب�شدة بالأزمات وقد تعلق �أي�ض ًا
فى الأزمات الإن�سانية الناجتة عنها ،كما قد تنتج بالفعل جماعات جديدة من املغرتبني من جراء
عمليات النزوح طويلة الأمد .حتتاج احلكومات �إلى التن�سيق مع احلكومات الأخرى ،ومع املنظمات
الدولية واملجتمع املدنى والقطاع اخلا�ص من �أجل حتديد �أماكن جالياتها املغرتبة والتعرف على
احتياجاتهم وتطوير وتنفيذ اال�ستجابة ال�رسيعة ،وبرامج احلماية والدعم والعودة و�إعادة االندماج.
ومن جديد ،كما �أ�شارت جلنة املنظمات غري احلكومية ل�ش�ؤون الهجرة ،متثل القن�صليات املفتاح
لت�أ�سي�س قواعد الثقة بينها وبني مواطنيها املغرتبني ،وت�شجيع �أكرثهم عر�ضة لل�رضر باخلارج ،وهم
عادة املهاجرين غري ال�رشعيني ،على اللجوء �إليها وقت احلاجة.
وت�ستحق النماذج ال�شاملة ،مثل الإ�سرتاتيجية الفلبينية للت�أهب واال�ستجابة ،مزيداً من الفح�ص ورمبا
�أي�ض ًا التعديل ملواجهة احتياجات الدول والأقاليم الأخرى ،وذلك نظراً لكونها تنبع من قوانني حماية
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املهاجرين و�أنظمة �إدارة الهجرة ،ويتم توجيهها من �أعلى املنا�صب ال�سيا�سية فى الدولة بالتعاون مع
القن�صليات وخطط الطوارئ اخلا�صة لديها واجلاليات املغرتبة نف�سها.
وقد طالب امل�شاركون فى امل�ؤمتر �أن تقوم املنظمة الدولية للهجرة واحلوار رفيع امل�ستوى الثانى
للأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية بالآتى :

 )1الإعرتاف ب�أهمية الدور الذى تلعبه اجلاليات املغرتبة فى الأزمات واملرحلة التى تليها،
و�إدراجهم �ضمن التخطيط لإدارة خماطر الكوارث.
 )2ت�شجيع احلكومات على بناء الثقة مع مواطنيها باخلارج و�إ�رشاكهم فى حلول الأزمات
وجهود التنمية فى مرحلة ما بعد الأزمة.
 )3ت�شجيع احلكومات على تبنى ا�سرتاتيجيات م�شرتكة للت�أهب واال�ستجابة ال�رسيعة من �أجل
م�ساعدة املغرتبني املت�رضرين ،والعمل مع �رشكاء من املجتمع الدولى واملدنى والقطاع
اخلا�ص لتنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات.
 )4منا�شدة املنظمات الدولية تكثيف وتن�سيق حماية وم�ساعدة املغرتبني املت�رضرين ،ودعم
الدول فى عملية �إ�رشاك اجلاليات املغرتبة فى التنمية امل�ستدامة.
� )5إيجاد �آليات عاملية جلمع وتقا�سم املعلومات من �أجل دعم اال�ستجابة العاجلة عند الأزمات
وجهود �إعادة الإعمار على املدى الطويل التى ت�شمل �أي�ض ًا اجلاليات املغرتبة.
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الـخامتة
ميثل امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة نقطة حتول حقيقية يف �سل�سلة احلوارات الدولية
�ضم �أكرب ح�شد من امل�سئولني احلكوميني
حول الهجرة التي ترعاها املنظمة الدولية للهجرة ،حيث َّ
املخت�صني ب�ش�ؤون املغرتبني يف تاريخ احلوار الدويل للهجرة الذي ترعاه املنظمة.
أجمع امل�شاركون على وجود �إعرتاف دويل بالدور الذي يلعبه املغرتبون �أجل التنمية يف دول
لقد � َ
املن�ش�أ والدول امل�ضيفة .وقد ف َت َح امل�ؤمتر الطريق �أمام نهج جديد للعالقة بني الهجرة والتنمية ،من
خالل �إطالق النقا�ش حول املغرتبني يف �أرفع امل�ستويات احلكومية حول العامل .ويعترب الإلتزام
والقيادة ال�سيا�سية للوزراء وامل�سئولني احلكوميني �أمراً ال غنى عنه من �أجل تبني �سيا�سات وبرامج
فعالة.
وقد متكَّن امل�شاركون من تبادل وجهات النظر حول �س ُبل دعم الإلتزام ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي ب�صفته
�أ�سا�س ًا لو�ضع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج �إ�رشاك للمهاجرين تختلف طبق ًا لظروف و�إحتياجات الدول
التابعني لها.
وقد ات�ضح �أن قرار املنظمة الدولية للهجرة بتخ�صي�ص دورة هذا العام من احلوار الدويل حول الهجرة
ملناق�شة �ش�ؤون املغرتبني يعترب �أمراً يف غاية ال�رضورة� .أوالً :لأنه ي�شكل ا�ستجابة ل�ضغط العديد من
الأطراف  -حكومات وجمتمع مدين ومنظمات دولية  -من �أجل تقييم ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة
باملغرتبني واخلروج بتو�صيات من �ش�أنها التعامل مع التحديات و�أوجه الق�صور التي مت حتديدها.
ثانياً :لقد �ش َغلَ امل�ؤمتر حلظة هامة يف تاريخ النقا�ش العاملي حول الهجرة والتنمية حيث تزامن
مع حدثني كبريين من �ش�أنهما (�إعادة) ت�شكيل م�ستقبل �إدارة الهجرة الدولية :احلوار الرفيع امل�ستوى
للأمم املتحدة حول الهجرة والتنمية يف �أكتوبر (ت�رشين الأول)  ،2013و (�إعادة) �صياغة �أجندة
التنمية ملا بعد عام .2015
من �ش�أن جميع هذه الأحداث ،مبا يف ذلك امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة� ،أن تخترب �إ�ستعداد
وقدرة املجتمع الدويل على ربط �إعرتافه املتزايد بالهجرة بالأهداف العاملية للتنمية يف امل�ستقبل.
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وبينما ي�ص ُعب تلخي�ص جميع نتائج امل�ؤمتر ب�شكل وايف وتف�صيلي ،تعك�س املحاور اخلم�س املذكورة
يف هذا التقرير عمق املناق�شات و َتنوع الر�ؤى والنهوج املقدمة يف خمتلف اجلل�سات.
�ساهم جميع امل�شاركني يف اجلهود الرامية لإيجاد �إجابة لل�س�ؤال التايل :كيف ميكن للمهاجرين
لقد
َ
الإ�ستقرار والإندماج يف جمتمع جديد بينما يبقون على روابط مثمرة مع دولة املن�ش�أ �أو الأ�صل؟ كما
�سعى امل�شاركون لتحديد ال�سيا�سات والأُطر وال�رشاكات التي من �ش�أنها دعم هذه اجلهود والإ�ستفادة
من ربط املغرتبني بني املجتمعات والدول.
وخرج مبجموعة من النتائج والتو�صيات التي تتعامل
لقد ا�سرت�شد امل�ؤمتر بهذه الأهداف العامة
َ
مع ق�ضايا الإندماج الفعال ،والإحتواء الإجتماعي ،وحق املواطنة ،ومكافحة التهمي�ش واخلوف من
الأجانب ،وذلك من خالل التوعية وتوفري املعلومات .كما مت الت�أكيد على دور املجتمع الدويل واملدين
والقطاع اخلا�ص يف حتقيق ذلك النوع من الهجرة الذي يعود بالفائدة على اجلميع من خالل تدوير
الأدمغة عو�ض ًا عن هروبها.
كما نادى امل�شاركون ب�أهمية و�ضع �أُطر ومناذج من �ش�أنها ت�شجيع املواطنني امل�ؤهلني على �إعادة
�إ�ستثمار املهارات وامل�ؤهالت واخلربات والأ�صول املالية التي �أكت�سبوها يف اخلارج ،يف بلدان املن�ش�أ
�أو الأ�صل .ونا�شد امل�شاركون احلكومات والقطاع اخلا�ص لتخفيف ال�سيا�سات واللوائح التي من �ش�أنها
ت�سهيل ذلك.
وقد بر َز امل�ؤمتر لرتكيزه على تنقل العمالة وتدوير املهارات والعوائد الإجتماعية بد ًال من الإ�ستفا�ضة
يف احلديث عن امل�ساهمات املالية للمغرتبني .كما مت الت�أكيد مراراً على �أن املغرتبني هم �أو ًال وقبل
كل �شيء �أ�شخا�ص لديهم �إحتياجات خا�صة البد من التعامل معها خالل دورة الهجرة.
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وقد �أور َد امل�ؤمتر من خالل بع�ض الأمثلة امللمو�سة جمموعة متنوعة من ال�س ُبل التي ميكن للدول من
خاللها توجيه الهجرة  -وب�شكل خا�ص �إ�رشاك املغرتبني  -بهدف و�ضع خطط و�سيا�سات وممار�سات
التنمية .وقد �أقرتح ممثلو القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين �أن تنظر الدول �إلى املغرتبني يف ال�سياق
الأ�شمل للتنقل الإقليمي والعاملي للمهارات وربط �سيا�سات �إ�رشاك املهاجرين بالتخطيط لتنمية �سوق
العمل واملهارات املحلية .كما ميكن �أن ي�ساهم و�ضع املغرتبني �ضمن ا�سترياتيجيات �سوق العمل يف
تنمية ال�سيا�سات املحلية للتنمية الإقت�صادية.
كما تعر�ض النقا�ش للجانبني الإجتماعي وال�سيا�سي لق�ضية املغرتبني من زوايا خمتلفة ،ومت الت�أكيد
على دورهم الهام يف جتنب الأزمات� ،أو الإ�ستعداد لها والتعايف منها .وتتجاوز م�ساهمات املغرتبني
يف احلاالت الالحقة للأزمات جمرد احلماية الفورية �إلى جهود �إعادة البناء يف املرحلة الإنتقالية �أو
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على املدى الطويل ،وكذلك من خالل التعاون مع احلكومات امل�ضيفة ،وتوطيد الدعم الدويل والعمل
عن قرب مع املنظمات الدولية.
�إن �أهمية الإ�ستثمار يف تعليم �أطفال املغرتبني النازحني ب�سبب الأزمات قد �أثار الإنتباه �إلى �إحتياجات
املجموعات اله�شة من املهاجرين واملغرتبني و�أُطُ ر التعاون املطلوبة لتلبية تلك الإحتياجات فيما
يعود بالتنمية امل�ستدامة على اللجميع.
كما �ألقت املناق�شات ال�ضوء على براعة املغرتبني �أنف�سهم� ،سواء فردي ًا �أو جماعياً ،يف ربط املجتمعات
دولي ًا وخلق �شبكات دولية للإنخراط يف العمل مع دول املن�ش�أ �أو الأ�صل .ومتثلت �إحدى نتائج
للمناق�شات يف تقدمي اجلهود املبذولة بالفعل  -وتلك التي ميكن �أن ُتبذل  -من جانب احلكومات
واملنظمات الدولية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص لدعم وتعزيز تلك اجلماعات من خالل �إجراءات
ت�شجيعية وتوفري بيئة مالئمة حتى يتمكنوا من عمل تغيري حقيقي يف الدول التي ي�أتون منها وتلك
التي يقيمون فيها.
مازال يوجد العديد من �أوجه النق�ص والق�صور يف �أجزاء خمتلفة من العامل ،ولكن هناك كذلك عدد من
النماذج ال�صاعدة التي ميكن الإحتذاء بها .ويف ظل النق�ص ال�شديد للمعلومات وال�سيا�سات املتعلقة
باملغرتبني� ،ش َّد َد امل�شاركون على �رضورة قيام احلكومات و�رشكائها الدوليني بعمل تقييم دقيق
و�رضورة تبني ثقافة التفكري النقدي فيما يتعلق بق�ضايا املغرتبني ،على غرار ما بد�أه هذا امل�ؤمتر.
وترى املنظمة الدولية للهجرة �أن جماعات املغرتبني تعترب حيوية من �أجل حت�سني الت�أثري الإيجابي
للهجرة الدولية واحلد من اجلوانب ال�سلبية ،و�أن �إدارة التنقل الب�رشي العاملي بطريقة �إن�سانية ومنظمة
من �ش�أنها �أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف .كما �سعدت املنظمة الدولية للهجرة مبالحظة �إهتمام
وت�أكيد امل�ؤمتر على �إ�سرتاتيجيتها القائمة على ثالث مبادىء وهي �إ�رشاك ومتكني ودعم املغرتبني.
مبلخ�ص يحوي �أف�ضل املمار�سات.
و�أخذت املنظمة بعني الإعتبار طلب تزويد �صانعي ال�سيا�سات ُ
لقد متكن امل�ؤمتر من حتقيق �أهدافه التي ال تتمثل فقط يف خلق �إهتمام عاملي بني خمتلف الأطراف،
بل كذلك يف قيمة وعمق النتائج والتو�صيات واملمار�سات التي حددها امل�ؤمتر وو�ضعها على الطاولة
كي تكون حمل نقا�ش يف امل�ستقبل من جانب املجتمع الدويل حول املغرتبني واجلماعات متعددة
الأوطان .وقد نادى العديد من الوزراء بتبني ر�ؤية و�سيا�سات جديدة للتعامل مع املغرتبني ب�صفتهم
حلقة ربط يف عامل تتعدد فيه الثقافات واجلماعات متعددة الأوطان.
ومن �أجل امل�ضي قدم ًا يف هذه الر�ؤية ،طلب امل�شاركون خ�صي�ص ًا �أن ي�ضمن احلوار الرفيع امل�ستوى يف
�أكتوبر (ت�رشين الأول) و�ضع املهاجرين واملغرتبني �ضمن املناق�شات حول �أجندة التنمية ملا بعد عام
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 2015ب�صفتهم �أعوان ًا للتنمية؛ كما طالبوا حتديداً �أن يتم �إ�ضافة املغرتبني على امل�ستوى العاملي
ك�رشكاء حمتملني يف �أي هدف تنموي ملا بعد  2015فيما يتعلق بال�رشاكات العاملية للتنمية.
�إن ردود الفعل عالية الإيجابية التي تلقتها املنظمة الدولية للهجرة من العديد من الدول الأع�ضاء
�شجعة .وقد �أخذت املنظمة بعني الإعتبار التو�صية التي
وامل�شاركني خالل امل�ؤمتر وبعده تعترب ُم ِّ
تقدم بها العديد من امل�شاركني والتي تتمثل يف ا�ستمرار التقليد اخلا�ص بعقد امل�ؤمتر الوزاري حول
اجلاليات املغرتبة �أو حول ق�ضايا رئي�سية �أخرى تتعلق بالهجرة يف امل�ستقبل.
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ُملحق
احلوار الدويل حول الهجرة  :2013امل�ؤمتر الوزاري حول اجلاليات املغرتبة
 19 - 18يونيو (حزيران) 2013
ملخ�ص املناق�شات من �إعداد الأمانة العامة للم�ؤمتر
يعترب هذا امل�ؤمتر نقطة حتول هامة يف �سل�سلة احلوارات الدولية حول الهجرة التي ترعاها املنظمة
الدولية للهجرة .كما �أنه ميثل �أول م�ؤمتر عاملي ي�ضم وزراء خمت�صني ب�ش�ؤون املغرتبني .لقد �شاركَ
يف امل�ؤمتر �أكرث من  500وفد وقام  55م�سئو ًال حكومي ًا رفيع امل�ستوى ب�إلقاء مداخلة من �أجل
تقا�سم اخلربات واملمار�سات اجليدة التي ترمي �إلى �إ�رشاك املغرتبني يف تنمية بلدان املن�ش�أ والبلدان
امل�ضيفة.
وفيما يلي خم�س نتائج وتو�صيات رئي�سية للم�ؤمتر:
� )1أ َّك َد امل�شاركون �أنه ميكن للمغرتبني بناء ج�سور بني الدول واملجتمعات ونادوا بو�ضع
ا�سرتاتيجيات وطنية وعاملية من �أجل �إ�ستغالل تلك القدرات.
l

l

�إن طبيعة املغرتبني ب�صفتهم متعددي الأوطان جتعل لهم دوراً �أ�سا�سي ًا يف ربط البلدان
واملجتمعات .فهم يقيمون �شبكات من �ش�أنها ت�سهيل التدفق احلر للتجارة والإ�ستثمار
واملهارات واملعرفة .كما �أنهم يعملون كـ «�سفراء» ملجتمعاتهم الأ�صلية وو�سطاء للتبادل
الثقايف.
لقد و�ضعت احلكومات �سيا�سات وبرامج من �ش�أنها ت�سهيل م�ساهمات املغرتبني ملجتمعاتهم
يف بلد املن�ش�أ والبلد امل�ضيف� .إن الإ�ستفادة من املوارد املتنوعة التي متتلكها اجلاليات
املغرتبة ي�ستلزم تعاون عدد من الوزارات احلكومية .كما �أن وجود وزارة �أو جهة خمت�صة
ب�ش�ؤون املغرتبني من �ش�أنه ت�سهيل عملية التن�سيق بني الوزارات.
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l

l

ال يوجد نهج عاملي موحد للتعامل مع املغرتبني ،بل العديد من ال�س ُبل التي من �ش�أنها متكني
املغرتبني من رفع قدرتهم على حتقيق التنمية� ،رشيطة �أن تت�ضمن هذه ال�س ُبل �إ�رشاك ودعم
املغرتبني لتحقيق تغيري حقيقي يف الدول التي ي�أتون منها وتلك التي يعي�شون بها .و ت�ضع
املنظمة الدولية للهجرة �إ�سرتاتيجيتها حول الهجرة على �أ�سا�س هذه املبادىء الثالث.
و�أخرياً� ،أكد امل�شاركون على �أن املغرتبني هم �أو ًال و�أخرياً �أ�شخا�ص ،وبالتايل البد من �أن
تتجاوز املناق�شات اجلانب املادي لت�شمل �إحتياجات معينة قد تلزمهم.

� )2أ َّك َد امل�شاركون على �أهمية التوا�صل مع املغرتبني من �أجل تنفيذ ال�سيا�سات والربامج التي
من �ش�أنها �إ�رشاكهم ،خا�ص ًة يف ظل نق�ص املعلومات املتوفرة حولهم.
l

l

l

�أوالً :من هم املغرتبون؟ ميكن و�صف املغرتبني على �أنهم «جماعات متعددة الأوطان»
تتكون من �أ�شخا�ص يرتبطون ب�أكرث من دولة وجمتمع وجالية .وميكن �أن يت�ضمن هذا
التعريف املهاجرين و�ساللتهم ممن ميتلكون �شعوراً بالهوية والإنتماء �إلى �أكرث من جمتمع.
البد �أن يت�سم جمع البيانات باملرونة حتى ميكن �إ�ستيعاب �شمولية وتنوع تلك اجلماعات.
ثانياًُ :تعترب معرفة وفهم تلك اجلماعات �أمراً هام ًا لإ�رشاكهم ب�شكل فعال وو�ضع
الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة للتوا�صل معهم .كما يعترب و�ضع خرائط وعمل م�سح جلماعات
املغرتبني �أدا ًة هامة لتقييم خ�صائ�صهم الإجتماعية والإقت�صادية و�إ�ستعدادهم للم�ساهمة
يف تنمية بلدان املن�ش�أ وحت�سني التوا�صل معها.
عاد ًة ما ي�ستلزم الو�صول لتلك اجلماعات �أن تقوم بلدان املن�ش�أ بدعم �سفاراتها وقن�صلياتها،
مبا يف ذلك تدريب ملحقيها العماليني حيث تندرج الآن �ضمن �إخت�صا�صاتهم تقدمي خدمات
لتلك اجلماعات.

� )3ش َّد َد امل�شاركون على �أهمية توفري بيئة متكينية يف بلد املن�ش�أ واملق�صد من �أجل الإ�ستفادة
الق�صوى من القدرة على �إ�رشاك املغرتبني.
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l

من �ش�أن وجود �سيا�سات �إدماج للمهاجرين واجلماعات املغرتبة �أن ت�ضمن الت�أقلم ال�رسيع
لأفراد تلك اجلماعات يف البيئة التي يعي�شون بها و�إك�سابهم معارف ومهارات ور�ؤو�س
�أموال جديدة .كما ت�ساهم تلك ال�سيا�سات يف الإحتواء الإجتماعي وحتد من م�شكلة التهمي�ش.
وميكن كذلك حلمالت املعلومات والتوعية �أن تكافح اخلوف من الأجانب والكراهية جتاه
املهاجرين.
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l

l

ب�إمكان �إجراءات احلماية الإجتماعية التي تتبناها حكومات الدول التي يقيم فيها املغرتبون
�أن ت�شكل �أدا ًة لدعمهم .وت�شمل تلك الإجراءات توفري خدمات الرعاية ال�صحية وظروف الئقة
لل�سكن والعمل وتوفري خدمات التعليم.
كما ميكن حل�صول املغرتبني على جن�سية دولة املن�ش�أ والدولة التي يقيمون بها �أن تدعم
الروابط القائمة بالفعل بني تلك الدول واجلماعات املغرتبة.

� )4أ َّك َد امل�شاركون على �أهمية وجود �رشاكات �إ�سرتاتيجية بني الدول واملنظمات الدولية
واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ص من �أجل و�ضع �إطار لإ�رشاك املغرتبني وبالتايل دعمهم
مل�شاركة ونقل مواردهم.
l

l

l

l

يقع على عاتق احلكومات دور هام يتمثل يف توفري الظروف املالئمة التي من �ش�أنها حتفيز
اجلاليات الدولية على �إ�ستثمار مهاراتها ومواردها يف الدول التي يقيمون بها وتلك التي
ي�أتون منها .ويت�ضمن ذلك خلق مناخ ا�ستثماري جيد على �سبيل املثال من خالل االمتيازات
ال�رضيبية و�شفافية الأُطر التنظيمية التي من �ش�أنها ت�سهيل القيام ب�أعمال جتارية بني
البلدين ،وكذلك دعم �آليات �إن�شاء ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة .و ُيعترب توفري تلك الظروف
�أمراً هام ًا على م�ستوى املجتمع املحلي .كما ميكن �أن ت�ضمن احلكومات توظيف التحويالت
النقدية ب�شكل مفيد من خالل تخفي�ض تكاليف حتويل النقود وتوفري تدريب ملحو الأُمية
الإقت�صادية.
يف عامل يتزايد فيه الإهتمام بالأمان ب�شكل م�ستمر ،ميكن لإجراءات تنظيم التدفقات النقدية
عاملي ًا �أن ُتقيد جهود الدول لت�أ�سي�س �آليات لإ�ستثمارات املغرتبني .وقد يلزم مناق�شة هذا
الأمر ب�شكل �أكرث تف�صيالً.
ميكن لأفراد اجلاليات املغرتبة ا�ستخدام مهاراتهم وخرباتهم اخلا�صة يف تنمية املوارد
الب�رشية املحلية �أينما ال تتوافر تلك املهارات .وقد ناق�ش امل�شاركون م�س�ألة تدوير الأدمغة
بالن�سبة للمواطنني امل�ؤهلني الذين يعيدون �إ�ستثمار مهاراتهم يف دول املن�ش�أ .وميكن
للحكومات �أن ت�ساعد على القيام بهذه العملية من خالل و�ضع �إطار ي�سمح ب�إقرار املهارات
وامل�ؤهالت املكت�سبة يف اخلارج.
كما يلعب ك ٌل من املجتمع الدويل واملدين والقطاع اخلا�ص دوراً لت�سهيل نقل مهارات
وموارد املغرتبني .على �سبيل املثال :لدى املنظمات الدولية م�شاريع يتمكن من خاللها
املغرتبون من العودة لفرتة ق�صري �أو طويلة .وميكن لنقل املعرفة �أن تتم ب�شكل افرتا�ضي
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عرب �شبكة الإنرتنت .وقد تف�ضل ال�رشكات اخلا�صة توظيف املغرتبني بد ًال من اخلرباء من
غري املغرتبني نظراً لإرتباطهم بدولة املن�ش�أ وخرباتهم ك�أفراد مغرتبني.
l

وقد نادى امل�شاركون بو�ضع الهجرة واملهاجرين يف �أجندة التنمية ملا بعد  2015بو�صفهم
�أعوان ًا للتنمية.

 )5و�أخرياً� ،أق َّر امل�شاركون بالدور الذي ميكن للمغرتبني القيام به خالل الأزمات وبعدها .كما �أن
توافر �أُطُ ر وهياكل منا�سبة من �ش�أنه دعم �إ�رشاك املغرتبني يف دفع عمليات التنمية الالحقة
للأزمات.
l

l

ميكن �أن تت�سبب الأزمات يف وجود مغرتبني ،وميكن للمغرتبني �أن يت�سببوا يف حل الأزمات.
بغ�ض النظر عن م�س�ألة توفري احلماية الفورية ،قد يتحول النازحون على املدى الطويل �إلى
مغرتبني .كما ميكن للأزمات �أن تعطل تدفق الأموال املحولة وتدفع يف نف�س الوقت تلك
التدفقات من �أجل مواجهة عواقب الأزمات .فعاد ًة ما ُيعترب املغرتبون مورداً هام ًا و�أول
من ي�ستجيب للتعامل مع وجود �أزمات يف دولة املن�ش�أ (على �سبيل املثال من خالل توفري
الدعم املادي).
ب�إمكان املغرتبني �أن يلعبوا دوراً هام ًا يف �صنع ال�سالم وبنائه من خالل:
�أ) تفعيل دورهم يف مبادرات �صنع ال�سالم وبنائه (مث ًال من خالل احلوار بني
املجتمعات)
ب) م�شاركة املغرتبني يف عمليات العدالة الإنتقالية (مث ًال من خالل امل�صاحلة ،امل�صداقية
والتعوي�ضات)
ج) م�شاركة املغرتبني يف العملية ال�سيا�سية (مث ًال من خالل الت�صويت يف اخلارج).
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l

كما ميكن للمغرتبني �أن يلعبوا دوراً هام ًا يف عملية �إعادة البناء التي تعقب الأزمات .ومن
�أجل هذا الغر�ض ،ميكن و�ضع خريطة للمهارات واملعارف الفنية ونقلها من خالل ا�ستهداف
قطاعات معينة مثل ال�صحة والتعليم والعدالة ،بالإ�ضافة �إلى بناء القدرة امل�ؤ�س�سية .ويف
هذا ال�سياق تلعب املنظمات الدولية �أي�ض ًا دوراً يف دفع عودة املغرتبني ذوي املهارات.
وبف�ضل �شبكاتهم ،ي�ستطيع املغرتبون يف املقابل امل�ساعدة يف دفع املزيد من الدعم الدويل
جلهود �إعادة البناء يف بلدانهم الأ�صلية .كما �أن املغرتبني عاد ًة ما يكونوا م�ستعدين

اجلاليات املغرتبة والتنمية :بناء ج�سور بني املجتمعات وال ُدول

للمخاطرة والإ�ستثمار ال�رسيع يف �إعادة البناء ،على �سبيل املثال يف قطاعات الإت�صاالت
والبنية التحتية والإ�سكان.
l

ميتلك املغرتبون القدرة على �إنعا�ش ودفع التنمية الإقت�صادية ملرحلة ما بعد الأزمات.
وميكن لتحويل الأموال على �سبيل املثال �أن ت�ساهم يف تخفيف العبء عن العائالت
واملجتمعات على املدى الق�صري؛ بينما ميكن للإ�سثمار يف البنية التحتية �أن يرتك �أثراً على
املدى الطويل.

اليعترب هذا امللخ�ص وافي ًا ملا دار يف امل�ؤمتر من مناق�شات .وقد ذكر �أحد ااملتحدثني �أن �إ�رشاك
املغرتبني ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إلى نتائج غري مرغوب بها.
ويف اخلتام� ،أكَّ َد هذا امل�ؤمتر على قيمة احلوار ال�سيا�سي الرفيع امل�ستوى حول م�س�ألة اجلاليات املغرتبة
والتي ت�ستلزم وجود م�سئولني خمت�صني يف احلكومة من �أجل امل�ضي قدم ًا يف تنفيذ ال�سيا�سات املتفق
عليها يف هذا الإجتماع .كما كان دعم و�إر�شاد املنظمة الدولية للهجرة لأع�ضائها حمل تقدير وحموراً
رئي�سي ًا يف هذا احلوار.
لقد و�ضع امل�ؤمتر �إطاراً جديداً للحوار العاملي حول املغرتبني ،بداي ًة من هذا الإجتماع مع الوزراء
وحتى امل�ضي قدم ًا مع املغرتبني �أنف�سهم  -بالتعاون مع احلكومات  -يف الإجتماع املقبل .كما
�أكَّ َد امل�ؤمتر على �أهمية نهج املنظمة الدولية للهجرة القائم على ثالثة مبادىء للتعامل مع تنمية
املغرتبني وهي حتديداً متكني� ،إ�رشاك ودعم اجلاليات املغرتبة بو�صفهم �أعوان ًا للتنمية.
و�أخرياً ،ت�أمل املنظمة الدولية للهجرة يف �أن يتم تقدمي الدعم ال�رضوري من �أجل متابعة تو�صيات
عدد من الوزراء لإ�ستكمال هذا احلوار حول املغرتبني.
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