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مقدمة

والخبرات  المجتمعات  فيه  تتجاوز  حيث  وثيًقا؛  ارتباًطا  مترابط  عالم  في  نعي�ض  اأ�ضبحنا 

يعي�ضون  منا  الكثيرون  يزال  ال  متزايدة.  ب�ضورة  المكانية  الجغرافية  الحدود  ال�ضخ�ضية 

ُمغتربين عن بلدانهم كما يهتمون ويتفاعلون مع مناطق ُمتعددة في اآٍن واحد. يلعب الُمهاجرون 

والُمغتربون عن بلدانهم دوًرا بارًزا في حياة المجتمعات المختلفة ونموها التي يعي�ضون فيها، 

نقل  اإلى  باالإ�ضافة  والقيم  واالأفكار  المعرفة  ون�ضر  بتبادل  ت�ضمح  التي  الج�ضور  يبنون  اإذ 

التكنولوجيا وم�ضادر المعارف االأخرى اإلى ُبلدانهم. اإنهم يمثلون عوامل التغيير التي ُيمكن اأن 

يكون لها تاأثير عميق في اإعادة ت�ضكيل العالم الذي يعي�ضون فيه؛ ومن َثمَّ ُتعد هذه المجتمعات 

جهات مهمة وموؤثرة؛ مما ُيمكنها من ت�ضريع وتيرة االإنجازات لتحقيق التنمية الم�ضتدامة في 

البلدان؛ طبًقا لما ورد في خطة عام 2030 وما بعدها.

بالرغم من اأن وجهة النظر هذه تلقى القبول ب�ضورة عامة، بل ويوؤثر ذلك ب�ضورة وا�ضحة في الميثاق 

هدف  اإطار  في   - التحديد  وجه  على   - ورد  )كما  والمنتظمة  والنظامية  االآمنة  للهجرة  العالمي 

المنظمة الدولية للهجرة رقم 19(؛ فاإن البيانات الدقيقة ال تزال غير ُمتاحة حول مدى الُم�ضاهمات 

التي تقدمها مجتمعات الُمغتربين لتحقيق التنمية الم�ضتدامة. على الرغم من اأن االأرقام التي تتعلق 

بتدفقات التحويالت ُتح�ضب على الم�ضتويين الوطني والدولي؛ فاإن ذلك ال يمثل �ضوى ن�ضبة �ضغيرة 

وبلدان  االأ�ضلية  بلدانهم  من  كل  في  والمغتربون  المهاجرون  بها  يوؤثر  التي  الُمتعددة  الُطُرق  من 

اإقامتهم. تتاأثر قدرة الدول على تطوير ال�ضيا�ضات القائمة على المعلومات الموثوقة ب�ضورة �ضلبية 

ومبا�ضرة؛ نظًرا لالفتقار اإلى البيانات المتعلقة باأنواع الُم�ضاهمات االأخرى. مع تزايد عدد الحكومات 

اأن  تعني  ب�ضورة عامة  الدقيقة  البيانات  اإلى  االفتقار  فاإن  الُمغتربين،  ا�ضتراك  �ضيا�ضات  تتبنى  التي 

�ضانعي القرار لي�ض لديهم المعلومات الموثوقة الكافية لو�ضع ومراقبة اإ�ضتراتيجياتهم وبرامجهم 

في  الكبيرة  الأهميتها  نظًرا  التحويالت؛  تدفقات  على  كبير  ب�ضكل  بالتركيز  تنتهي  ما  غالًبا  التي 

المراجع التحليلية.

داأبت المنظمة الدولية للهجرة على تقديم الدعم على مدى �ضنوات اإلى الدول بهدف اإتاحة التوا�ضل 

مع مواطنيها الُمغتربين في الخارج وتمكينهم. تعمل المنظمة على �ضّد هذه الفجوة المهمة بتقديم 

هذا الدليل االر�ضادي والذي ُيَعد عماًل متميُزا. اعتمد وا�ضعو هذه االر�ضادات على الم�ضاورات وا�ضعة 

تركت هذه  وقد  والدولي،  المحلي  الم�ضتويين  على  والمخت�ضين  الخبراء  مع  جريت 
ُ
اأ التي  النطاق 

القاهرة وقد  الهجرة في  الدولي الإح�ضاءات  المنتدى  اأثناء  انطباًعا جيًدا عند تقديمها  االر�ضادات 

ُعِقد في �ضهر يناير/ كانون الثاني 2020. اهتم وا�ضعو هذه االإر�ضادات باأن يكون تطبيقها عملًيا قدر 

االإمكان؛ بحيث ت�ضاعد في توفير حلول واقعية للحكومات؛ لحثها على تعديل ُطُرق جمع البيانات 

الحالية للتعرف على مدى ُم�ضاهمات مواطنيها في الخارج في تنمية بلدانهم االأم. على الرغم من 

االآمال المعقودة في هذا ال�ضدد؛ فاإننا على دراية بالتحديات والعراقيل العديدة التي قد تتعر�ض لها 

الحكومات؛ ولذلك نعمل على توفير مجموعة من االحتماالت الُممكنة؛ حتى يتمكن الم�ضتخدمون 

من تحديد اأف�ضل ما ينا�ضب ظروفهم المحلية.
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ندرك اأن هذا العمل اُلمثمر مجرد خطوة َمْبَدِئّية نحو �ضد فجوة المعلومات الموجودة حالًيا. 

وبهذه الكيفية ُيركز هذا الدليل فقط على ر�ضد وح�ضاب الُم�ضاهمات االقت�ضادية لمجتمعات 

الُمغتربين؛ الأنه من ال�ضهل قيا�ض هذه الُم�ضاهمات، كما اأن معظم البلدان تراقب بالفعل تدفق 

اأنه ال يزال  راأ�ض المال وال�ضلع داخل وخارج حدودها ب�ضورة منتظمة. لذلك نحن على دراية 

يوجد الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به؛ حتى نتمكن من ر�ضد الجوانب المتعددة 

واالجتماعي؛  والثقافي  الب�ضري  المال  راأ�ض  حيث  من  والُمغتربين  المهاجرين  تاأثير  لمدى 

ومن َثمَّ وبالتوازي مع ذلك اأو�ضحت البيانات المتعلقة بالتحويالت للكثيرين على مدى قدرة 

التنمية، ونحن على  وازدهار  الفقر  للحد من  العمل  والُمغتربين على  المهاجرين  مجتمعات 

اإلى  اإمكانية فتح مجاالٍت وُفر�ض جديدة للتفاهمات. باالإ�ضافة  اأن هذه الجهود �ضتتيح  يقين 

المهاجرين  لُم�ضاهمات  التحليلية  الروؤية  تو�ضيح  في  البدء  على  العمل  المهم  من  ذلك، 

والُمغتربين؛ بهدف تطوير قدرات الدول للتعرف على دورها الذي اكت�ضبته بجهد كبير واإ�ضفاء 

تحقيق  في  فعاٍل  بدوٍر  اال�ضطالع  من  الُم�ضاهمات  هذه  وَتمكين  عليه،  الموؤ�ض�ضية  بغة  ال�ضِ

التنمية.

�أنطونيو فيتورينو

المدير العام

المنظمة الدولية للهجرة
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شكر وتقدير

ر�ضدتها لجنة تخ�ضي�ض  التي  اُلمَخ�َض�ضة  الُم�ضاهمات غير  بدعم من  االإر�ضادي  الدليل  �ضدر هذا 

موارد الهجرة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. �ضاهمت كل من الدول التالية بدعم هذه االر�ضادات، 

والنرويج،  وهولندا،  واأيرلندا،  والدنمارك،  بلجيكا،  وهي:  الدليل  هذا  �ضدور  وقت  حتى  وذلك 

والبرتغال، والفلبين، وال�ضويد، و�ضوي�ضرا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة االأمريكية.

والتنمية  العمالة  انتقال  مجال  في  االإقليميين  المتخ�ض�ضين  كبير  كوما�ض  كان�ضيل  لروبرتو  كان 

الب�ضرية، الف�ضل في تطوير مفهوم دليل االر�ضادات هذا واإدارة الم�ضروع خالل جميع مراحل العمل، 

و)ديبالي  الب�ضرية،  والتنمية  العمالة  انتقال  ق�ضم  رئي�ضة  مانكي(،  )مارينا  مع  بالتن�ضيق  وذلك 

فرنانديز( كبير اخت�ضا�ضي الهجرة والتنمية االقت�ضادية بمقر المنظمة الدولية للهجرة في جنيف. 

كان للعمل المتميز لفريق )DMA Global( ، بقيادة )ليون اإيزاك�ض( و)�ضارة هوج( واللذين قاما 

بتنفيذ البحوث وتطوير هذه االإر�ضادات، كما كان لهما دور اأ�ضا�ضي في اإنجاز العمل في هذه االإر�ضادات 

ا عن �ضكرهم وتقديرهم للُم�ضاهمات المهمة لو�ضع ال�ضورة النهائية  المتميزة. ُيعبر الموؤلفون اأي�ضً

لهذا الدليل، وقد �ضاهم فيها كل من: )اأودري هيلكوك�ض( و)جوان اإيرفين( وتعليقات )مايكل نيو�ضن( 

ت�ضميمات  ليم(،  دي  و)ميجويل  األفارو(  )الرني  من  التحريرية  واالإ�ضافات  تيموفتي(  و)اأيونيال 

الن�ضر،  قبل  ال�ضامل  للتن�ضيق  للهجرة  الدولية  المنظمة  من�ضورات  وحدة  وجهود  جاديا(  )هارفي 

اإلج( و) فران�ضين  اأوجو( و)معز  نكم  )اأومواليو  التي قدمها كل من  الثمينة  البحثية  والم�ضاعدات 

دوف( و)ماتي براي�ض(. 

كما يعبرون عن فائق �ضكرهم وتقديرهم لكل من )ريت�ضارد بولويجن( و)اآ�ضتريت �ضول�ضتاروفا( 

بمنظمة  دومونت(  والتنمية، و)جين-كري�ضتوف  للتجارة  المتحدة  االأمم  لموؤتمر  الُمنت�ضبين 

اأك�ضفورد،  بجامعة  الهجرة  مر�ضد  من  �ضيلفا(  دي  و)كارلو�ض  والتنمية،  االقت�ضادي  التعاون 

و)مانويل اأوروزكو( من حوار البلدان االأمريكية، و)ع�ضاف رازين( من �ضندوق النقد الدولي. 

باالإ�ضافة اإلى كل من: )اأميل اأنيجا( من �ضندوق االأمم المتحدة لتنمية راأ�ض المال، و)اأنيبال 

�ضان�ضيز اأجويالر(، دكتوراه المعهد الوطني لالإح�ضاء والمعلومات في بيرو، و)اأبونج اأوديت( 

من البنك المركزي النيجيري، و)�ضولي ياكوبو با�ضي( حاملة درجة الدكتوراه في مفو�ضية 

الُمغتربين النيجيريين، و)اإيميكا اأوفور( من وكالة تنمية اال�ضتثمار النيجيرية، و)دومينيك 

نتيرو�ضوامابوكو( من البنك الوطني الرواندي، و)باتري�ض كيرو( من مجموعة بنوك ايكويتي 

و)هبة عبد اللطيف اإبراهيم( من الهيئة العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة في م�ضر، و)عبد 

واإدارة  حيدر(  و)اإياد  المغربية،  الثاني  الح�ضن  موؤ�ض�ضة  من  قابلي(  و)نزهة  الفتوح(  ال�ضالم 

االأخ�ضر  واالقت�ضاد  التجارة  واإدارة  ال�ضناعة،  بوزارة  والتقييم  والر�ضد  والدرا�ضات  االإح�ضاء 

والرقمي في المغرب، و)عماد القادري بوت�ضي�ض( و)جواد دقويك( من المغرب العربي المقيمان 

بالخارج، و)ح�ضين اأولجور( و)فتيحة طالبي( من مكتب تغيير المغرب، و)عبد الحق ال�ضايبي( 

للُمغتربين  المجتمعية  الم�ضاركات  واأع�ضاء ممار�ضة  المغربية،  والتطوير  البحث  من جمعية 

التابع للمنظمة الدولية للهجرة؛ لت�ضخير وقتهم وخبراتهم واإحاالتهم المهمة؛ ليخرج هذا 

الدليل اإلى النور. واأخيًرا! ُيعبر الموؤلفون عن امتنانهم وتقديرهم لبعثات المنظمة الدولية 

نظرائهم  مع  االت�ضال  في  والم�ضاعدة  التن�ضيق  على  وم�ضر  وبيرو  المغرب  في  للهجرة 

الحكوميين.
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١ مقدمة

بلدانها ومجتمعاتها  اإلى  للتنمية  اأنها تجلب مزايا عديدة  الُمغتربين  المعروف عن مجتمعات  من 

االأ�ضلية، وتتنوع �ضور هذه الُم�ضاهمات بين االجتماعية والثقافية اإلى الُم�ضاهمات االقت�ضادية. تدرك 

الكثير من الحكومات على م�ضتوى العالم اأهمية اإر�ضال االأموال اإلى االأوطان عن طريق التحويالت 

التي ير�ضلها مواطنوها الُمغتربون، وعادة ما تكون في �ضورة مبالغ �ضغيرة ُمر�ضلة من �ضخ�ٍض الآخر. 

ين�ضر البنك الدولي البيانات عن تدفقات التحويالت ال�ضنوية الواردة وال�ضادرة بالدوالر االأمريكي 

ب�ضورة دورية، باالإ�ضافة اإلى اإجمالي قيمة التحويالت باعتبار اأنها ن�ضبة مئوية من الناتج المحلي 

على  التحويالت  مو�ضوع  هيمنة  اإل��ى  اأدى  قد  وا�ضحة  ب�ضورة  البيانات  ه��ذه  اإت��اح��ة  اإن  االإج��م��ال��ي. 

المحادثات المتعلقة بالُم�ضاهمات االقت�ضادية؛ وذلك من عدة وجوه، في حين تبقى اأوجه الق�ضور 

االأ�ضا�ضية في البيانات والمعلومات المتعلقة بالُم�ضاهمات االأخرى دون حلول مطروحة. اأدى ق�ضور 

البيانات والمعلومات بدوره اإلى عرقلة تطوير وتطبيق محاوالت اإدماج مجتمعات الُمغتربين؛ بناًء 

العديد  والتاأييد بوجود  االإق��رار  يتزايد  اأكبر.  ب�ضورة  االقت�ضادية  والبرامج  وال�ضيا�ضات  االأدل��ة  على 

من الُطُرق التي ُيمكن اأن ُي�ضهم بها المغتربون عن طريقها في تنمية بلدانهم االأ�ضلية التي ال ُتقا�ض 

اأن تعمل على  بال�ضورة الُمثلى في الوقت الحالي. على �ضبيل المثال تحاول العديد من الحكومات 

الأو�ضاعهم  المالئمة  االأن�ضطة  في  اإدماجهم  خالل  من  الُمغتربين  مواطنيها  مع  العالقة  تح�ضين 

الُمغتربين؛  مواطنيها  ا�ضتثمارات  وتعزيز  بح�ضد  الحكومات  اهتمام  اإل��ى  هذا  ويرجع  االقت�ضادية، 

بهدف تنمية وتطوير بلدانهم االأم، ويتمثل ذلك في �ضورتين؛ اإما بنقل المعرفة اإلى بلدانهم، واإما 

بح�ضد مدخرات مواطنيها الُمغتربين لال�ضتثمار في اأوطانهم. 

1-1     ما أهداف هذا الدليل؟ 
اإلى  باالإ�ضافة   ،- ال�ضلة  ذات   - والموثوقة  ال�ضحيحة  والمعلومات  البيانات  توافر  ال�ضروري  من 

ال�ضيا�ضات والمبادرات والمنتجات والبرامج التي ت�ضتهدف مواطني البلدان الُمغتربين؛ وذلك بهدف 

نجاح  َمدى  وقيا�ض  ر�ضد  امكانية  ُيتيح  �ضوف  ِمما  ب�ضورة �ضحيحة؛  الُم�ضتهدفة  البرامج  تخطيط 

لجمع  والفعالة  العملية  االأ�ضاليب  هذه  لمثل  االفتقار  ي��وؤدي  الوقت.  بمرور  البرامج  هذه  تاأثير  اأو 

اإلى ات�ضاع العديد من الثغرات في البيانات في البلدان حول العالم. تتمثل بع�ض  وتحليل البيانات 

اإلى فهم  التنمية في عوامل االفتقار  الُمغتربين في  ُم�ضاهمات  التي تواجه عملية قيا�ض  التحديات 

م�ضادر البيانات المحتملة والتوافق على طرائق الو�ضول اإلى االأدلة على االأر�ضدة المالية والتدفقات 

التي تتجاوز التحويالت المالية. اإن اإدخال التغييرات الالزمة وو�ضع االجراءات المطلوبة االآن �ضوف 

ي�ضمح بت�ضنيف االإح�ضاءات الوطنية والمحلية - ذات ال�ضلة -؛ طبًقا لُم�ضاهمات الُمغتربين، و�ضتدعم 

هذه البيانات بدورها ال�ضيا�ضات والبرامج الم�ضتقبلية اإلى حٍد كبير.
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يجري بالفعل قياس قيمة تدفقات التحويالت السنوية الداخلة والخارجة من البلدان، كما يُبلغ عنها البنك الدولي في صفحة 
www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/ التالي:   الموقع  على  والُمتاحة  والتحويالت،  الهجرة  بيانات 

brief/migration-remittances-data

بعض البلدان تنشر بيانات مجاالت محددة، على سبيل المثال، تنشر دولة المغرب بيانات عن عائدات السياحة من جانب المواطنين 
المقيمين في الخارج في تقرير ميزان المدفوعات.

1

2

“ُم�ضاهمات تحويالت الُمغتربين وكيفية االإح�ضاء:”  في �ضوء ما �ضبق يهدف هذا الدليل بعنوان: 

ُي�ضار  بلدانهم )والذي  اإلى  الُمغتربين  االأثار االقت�ضادية لتحويالت  اإر�ضادات لكيفية قيا�ض ما وراء 

اإليه - فيما يلي - ب� “هذا الدليل”( اإلى تقديم االإر�ضادات للحكومات وال�ضلطات الوطنية والمحلية 

بلدانهم  اإل��ى  الُمغتربون  يقدمها  التي  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  تاأثير  وقيا�ض  فهم  في  ترغب  التي 

منها:  مجاالت؛  عدة  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  هذه  ت�ضمل   
1
المالية. التحويالت  بخالف   - االأ�ضلية 

اال�ضتثمار والتجارة وال�ضياحة واالأعمال الخيرية، جنًبا اإلى جنٍب مع عدة مجاالت اأخرى. من المهم 

ا ُمالحظة اأن ُم�ضاهمات الُمغتربين قد تكون َمح�ًضو�ضة بقوة على الم�ضتويات دون الوطنية، على  اأي�ضً

�ضبيل المثال، من خالل الُم�ضاهمات في تنمية مجتمعاتهم االأ�ضلية اأو من خالل الم�ضاركة في �ضياحة 

الُمغتربين في المراكز الح�ضرية؛ حيث قد يكون لديهم عائالت واأ�ضدقاء وروابط اأخرى وغير ذلك. 

ومن هنا فاإن قيا�ض كل هذه اال�ضتثمارات االقت�ضادية على جميع الم�ضتويات وفي جميع المجتمعات 

في ُبلداِنكم ُيَعُد اأمًرا بالغ االأهمية.

GOOD PRACTICES1-1-1     أهداف هذا الدليل اإلرشادي

الحالية  البيانات  جمع  أُطُر  فهم  في  للم�ضاعدة  منظًما  نهًجا  للم�ضتخدمين  االإر���ض��ادات  هذه  تقدم 

)على �ضبيل المثال، الُطُرق الُم�ضتخدمة في تجميع الح�ضابات القومية وميزان المدفوعات، وكيف 

ُيمكن تعديلها لعزل تدفقات راأ�ض المال االأجنبي )من خالل اال�ضتثمار والتجارة وال�ضياحة، من بين 
عدة اأمور اأخرى( والتي قام بها االأفراد الُمغتربون. �ضتوؤدي نتائج هذه العملية الإن�ضاء إطار لبيانات 

طويلة  روؤية  وُتتيح  بها،  المرتبطة  المرحلية  التنفيذ  وخطة  للُمغتربين  االقتصادية  الُمساهمات 
االأجل للحكومات تتعلق بكيفية جمع البيانات المتعلقة بالُمغتربين وكيفية ا�ضتخدامها. من الُممكن 

ا�ضتخدام البيانات التي اأمكن اإن�ضاوؤها بمقت�ضى اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين وخطة 

التنفيذ المرحلية الخا�ضة بها؛ بهدف القيام بتدخالت ب�ضيا�ضات اأكثر دقة، وتطوير �ضيا�ضات وبرامج 

ذات فعالية اأكبر ال�ضتراك الُمغتربين كجهات فاعلة في التنمية. يهدف هذا الدليل اإلى معالجة بع�ض 

النقاط الُمحددة التي تت�ضمن ما يلي:

�ضوى عدد قليل من  االآن، حيث ال يوجد  الجديدة حتى  البحث  المجال من مجاالت  ) أ(  يعد هذا 
بالُم�ضاهمات  الخا�ضة  البيانات  بانتظام  وتن�ضر  تجمع  ال��ت��ي  االآن،  حتى  وج���دت  اإن  ال��ب��ل��دان، 

 
2
االقت�ضادية لمواطنيها الُمغتربين ب�ضورة دورية.

ُطر جمع البيانات من بلد اإلى اآخر؛ ومن َثمَّ ُتتيح لكم هذه االإر�ضادات اإمكانية 
ُ
) ب( تختلف طرائق واأ

للظروف  ا  خ�ضو�ضً الُم�ضممة  الخطة  ه��ذه  لتنفيذ  واإ�ضتراتيجية  البيانات  لجمع  خطة  و�ضع 

والمتطلبات الخا�ضة ببلدانكم.

) ج( يعتمد مدى التعديالت المطلوبة لت�ضنيف ُم�ضاهمات الُمغتربين في البيانات على طرائق جمع 
المعلومات  مقارنة  الحاالت،  بع�ض  في  الممكن،  من  يكون  قد  بلدانكم.  في  الُمطبقة  البيانات 

ال�ضروري  �ضيكون من  اأخ��رى،  ح��االت  وفي  بالفعل،  الموجودة  االإداري���ة  الوثائق  المرغوبة من 

اإجراء تعديالت محدودة ن�ضبًيا على متطلبات اإعداد التقارير، بينما في حاالت اأخرى، �ضتوجد 

حاجة ُمِلحة اإلى اإيجاد اأن�ضطة اأخرى مهمة مقابل تكلفة معينة.

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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للحصول على تحليل كامل لجميع روابط أهداف التنمية المستدامة بالهجرة، بما في ذلك استثمارات الُمغتربين ومشاركاتهم، يُرجى 
التنمية  ووكالة  للهجرة  الدولية  )المنظمة  للممارسين صادر عن كل من  دليل  وهو  الهجرة وخطة عام 2030”:  إلى: “دليل  الرجوع 
التنمية المستدامة الشاملة وارتباطها بالهجرة  “الهجرة وخطة عام 2030”: أهداف  المستدامة، 2018 أ( والكُتيب المصاحب له، 

)المنظمة الدولية للهجرة ووكالة التنمية المستدامة، 2018 ب(.

ال�ضيا�ضات  الهدف من  اإليه من منظور  النظر  تعديل يجب  اأي  اأن  اعتبارنا  ن�ضع في  اأن  يتعين  ) د( 
بالتكلفة  يتعلق  فيما  البيانات  هذه  جمع  وا�ضتدامة  دقة  وم��دى  وراءه،  من  المتوقعة  والفوائد 

واالأعباء االإ�ضافية لو�ضع التقارير.

يجب التغلب على التحديات القائمة التي تتمثل في ق�ضور القدرات والموارد، ولكن من الُممكن  ) ه( 
متعدد  النهج  يكون  اأن  المحتمل  م��ن  ال��م��راح��ل.  متعدد  نهج  لتبني  ال��خ��ي��ارات؛  اأح��د  ا�ضتخدام 

المراحل اأكثر الُطُرق ُمالئمة لتطبيق التغييرات المن�ضودة، مع توقع نتائج مثمرة في المراحل 

اإدخال  اأمكن،  وحيثما  االإ�ضتراتيجيات(،  تعديل  ال�ضهل  من  يكون  حيثما  )اأي:  للتطبيق  االأول��ى 

التعديالت التي تتوافق مع الخطط القائمة؛ بهدف مراجعة وتح�ضين ُطُرق جمع البيانات.

لمواطنيها  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  م��دى  لتتفهم  ال��ب��ل��دان  م�ضاعدة  اإل���ى  االر����ض���ادات  ه��ذه  ت��ه��دف 

الُمغتربين خارج البالد، وكيف ُيمكن ا�ضتثمار هذا المورد المهم من موارد راأ�ض المال لدعم وت�ضريع 

ُت�ضهم  �ضوف  للُمغتربين  الكاملة  الُم�ضاهمات  من  االإف��ادة  اإن  البالد؟  في  الم�ضتدامة  التنمية  وتيرة 

ب�ضورة مبا�ضرة في وفاء الدول بالتزاماتها الدولية، ومنها على �ضبيل المثال االلتزام بخطة التنمية 

انت�ضاب  اإن  التوجهات.  اإحدى الخطوات لتحقيق هذه  االإر�ضادات  ُتمثل هذه  2030، حيث  الم�ضتدامة 

اإحدى الظواهر المالية لمجتمعات الُمغتربين �ضوف ت�ضاعد على تحقيق اأهداف التنمية الم�ضتدامة 

ب�ضورة  تتوافق  والتي  المحلية(  والظروف  االأول��وي��ات  على  تعتمد  منها  اأي  )بمعنى:  معينة  ب�ضورة 

مبا�ضرة مع هدف المنظمة ال�ضابع ع�ضر، الذي ين�ض على ت�ضنيف البيانات؛ ِطبًقا لحاالت المهاجرين. 

كما ين�ض الهدفان ال�ضابع ع�ضر والثامن ع�ضر للمنظمة ب�ضفة خا�ضة على دعوة الدول “لدعم بناء 

قدرات الدول النامية، وي�ضمل ذلك الدول االأقل نمًوا ودول الجزر ال�ضغيرة النامية بهدف العمل على 

تحقيق زيادة كبيرة في جودة ت�ضنيف البيانات في التوقيت المنا�ضب، على اأن تكون البيانات دقيقة 

وُيمكن االعتماد عليها وُت�ضنف؛ طبًقا لعنا�ضر الدخل والنوع والعمر والِعرق والعقيدة، ف�ضاًل عن 

حالة الهجرة واالإعاقة والموقع الجغرافي والخوا�ض االأخرى التي تت�ضف بها الدول؛ طبًقا للظروف 

المحلية”. )االأمم المتحدة، 2017)

�ضوف يتوافق قيا�ض مدى الُم�ضاهمات المالية للُمغتربين مع هدف المنظمة رقم 10.7 والذي ين�ض 

“ت�ضهيل الهجرة والتنقل المنظم واالآمن والمنتظم والم�ضوؤول لالأ�ضخا�ض من خالل تنفيذ  على: 

�ضيا�ضات الهجرة الُمخطط لها والتي ُتدار ب�ضكل م�ضوؤول” )االأمم المتحدة، 2017(، بما اأن م�ضاركة 

الُمغتربين والمهاجرين ُتعد من اأهم عنا�ضر �ضيا�ضات الهجرة؛ فمن الُممكن تطبيق اأهداف التنمية 

ال�ضياحية  التنمية  ُط��ُرق  بتح�ضين  يتعلق  وال��ذي   8.9 رقم  المنظمة  االأخ��رى مثل هدف  الم�ضتدامة 

اأه��داف  من  العديد  اإل��ى  باالإ�ضافة  والمهاجرين(،  المغترين  �ضياحة  ذل��ك  )ويت�ضمن  الم�ضتدامة 

التنمية الم�ضتدامة االأخرى، والتي ت�ضير ب�ضورة مبا�ضرة اإلى تعزيز اال�ضتثمار المالي لح�ضد وتعبئة 

التنمية الم�ضتدامة في مجموعة مجاالت متنوعة )مثل االأهداف: 1.اأ – 10.ب – و17.3(، من بين 

 
3
مجاالت اأخرى.

واالآمنة  المنظمة  للهجرة  العالمي  االت��ف��اق  تبنت  التي  ال��دول  اإل��ى  وبالن�ضبة  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�ضافة 

المهاجرين  لُم�ضاهمات  االق��ت�����ض��ادي  للتاأثير  الكامل  ال��م��دى  تقي�ض  اأن  يتعين  ���ض��وف  والمنتظمة 

تحقيق  في  ُت�ضاهم  �ضوف  جيدة  ب�ضورة  الُمنظمة  الهجرة  اأن  �ضمان  على  العمل  بهدف  والُمغتربين 

للهجرة  العالمي  االت��ف��اق  اإن   .2030 لعام  الم�ضتدامة  التنمية  خطة  في  ال���واردة  االإيجابية  النتائج 

والذي يرتبط ب�ضورة وثيقة مع خطة 2030 ويطرح خارطة طريق ُت�ضاعد في تحقيق اأهداف التنمية 

الم�ضتدامة مع َت�ضمين اأبعاد الهجرة واالغتراب؛ ومن َثمَّ فاإن قيا�ض االأثار االقت�ضادية لُم�ضاهمات 

3
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الُمغتربين والمهاجرين �ضوف ُي�ضلط ال�ضوء على كيفية تعزيز تحقيق التنمية الم�ضتدامة؛ وبالتالي 

اآن  ا في  اأي�ضً اأه��داف االتفاق العالمي واأه��داف التنمية الم�ضتدامة  �ضوف ت�ضاهم في تحقيق كل من 

المنظمة،  اأه��داف  واح��د من  رق��م  الهدف  لتحقيق  ب�ضورة مبا�ضرة  الدليل  ه��ذا  ُي�ضهم  �ضوف  واح��د. 

“جمع وا�ضتخدام وت�ضنيف البيانات الدقيقة كاأ�ضا�ض لل�ضيا�ضات القائمة  والذي ين�ض على ما يلي: 

 كما ين�ض الهدف رقم 19 على ما يلي: “تهيئة الظروف للمهاجرين والُمغتربين الإتاحة 
على االأدلة”4

م�ضاهمتهم الكاملة في التنمية الم�ضتدامة في جميع البلدان”. )االأمم المتحدة، 2018)

للح�ضول على المزيد من المعلومات حول الكيفية التي تقدم بها منظمة الهجرة الدولية الم�ضاعدات 

تحقيق  في  ت�ضاهم  اأن  للهجرة  ُيمكن  اأنه  ل�ضمان  والمالئمة؛  المواتية  الظروف  الإيجاد  للحكومات 

نتائج التنمية الُم�ضتدامة والوفاء باآمال وطموحات الُمغتربين والمهاجرين وكذلك المجتمعات التي 

ين�ضمون اإليها، باالإ�ضافة اإلى االآخرين الذين ال يرغبون في الهجرة، ُيرجى الرجوع اإلى: االإ�ضتراتيجية 

الموؤ�ض�ضية للمنظمة الدولية للهجرة ب�ضاأن الهجرة والتنمية الم�ضتدامة )المنظمة الدولية للهجرة، 

2020 اأ(. كما اأطلقت المنظمة موقع )iDiaspora( االإلكتروني )www.idiaspora.org(، وهو عبارة 

عن بوابة اإلكترونية تهدف للعمل كمركز للموارد والفر�ض واإتاحة التوا�ضل لمجموعات المهاجرين 

والُمغتربين في جميع اأنحاء العالم، ويهدف الموقع لتقديم الم�ضاعدة في ترابط االأفراد المهاجرين 

مركًزا  ب�ضفته   iDiaspora موقع  يعر�ض  كما  االأخ��رى.  الرئي�ضية  الفاعلة  الجهات  مع  والُمغتربين 

للموارد، الكثير من ق�ض�ض نجاح الُمغتربين واأف�ضل الممار�ضات وال�ضيا�ضات المتعلقة بالهجرة من 

جميع االأنحاء حول العالم.

GOOD PRACTICES1-1-2 المستهدفون بهذا الدليل

الُم�ضاهمات  تاأثير  ومراقبة  بقيا�ض  اهتمام  لديه  كيان  اأو  �ضخ�ض  لكل  ا  خ�ضي�ضً الدليل  ه��ذا  ع  ُو�ضِ

ب�ضكل  البيانات  من  النوع  ه��ذا  يهتم  االأ�ضلية.  ومجتمعاتهم  بلدانهم  في  للُمغتربين  االقت�ضادية 

البرامج، والمهتمين بقيا�ض  ال�ضيا�ضات وُمطوري  الوثيقة ب�ضانعي  خا�ض باالأ�ضخا�ض ذوي العالقة 

ُم�ضاهمات الُمغتربين ومدى تاأثير تغير ال�ضيا�ضات و/اأو البرامج على قيمة هذه الُم�ضاهمات. نعتقد 

الم�ضتويات دون  الحكومية وكذلك  وال��وزارات  االإدارات  ت�ضتخدمه  اأن  المفتر�ض  الدليل من  اأن هذا 

االإقليمية، مثل:

) أ(    مكاتب / وحدات / �ُضَعب �ضوؤون الُمغتربين.

) ب( الوزارات اأو الدوائر الخارجية.

) ج(  الوزارات اأو دوائر اال�ضتثمار والتجارة والعمل.

) د(   هيئة االإح�ضاء الوطنية.

) ه(   البنك المركزي.

) و(   الوزارة اأو دائرة التخطيط.

) ز(   ال�ضلطات المحلية واالإقليمية.

يوجد التزام محدد بموجب الهدف )1( األول والذي ينص على »جمع وتحليل واستخدام البيانات المتعلقة بآثار وفوائد الهجرة، 
المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  توجيه  بهدف  وذلك  المستدامة؛  التنمية  في  والُمغتربين  المهاجرين  ُمساهمات  عن  فضالاً 
لعام 2030. التنمية واإلستراتيجيات والبرامج ذات الصلة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية«. )األمم 

المتحدة، 2018(

4
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طبًقا ِلما ورد في هذا الدليل، فاإن هذه العملية �ضوف ت�ضتلزم تن�ضيًقا كبيًرا بين الوزارات واالإدارات 

ال�ضلطات على كل من ال�ضعيد الوطني  المختلفة على كافة م�ضتويات االإدارات الحكومية )وت�ضمل 

الخا�ض كذلك؛ وبالتالي توجد حاجة ما�ضة لدعم رفيع  القطاع  واالإقليمي والمجتمعي( بل وربما 

الم�ضتوى من الحكومة لت�ضهيل ذلك التن�ضيق، كما قد تتطلب هذه العملية الح�ضول على مدخالت 

القومية وح�ضابات  الح�ضابات  الواردة من جامعي  البيانات  اإلى  باالإ�ضافة  الحكوميين،  االإح�ضائيين 

ميزان المدفوعات.

1-2 مقدمة عن الهجرة واالغتراب
ال يوجد تعريف ُمحدد ُمعترٌف به عالمًيا لم�ضطلح »الهجرة واالغتراب«؛ حيث اإن بع�ض دول بعينها 

ت�ضع تعريًفا لهذا الم�ضطلح؛ ِطبًقا الأهدافها ال�ضيا�ضية المو�ضوعة. َي�ضتخدم هذا الدليل التعريف 

الذي اأقرته المنظمة الدولية للهجرة والذي ي�ضير اإلى كما يلي: » المهاجرون اأو اأحفاد المهاجرون 

بالهجرة«  وخبراتهم  ال�ضابقة  تجاربهم  خ��الل  م��ن  باالنتماء  واإح�ضا�ضهم  هويتهم  ت�ضكلت  ال��ذي��ن 

)المنظمة الدولية للهجرة، 2019). 

بناًء على تعريف مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة ُي�ضير م�ضطلح 

عن  المخزونة  البيانات  ا�ضتخدام  من  اأو�ضع  ب�ضورة  الم�ضطلح  ال�ضتخدام  والُمغتربين  المهاجرين 

ي�ضمل  ال  االأكاديمية(.  االأبحاث  من  الكثير  في  ُت�ضتخدم  )والتي  االأم«  »البلد  بيانات  اأو  المهاجرين 

االأطفال  ا  اأي�ضً ولكن  فقط،  المهاجرين  من  االأول  الجيل  واالغ��ت��راب«  »الهجرة  م�ضطلح  تعريف 

اأوطان  اأنهم يحتفظون ببع�ض الروابط مع  المولودين في الخارج لهوؤالء االأف��راد واأطفالهم، مادام 

اآبائهم االأ�ضلية. هذه الروابط - �ضواء اأكانت ثقافية اأم لغوية اأم تاريخية اأم دينية اأم عاطفية - هي 

ما يميز مجموعات المهاجرين والُمغتربين عن المجتمعات االأخرى«. )المنظمة الدولية للهجرة، 

2020 ب)

ا�ضطلعت الكثير من الدول بمهمة و�ضع وتنفيذ خرائط للمهاجرين والُمغتربين عن بالدهم لتحديد 

وعن  عنهم  والنوعية  الكمية  البيانات  جمع  اإل��ى  باالإ�ضافة  تمركزهم،  واأماكن  الجغرافية  مواقعهم 

�ضبكات المهاجرين والُمغتربين وروابطهم وجمعياتهم. عملت المنظمة الدولية للهجرة مع البلدان 

المختلفة الإجراء اأكثر من 180 درا�ضة تهدف لر�ضم خرائط للمهاجرين والُمغتربين عن بلدانهم.

ا بجمع المعلومات عن المهاجرين والُمغتربين عن بلدانهم كجزء من تطوير  اهتمت الحكومات اأي�ضً

ما ُيمكن اأن نطلق عليه »ملف الهجرة«. كان لدور منظمة الهجرة العالمية الرائد الف�ضل في و�ضع 

ملفات الهجرة في عام 2006 واالعتماد على كل من التقارير واأدوات بناء القدرات التي تعمل على جمع 

البيانات من عدة م�ضادر ُمتاحة ب�ضورة ُمنظمة. يهدف »ملف الهجرة« لتقديم نبذة عامة و�ضاملة عن 

الهجرة الدولية االأ�ضا�ضية الإحدى البلدان واتجاهات التنمية االقت�ضادية واالجتماعية.

1-2-1 المستهدفون بهذا الدليل

بلدانهم  القت�ضادات  الدعم  تقديم  فر�ضة  من  والُمغتربين  المهاجرين  ُتمّكن  عديدة  ُط��ُرق  توجد 

االأ�ضلية، وُيمكن ت�ضنيف هذه الُم�ضاهمات اإلى مجموعتين رئي�ضيتين:

التاأمين  منتجات  �ضراء  المثال  �ضبيل  فعلى  ال��م��دخ��رات؛  خ��الل  من  المبا�ضرة  الُم�ضاهمات  ) أ(  
و�ضياحة  والتجارة  الخيرية،  واالأع��م��ال  ال�ضوق  في  االأم���وال  ل��روؤو���ض  المبا�ضر  واال�ضتثمار 

المهاجرين والُمغتربين.
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حساب شخصي للمغتربني

معامالت تغيير العمالت األجنبية املباشرة

التحويالت

التحويالت

لألسرة أو األصدقاء

األعمــال اخليريــة من خــالل
تقدمي الـمساعدات الـموثوقة

مل� حافظة األستثمار  

األستثمار  العقاري

األستثمار الـمباشر

) ب( الُم�ضاهمات غير المبا�ضرة؛ ومنها على �ضبيل المثال: من خالل نقل المهارات والمعارف اإلى 
المتميزة  المواهب  ذوي  وع��ودة  واالبتكار،  االأعمال  ري��ادة  وتحفيز  التجارة  وتعزيز  بلدانهم، 

 
5
)من بين ُم�ضاهمات اأخرى( في حالة عودة المهاجرين اإلى بلدانهم.

ُيركز هذا الدليل على تقييم الُم�ضاهمات االقت�ضادية للمهاجرين والُمغتربين فيما وراء التحويالت 

االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  ون��وع  م��دى   1 رق��م  ال�ضكل  ويو�ضح  بلدانهم،  اإل��ى  ير�ضلونها  التي  المالية 

التي يقدمها مواطنو الدولة المهاجرون والُمغتربون؛ ومن هنا فاإن التركيز ال يكون على تدفقات 

التحويالت وكيفية اإنفاق االأ�ضرة واالأ�ضدقاء الُم�ضتِلمين لهذه التحويالت من ذويهم، بل يرتكز االأمر 

على درا�ضة �ضور الُم�ضاهمات االقت�ضادية المبا�ضرة كما يلي:

واالأع��م��ال  وال��ت��ج��ارة  اال�ضتثمار  منظور  م��ن  المبا�ضرة  االأجنبية  العمالت  �ضرف  معامالت  ) أ(  
الخيرية، من بين عدة اأمور اأخرى.

) ب( االأموال التي ينفقها المهاجرون والمغتربون على ال�ضياحة لدى زيارة بلدانهم االأ�ضلية.

اأو مرتبطة بالُمغتربين والمهاجرين، والهدف من  اإلى ح�ضابات مملوكة  الُمحولة  ) ج( االأم��وال 
ا�ضتخدام هذه االأموال.

الشكل 1
الُمساهمات االقتصادية للُمغتربين

  يُمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات في “ كتيب الُمغتربين” الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة والذي نُشر عام 
2013 )المنظمة الدولية للهجرة، 2013(.

5
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وبالرغم من ذلك يُرجى مالحظة أن تأجيل بعض األنشطة قد يؤثر سلباًا في مدى فائدة ودقة البيانات التي ُجِمعت بحلول نهاية عملية 
إعادة التنظيم )على سبيل المثال، في حالة عدم إجراء مسح للشركات المملوكة للُمغتربين في وقت مبكر بما فيه الكفاية خالل 

هذه العملية، فقد ال تتمكن من تحديد ُمساهمات الُمغتربين بدقة و/أو بصورة كاملة(.

للحدود  العابرة  المالية  التحويالت  اإلى  الدليل  هذا  في  االقت�ضادية«  »الُم�ضاهمات  م�ضطلح  ُي�ضير 

والُمر�ِضلة ب�ضورة مبا�ضرة للبلدان االأ�ضلية؛ وتتمثل فيما يلي:

)أ (   اال�ضتثمارات )مثل محافظ االأوراق المالية، اال�ضتثمارات المبا�ضرة، واال�ضتثمارات العقارية(.

)ب ( تجارة الب�ضائع والخدمات.

)ج( االإنفاق على ال�ضياحة.

)د(  االأعمال الخيرية.

)هـ( م�ضتحقات الموظفين.

للح�ضول على المزيد من المعلومات حول كل نوع من هذه الُم�ضاهمات، بما في ذلك كيفية قيا�ض كل 

منها – والتي تتوفر مع االأدوات المرفقة باالإ�ضافة اإلى درا�ضة الحاالت لكل منها – ُيرجى االطالع 

على الق�ضم الُمخ�ض�ض لذلك في الف�ضل الثالث من هذا الدليل.

1-3  كيفية استخدام هذا الدليل
اإن عملية تغيير اأو تعديل اأو اإيجاد اأ�ضاليب جديدة لُطُرق الح�ضول على المعلومات قد تتطلب تكري�ض 

ولتعزيز  الُمغتربين  لموارد  اأف�ضل  لفهم  الفر�ضة  ُتتيح  �ضوف  لكنها  وال��م��وارد،  الوقت  من  المزيد 

اال�ضتثمارات في الم�ضتقبل. من الُمخطط اأن ُيِدمج اإطار جمع وتحليل البيانات الخا�ضة بالمهاجرين 

والُمغتربين وكذلك ت�ضنيف البيانات؛ طبًقا لحاالت الُمغتربين ودمجها في النهج المتبع حالًيا كجزء 

من الجهود؛ الإتاحة تحديث البيانات ذات العالقة ب�ضورة دورية، مع توفير الروؤى المالئمة للمراقبة 

والر�ضد بمرور الوقت. 

ُق�ضمت االجراءات التي تهدف لتب�ضيط عملية اإعادة تنظيم اأو تعديل ُنُظم البيانات الوطنية وتاأ�ضي�ض 

هذه  وت�ضمل  التطبيق.  �ضهلة  خطوات  �ضت  اإل��ى  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  لبيانات  اإط��ار 

ت�ضاعدك في تطبيق  �ضوف  التي   - ال�ضلة  ذات   - الحاالت  ودرا�ضة  الالزمة  االأدوات  ال�ضت  الخطوات 

العمل المطلوب على مدار فترة اأولية ت�ضتغرق 24 �ضهًرا.

ال توجد �ضرورة لتطبيق جميع الخطوات في الحال، كما هو مو�ضح في الق�ضم الرابع 2.4 فيما يلي 

بعنوان: )كيفية تطبيق خطة التنفيذ المرحلية(، حيث ُيمكنك اأن تقرر- بناًء على اأولويات الحكومة 

- اأي من هذه الخطوات يمثل اأكثرها اأهمية، وُيمكن تطبيقها االآن واأي منها ُيمكن تطبيقه في وقت 

يجب اأن ُتو�ضع جميع المقترحات والخطوات واالأن�ضطة والتعديالت بما ينا�ضب ظروف بلد 
 6

الحق.

معين واأولوياته واحتياجاته؛ ومن َثمَّ فلن تكون جميع الخطوات قابلة للتطبيق في جميع ال�ضياقات.

ومن هنا ينق�ضم هذا الدليل اإلى ثالثة ف�ضول ويقدم درا�ضة للحاالت واالأدوات حيثما كان ذلك وثيق 

َعت هذه االأدوات ب�ضورة ُمنظمة في »�ضندوق اأدوات« ُمفهر�ض في نهاية الدليل  ال�ضلة بالمو�ضوع. ُو�ضِ

ل�ضهولة الرجوع اإليها. 

6
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  تستند جميع هذه اإلرشادات إلى التوجيهات الخاصة بجمع البيانات العالمية وأمثلة من بلدان دراسة الحاالت.

)أ ( الفصل األول: مقدمة

يقدم هذا الف�ضل بين اأيدينا لمحة عامة عن هذا الدليل، ويهدف لتقديم اأ�ضا�ًضا منطقًيا لقيا�ض 

الُم�ضاهمات االقت�ضادية للمواطنين المهاجرين والُمغتربين وكيفية ا�ضتخدام هذا الدليل لتنفيذ 

ذلك. كما �ضوف ي�ضاعدك هذا الف�ضل على فهم كيفية ا�ضتخدام هذا الدليل حين تقوم بالح�ضول 

على الدعم ال�ضيا�ضي رفيع الم�ضتوى و�ضحذ االإرادة لتنفيذ هذه العملية، و�ضوف َيِرُد و�ضفها في 

الف�ضول التالية. 

)ب ( الفصل الثاني. الخطوات الست لقياس الُمساهمات االقتصادية للُمغتربين

يوؤكد هذا الف�ضل الخطوات ال�ضت الب�ضيطة المذكورة اآنًفا لتعديل منهجية جمع البيانات الوطنية؛ 

بحيث تقدم و�ضًفا لُم�ضاهمات الُمغتربين االقت�ضادية؛ لتحقيق الهدف االأ�ضا�ضي لتطوير وتطبيق 

تنق�ضم  ال�ضلة.  ذات  المرحلية  التطبيق  للُمغتربين وخطة  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإطار 

كل خطوة اإلى خطوات اأ�ضغر م�ضحوبة بمجموعة من االأدوات ودرا�ضة الحاالت لدعم تطبيقها. 

ا�ضتكمالها في  بلدانكم  ت�ضتطيع  �ضوف  التي  الخطوات  الف�ضل على تحديد  ُي�ضاعدك هذا  �ضوف 

الوقت الحالي، كما �ضوف ت�ضاعد في اتخاذ القرار وكيفية تنفيذ هذا الُمخطط. ُيمكنكم اتخاذ 

القرار ب�ضاأن تنفيذ العملية برمتها في وقت واحد )والتي ُيقدر اأنها �ضوف ت�ضتغرق 24 �ضهًرا( كما 

يجب اأن نتذكر اأنه من الُممكن تعديل جميع الخطوات؛ لتتوافق مع �ضياقات الظروف الخا�ضة 

بكل دولة على َحدة.

)ج( الفصل الثالث: خيارات جمع البيانات

خالل تطبيق الخطوة الثالثة لهذه العملية، �ضوف تعمل على مراجعة واختيار الحلول التي قد 

ُيحدد  كما  الُمغتربين،  مواطنيكم  �ضياقات  اأو  بلدانكم  لظروف  بالن�ضبة  اأف�ضل  تاأثير  لها  يكون 

البيانات  جمع  اأدوات  با�ضتخدام  الُمغتربين  ُم�ضاهمات  لتحديد  الُممكنة  الحلول  الثالث  الف�ضل 

الُمتاحة في �ضتة مجاالت مختلفة. ُيرجى مالحظة اأن هذا الدليل ي�ضمح بجمع جميع البيانات 

اأو  اأي تغييرات على ُطُرق جمع البيانات العالمية  اإدخ��ال  من بلدانكم؛ ومن َثمَّ ال يتطلب االأمر 

االأجنبية.

نحن ن�ضجعكم على قراءة جميع الف�ضول الواردة في هذا الدليل اأو الف�ضول التي تتعلق ببلدانكم اأو 

ما يتوافق مع ظروف الُمغتربين عن اأوطانكم. يقدم كل ق�ضم من هذا الدليل االإجراءات المطلوبة 

لتعديل اأدوات جمع المعلومات القائمة حالًيا، اأو في حاالت اأخرى، يوجد خيار الإيجاد نظام جديد اإذا 

7
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2 االقتصادية  املُساهمات  لقياس  الست  اخلطوات 
للمواطنني املُغتربني

االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإط��ار  تطوير  في  الُمت�ضمنة  الرئي�ضية  االأن�ضطة  الف�ضل  هذا  ُيحدد 

االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  قيا�ض  واإج�����راءات  القائمة  ال��ب��ي��ان��ات  جمع  ُط���ُرق  ويت�ضمن  للُمغتربين، 

هذه  لتغيير  المرحلية  التطبيق  خطة  تهدف  اأوطانهم.  عن  والُمغتربين  المهاجرين  للمواطنين 

الُطُرق ب�ضورة تدريجية وتطبيق اإجراءات ت�ضنيف بيانات الُمغتربين والمهاجرين على اأ�ضا�ض ُمتاح 

عند ال�ضرورة. تتمثل هذه الفكرة في اإن�ضاء روؤية موحدة ُمتفق عليها للمجاالت ذات االأولوية؛ حيث 

ُيمكن ت�ضنيف البيانات طبًقا لحالة الُمغتربين، و�ضُت�ضهم في م�ضاعدة الدول على ت�ضميم ال�ضيا�ضات 

والبرامج لتمكين الُمغتربين؛ كي ُي�ضبح لهم دور فعال في تنمية بلدانهم. يوجد بالعديد من دول 

الجزر ال�ضغيرة عدد ال ُي�ضتهان به من الُمغتربين كما تعتمد اقت�ضادياتهم ب�ضكل كبير على ال�ضياحة؛ 

ومن هنا ربما يتركز اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين على الح�ضول على الُم�ضاهمات 

االقت�ضادية من الُمغتربين القادمين لبلدانهم االأ�ضلية بهدف ال�ضياحة، اأو بداًل من ذلك؛ فقد يقوم 

المغتربون باال�ضتثمار في قطاع ال�ضياحة اأو ربما ي�ضاهمون في القطاعين َمًعا.

يجب اأال يرتكز اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين فقط على الحالة الراهنة لبالدكم، 

ولكنه يجب اأن ُي�ضتخدم كوثيقة للتخطيط، ُت�ضاعد على توقع وفهم البيانات على مدى الخم�ض حتى 

اإدخال بع�ض التغييرات على ُطُرق جمع  اأن  الع�ضر �ضنوات القادمة، بينما ُيمكن التعرف على حقيقة 

البيانات قد تتطلب بع�ض الوقت حتى ُيمكن تطبيقها. وبالتوازي مع ذلك، فاإن اإطار بيانات الُم�ضاهمات 

اأن يقدم لنا ال�ضيناريو االأف�ضل لُطُرق جمع بيانات الُمغتربين؛ طبًقا  االقت�ضادية للُمغتربين يجب 

الأولويات البلدان االإ�ضتراتيجية، في حين اأن خطة التطبيق المرحلية الُم�ضاحبة لها يجب اأن ُتحدد 

بو�ضوح التعديالت الجوهرية التي اُدِخلَت على ُطُرق جمع البيانات التي ُيمكن تنفيذها -على الفور-، 

وعلى المديين المتو�ضط الطويل.

ي�ضع هذا الف�ضل الخطوات االأولى الإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين واإطالق خطة 

التطبيق المرحلية الُم�ضاحبة له )يوجد نموذج لخطة عمل تحت ا�ضم »االأداة رقم 1« في ملحق هذا 

االإطار  مثل:  الراهنة،  الظروف  اعتبارات  على  والعمليات  الفعلية  الخطوات  تعتمد  �ضوف  الدليل(. 

يجري  التي  البيانات  جمع  وُط��ُرق  بالدكم،  في  البيانات  وتحليل  الُمغتربين،  ال�ضتراك  الموؤ�ض�ضي 

الُمغتربين  بيانات  جمع  مجال  في  ال�ضابقة  الخبرات  اإل��ى  باالإ�ضافة  الحالي،  الوقت  في  تطبيقها 

وبرنامج تطوير م�ضاركة الُمغتربين. 
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ال�ضت واالإج��راءات المطلوبة؛ لتنفيذ التخطيط  2 لمحة عامة عن الخطوات  ال�ضكل رقم  يقدم لنا 

من  ب��دًءا   – المرحلية  التنفيذ  خطة  واإط���الق  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  الإط��ار 

البحوث التمهيدية وحتى مراحل الر�ضد والتقييم. ُتقدم اأق�ضام هذا الف�ضل درا�ضة عميقة وُمف�ضلة 

لهذه الخطوات؛ لتو�ضيح ما ي�ضتلزم تنفيذه وكيف ُيمكن اأن ُينفذ؟ بما في ذلك االإجراءات المطلوبة 

ال�ضتكمال هذه الخطوات، واأي اأدوات ونماذج ُيمكن ا�ضتخدامها؛ واأي من درا�ضة الحاالت ُيمكن الرجوع 

اإليها، اإن ُوِجَدت.  

نموذج خطة عمل

اإج��راء ولكل خطوة في هذه  الزمني لكل  االإط��ار  العمل هذا ت�ضورات  يو�ضح نموذج خطة 

الُم�ضار  والوظائف  المهام  بتنفيذ  ي�ضطلع  ال��ذي   ( الُمن�ضق  العمل  خطة  ُت�ضاعد  العملية. 

اإليها في الخطوة الثانية -االإجراء االأول( اأن ي�ضع ن�ضب عينيه العمليات المطلوبة وت�ضهيل 

اإدارة وتدفق العمل، ور�ضد ومراقبة مدى التقدم خالل مراحل التطبيق المختلفة.
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الشكل رقم 2:

.low Card is not for people that already have Ethiopian citizملحة عامة عن اخلطوات ال�ضت

اخلطوة
الثانية

إجراء البحوث
األساسية

إجراء
الـمراجعات

املكتبية

تخطيط كيفية
جمع البيانات

� الوقت
احلالي

ضع خارطة
للشركات اململوكة

للُمغتربني
واجلمعيات اإلنسانية
واملؤسسات واجلمعيات

اخليرية

اإلجراء ٣اإلجراء ٢اإلجراء ١

اخلطوة
الثالثة

حدد أفضل طُُرق
جمع البيانات التي
تتوافق مع بالدكم
وسياقاتكم املحلية

حدد كيفية
التعرف علي
الـمواطنني
الـُمغتربني

حدد مُساهمات
املغتربني � أطر

جمع البيانات
احلالية

استشر ذوي
العالقة

وراجع احللول
الـموصي بها

راجع إرشادات
الفصل ٣

لتحديد احللول
الـموصي بها

اإلجراء ٤اإلجراء ٣اإلجراء ٢اإلجراء ١

اخلطوة
الرابعة

تطوير إطار بيانات
الـُمساهمات األقتصادية

للـُمغتربني وخطة
التنفيذ املرحلية

تطوير إطار بيانات
الـُمساهمات
األقتصادية
للـُمغتربني 

تصميم ووضع
خطة التنفيذ

املرحلية

اإلجراء ٢اإلجراء ١

اخلطوة
اخلامسة

األختبار
واملراجعة

اختبار
التعديالت
عل� جمع
البيانات

راجع النتائج، 
وقم بإجراء
التعديالت.

اإلجراء ٢اإلجراء ١

اخلطوة
السادسة

التنفيذ ورفع
التقارير والرصد

واملراقبة والتقييم

تنفيذ
التعديالت
عل� جمع
البيانات

تقدمي
التقرير
السنوي

الرصد
واملراقبة
والتقييم

اإلجراء ٣اإلجراء ٢اإلجراء ١

اخلطوة
األول�

إنشاء 
منظومة
التنسيق

اإلجراء ١
ضمان احلصول

عل� دعم
سياسي

رفيع املستو�

حتديد
الـُمنسق

تنظيم حدث
إلطالق العمل
والتعري� به

حتديد الوزارات والكيانات
احلكومية األخر�

الـُمزمَع أن تكون
جزًءا من العملية، وقُّم
بإنشاء مجموعة عمل

فنية لألطراف

اإلجراء ٤اإلجراء ٣اإلجراء ٢
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2-1 اخلطوة األولى: 

اإن�ضاء منظومة التن�ضيق

اآٍن واحد؛ الأن الكثير من البحوث االأ�ضا�ضية �ضوف  يجب تنفيذ الخطوتين االأولى والثانية مًعا في 

تتطلب التن�ضيق مع العديد من االأطراف المعنية، وفي واقع االأمر ي�ضتلزم تحديد واختيار االأطراف 

المعنية الذين يجب التن�ضيق معهم القيام بالبحوًث االأ�ضا�ضية.

2-1-1  الإجراء الأول: 

�ضمان احل�ضول على دعم �ضيا�ضي رفيع امل�ضتوى 

بما اأن الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين التي يقدمونها اإلى موطنهم اأو مجتمعاتهم االأ�ضلية تمتد 

عبر العديد من القنوات المتعددة، مثل: )اال�ضتيراد، واال�ضتثمار، وال�ضياحة، وما �ضابه ذلك( وعبر 

بع�ض القطاعات مثل )العقارات، وال�ضناعة، والزراعة، وغيرها(، وجميعها ُيمكن قيا�ضها با�ضتخدام 

عدد من ُطُرق جمع البيانات، مثل )البحوث، واأنظمة و�ضع تقارير المعامالت اأو ال�ضجالت، وغير ذلك( 

ُطر جمع البيانات؛ كي 
ُ
�ضوف يكون من ال�ضروري التن�ضيق بين الوزارات واالإدارات والقطاع الخا�ض واأ

ُيمكن و�ضع جميع البيانات وتن�ضيقها مع بع�ضها ببع�ض. �ضوف ي�ضتلزم ذلك تبني درجة عالية من 

التن�ضيق بين جميع هذه الجهات، مع قدٍر عاٍل من الدعم والتاأييد ال�ضيا�ضي واالإرادة والقيادة الفعالة.

من العوامل االأ�ضا�ضية لنجاح تطبيق وتطوير الخطة �ضمان وجود التن�ضيق بين الوزارات الحكومية 

واالإدارات والح�ضول على الدعم ال�ضيا�ضي من ممثلين حكوميين على م�ضتوى عاٍل. ت�ضتخدم الوزارات 

واالإدارات والوكاالت على الم�ضتوى القومي عدة ُطُرق للبحث؛ وذلك لجمع البيانات الوطنية لالعتماد 

عليها محلًيا، ومنها على �ضبيل المثال ميزان المدفوعات وو�ضع اال�ضتثمارات الدولية، من بين اأمور 

اأخرى. ُتجمع البيانات كالعادة من عدة م�ضادر، مثل: ال��وزارات، واالإدارات، والوكاالت، اأو من خالل 

هذه الم�ضادر، وي�ضمل ذلك الم�ضتويات المختلفة من الحكومة بهدف تح�ضين جودة النتائج. نظًرا 

لوجود عدة اإدارات مختلفة منوطة باالأمر، فمن ال�ضروري الح�ضول على الدعم والتاأييد ال�ضيا�ضي 

على اأعلى الم�ضتويات. قد ال يكون من الممكن التن�ضيق بين جميع هوؤالء ال�ضركاء ذوي ال�ضلة وتطبيق 

التغييرات دون وجود درجة كبيرة من االإرادة ال�ضيا�ضية ُت�ضاعد على تقدم هذه العملية عبر االإدارات 

نع القرار ال�ضيا�ضي؛ ل�ضمان  الحكومية؛ بالتالي يجب تقديم هذه المبادرة الأعلى م�ضتويات دوائر �ضُ

اأنهم يتفهمون جيًدا اأهمية دعم هذه العملية قبل البدء في اتخاذ اإجراءات التطبيق الفعلي. 
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2-1-2 الإجراء الثاين: 

حتديد املُن�ضق

العديد من  العمل عبر  واالإ���ض��راف على  ب��االإدارة  لي�ضطلع  الم�ضوؤول  الُمن�ضق  لتحديد  االأم��ر  يحتاج 

اإن�ضاوؤها، ومع االأط��راف المعنية  االإدارات. �ضوف يعمل الُمن�ضق مع مجموعة العمل الفنية، الُمزمع 

جميع  فيه  تتعاون  نهج  ل�ضمان  وال�ضاملة  الكاملة  الم�ضاركة  عملية  لتي�ضير  االآخ��ري��ن؛  االأ�ضا�ضيين 

اأو وزارة ال�ضوؤون الخارجية  المنظمات الحكومية. من الُممكن اختيار الُمن�ضق من وزارة التخطيط 

اأو مكتب �ضوؤون الُمغتربين. �ضوف يحتاج الُمن�ضق اأن تتوفر لديه البيانات واالإح�ضاءات، واأن يتراأ�ض 

اأن  يجب  ذلك  اإل��ى  باالإ�ضافة  بينها.  فيما  االأن�ضطة  وتن�ضيق  المختلفة  االإدارات  بين  عمل  مجموعة 

ا.  يتمتع الُمن�ضق بالم�ضداقية وبدعم الحكومة اأي�ضً

لجان  مثل:  االإدارات،  بين  التن�ضيق  اآليات  على  الُمن�ضق  وظيفة  ُتبنى  اأن  يجب  الُمثلى  الناحية  من 

الهجرة الوطنية، ومجموعة العمل على ملف الهجرة، والكيانات الم�ضابهة. 

2-1-3 الإجراء الثالث: 

حتديد الوزارات والكيانات احلكومية االأخرى املُزَمع اأن تكون جزًءا من 

العملية واإن�ضاء جمموعة عمل فنية لالأطراف املعنية

ُطٌر خا�ضة بها لجمع المعلومات، ولديها – كذلك - االإدارات الم�ضوؤولة عن جمع االإح�ضاءات 
ُ
لكل دولة اأ

الوطنية والمحلية )انظر لدرا�ضة الحالة(: طرائق جمع البيانات في الفلبين على الم�ضتوى الوطني 

والم�ضتويات دون ذلك. من الماألوف اأن يقوم البنك الدولي بجمع البيانات عن الح�ضابات الوطنية 

اأن تكون  وميزان المدفوعات، وكذلك مكتب النقد االأجنبي ومكتب االإح�ضاء الوطني. من الممكن 

ال�ضلطات المحلية جزًءا ال يتجزاأ ك�ضركاء في هذه العملية؛ حيث اإن العديد من الحكومات المحلية 

والمغادرة،  الو�ضول،  بيانات  ذلك:  في  بما  بالهجرة،  المتعلقة  البيانات  بجمع  ت�ضطلع  والموؤ�ض�ضات 

معظم  في  ال��م��وارد  تعرقل  التي  العقبات  �ضوء  في  راأ�ضهم.  م�ضقط  لتنمية  الُمغتربين  وُم�ضاهمات 

ال�ضلطات المحلية، فقد ال ُيتاح جمع البيانات في جميع الظروف، وعلى اأي حال يجب على الُمن�ضق 

المحلية  ال�ضلطات  ا�ضتراك  عليه محاولة  ثم يجب  الق�ضور،  اأوج��ه  وج��ود  الأماكن  بدقة  ُيخطط  اأن 

 
8
واالإقليمية في الهياكل التن�ضيقية.

قد توجد العديد من الوكاالت المنوطة بجمع البيانات التي ت�ضتخدمها اأثناء عملية الجمع، بما في 

ذلك: دليل موقف اال�ضتثمار الدولي التالي )2014، �ض 83(:

اأدوات مبادرة  3 من �ضندوق  1، المو�ضوع رقم  اإلى: الوحدة رقم  للح�ضول على المزيد من المعلومات حول ال�ضلطات المحلية وجمع بيانات الهجرة، ُيرجى الرجوع 

الهجرة والتنمية الم�ضتركة )JMDI( والدورة التدريبية االإلكترونية حول الهجرة والتنمية المحلية )2015).

األداة  رقم 2:  

نموذج للشروط المرجعية وقائمة مهام الُمنسق

ُيمكن تعديل ال�ضروط المرجعية وقائمة المهام للتوافق مع ظروف البلدان لتوجيه الُمن�ضق 

خالل اختيار العمليات.

8
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كاأ�ضا�ض  ا�ضتخدامها  الدولية للب�ضائع، وُيمكن  التجارية  سلطات الجمارك؛ لجمع االإح�ضاءات  ) أ(   
لتجارة ال�ضلع والخدمات.

) ب( الوكاالت اإلحصائية )مثل: مكتب االح�ضاءات الوطنية(، ويجمع البيانات من خالل التقديرات   
واال�ضتق�ضاءات االإح�ضائية )على �ضبيل المثال: اال�ضتق�ضاءات االأ�ضرية؛ واال�ضتق�ضاءات الخا�ضة  

بالموؤ�ض�ضات؛ وا�ضتق�ضاءات الخدمات(.

) ج( سلطات الموانئ؛ للح�ضول على المعلومات عما ُيمكن ا�ضتخدامه كموؤ�ضر عندما ُتجمع المعلومات 
من قطاع خدمات النقل.

) د( سلطات الهجرة؛ للح�ضول على اأعداد المهاجرين على المديين الطويل والق�ضير.

) ه( سلطات السياحة؛ وقد تجمع المعلومات عن مدى اإنفاق الزوار غير المقيمين. 

) و( تنظيم البنوك والتأمين، وغيرها من الوكاالت الرقابية، بما في ذلك: تنظيم التاأمين وال�ضركات 
غير المالية، والمنوطين بجمع االإح�ضائيات المالية والنقد، للبيانات التي ُيمكن اأن ُت�ضتخدم 

في عملية الجمع اأو للموازنة بينها، مقابل البيانات التي اأمكن الح�ضول عليها في مكان اآخر.

) ز( وزارة / دائرة الشؤون الخارجية؛ للح�ضول على البيانات الخا�ضة بالعمليات الخا�ضة بال�ضفارات.

) ح( سلطات الضرائب؛ للح�ضول على المعلومات ب�ضاأن ال�ضرائب الُم�ضتقطعة من المنبع وال�ضرائب 
االأخرى، وكذلك لتحديد االأفراد واالأعمال التي ُيمكن اأن يكون لها دوٌر في المعامالت الدولية 

اأو لديهم اأ�ضول اأو التزامات بالخارج. 

) ط( تجميع البيانات من نظام رفع التقارير عن المعامالت الدولية، 9  إن ُوجِْد.

) ي( السلطات المحلية واإلقليمية، وت�ضمل مراكز جمع البيانات المحلية اأو االإقليمية.

) ك( البنك المركزي للمعلومات عن قطاع البنوك واالأ�ضول االحتياطية.

اأن ُيحدد  اعتماُدا على المعلومات التي ُتجمع بوا�ضطة »اأداة تحديد االأطراف المعنية«، فاإنه ُيف�ضل 

ُت�ضجل لوائح االت�ضاالت الدولية جميع المعامالت التي تجري بين الُمقيمين وغير الُمقيمين. من المحتمل اأن يكون مثل هذا النظام قائم؛ نتيجة ل�ضوابط 

ال�ضرف الحالية اأو ال�ضابقة، اأو قد يكون موجوًدا ب�ضكل منف�ضل عنها. ت�ضجل البنوك التجارية في العديد من البلدان جميع المعامالت التي تحدث من خالل 

اأنظمتها وترفع التقارير عنها )اإما ب�ضورة فردية اأو في ب�ضورة مجمعة( اإلى ميزان المدفوعات المجمع. في الحاالت التي يكون فيها المقيمون قادرين على 

اإجراء معامالت خارج النظام الم�ضرفي المحلي، ُيمكن ت�ضمين الجزء ذي ال�ضلة في لوائح االت�ضاالت الدولية. �ضي�ضمل هذا القطاع عادة البيانات المتعلقة 

 (UN DESA( بالمعامالت من خالل الح�ضابات الم�ضرفية التي يحتفظ بها المقيمون في الخارج. )االأمم المتحدة، اإدارة ال�ضوؤون االقت�ضادية واالجتماعية

2011، �ض 84).  

األداة  رقم 3: 

أداة تحديد األطراف المعنية

ُيمكن  اأن��ه  من  وللتاأكد  بالعملية،  �ضلة  ذات  االت�ضال  ونقاط  الموؤ�ض�ضات  من  اأي  لتحديد 

في  الم�ضاركة  على  وت�ضجيعهم  وم�ضاركتهم  الهيئات  هذه  من  اال�ضت�ضارات  على  الح�ضول 

مجموعة العمل الفنية؛ حيث ُيمكنهم تقديم اإ�ضافاتهم على العملية ب�ضورة منتظمة، حيث 

كدليل  ا�ضتخدامها  لدى  االأداة  هذه  ُتفيد  المعنية.  لالأطراف  �ضاملة  خارطة  و�ضع  يجب 

ونموذج ُيمكن تعديله؛ ليتوافق مع الظروف المحلية، وذلك لدى و�ضع خارطة لالأطراف 

المعنية.

9
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الُمن�ضق االأ�ضخا�ض االأ�ضا�ضيين من الوزارات واالإدارات والوكاالت الحكومية - ذات ال�ضلة -، و�ضوف 

ُي�ضرفون على جمع البيانات الم�ضتهدفة من خالل قنوات مختلفة، وكذلك الذين ُيمكنهم االن�ضمام 

اإلى مجموعة العمل الفنية. ونود التاأكيد اأنه �ضيكون الو�ضع مثاليًّا في حالة دمج مثل هذه المجموعة 

في اآليات التن�ضيق القائمة حالًيا.

اإ�ضافاتها  وتقديم  االأه��داف  وو�ضع  دوري��ة،  ب�ضورة  اجتماعاتها  لعقد  الفنية  العمل  تهدف مجموعة 

ت�ضطلع  كما  المرحلية،  التطبيق  وخطة  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإط��ار  لتطوير 

عاتق  على  االأولويات  مناق�ضة  م�ضوؤولية  تقع  كما  والتقويم.  والر�ضد  والتطبيق  االختبارات  بتوجيه 

خطة  بدورها  تغذي  التي  الكبيرة  االأهمية  ذات  الُم�ضاهمات  ن��وع  حيث  من  الفنية  العمل  مجموعة 

التطبيق المرحلية.

من المتوقع اأن مجموعة العمل الفنية �ضوف ت�ضم الموؤ�ض�ضات التالية:

) أ(  جامعو بيانات ميزان المدفوعات.

) ب( جامعو االإح�ضاءات المالية الحكومية.

والتحقق  ومعالجتها  البيانات  تجميع  ف��ي  الم�ضاركون  واالإح�����ض��ائ��ي��ون  البيانات  م��دي��رو  ) ج( 
منها،بما   في ذلك وزارات ال�ضياحة والجمارك واال�ضتثمارات، من بين جهات عديدة اأخرى.

) د( مكتب �ضوؤون الُمغتربين و/ اأو وزارة الخارجية.

) ه( البنك المركزي.

) و( مكتب االإح�ضاء الوطني.

) ز( اأي �ضلطات محلية اأو اإقليمية ذات عالقة باالأمر.

يجب الموافقة والتوقيع على ال�ضروط المرجعية الُمحددة بو�ضوح للمجموعة من اأعلى الم�ضتويات 

الحكومية الُممكنة؛ بهدف اإتاحة التفاهم المتبادل لكل دور من االأدوار والتوقعات واأهداف المجموعة 

الجديدة، باالإ�ضافة اإلى تي�ضير م�ضاركة الخبراء ال�ضرورية للمجموعة. انظر لبع�ض النقاط االأخرى 

التي يجب و�ضعها في االعتبار فيما َيِرد اأدناه.

األداة  رقم 4:  

نماذج للشروط المرجعية وقائمة مهام مجموعة العمل الفني

تعديلها؛  ُيمكن  التي  الفني  العمل  لمجموعة  المهام  وقائمة  المرجعية  ال�ضروط  ن��م��اذج 

لتتوافق مع الظروف المحلية للبلدان لتقديم التوجيهات التي تتعلق بكيفية اختيار العملية، 

والح�ضول على دعم وتاأييد االأطراف المعنية.
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2-1-2 الإجراء الرابع: 

تنظيم حفل الإطالق العمل والتعريف به

�ضيكون من المفيد عقد ور�ضة عمل بين االأق�ضام الُمخت�ضة وذوي العالقة؛ ل�ضرح اأهداف جمع البيانات 

اإلى  باالإ�ضافة  االأ�ضلية،  بلدانهم  تنمية  تعزيز  في  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  م��دى  عن 

االأن�ضطة الُمحددة التي �ضوف يت�ضمنها هذا العمل، كما اأن ح�ضور اأطراف من الم�ضتويات الحكومية 

الرفيعة لهذه الور�ضة �ضيمثل دعم االإرادة ال�ضيا�ضية لهذه العملية. 

2-1 اخلطوة الثانية: 

اإجراء البحوث االأ�ضا�ضية

اآن واحد؛ وذلك الأن الكثير من البحوث االأ�ضا�ضية  يجب تنفيذ الخطوتين االأولى والثانية مًعا في 

�ضوف تت�ضمن التن�ضيق بين العديد من االأط��راف المعنية؛ وكذلك بهدف تحديد اأي من االأطراف 

المعنية �ضوف ي�ضطلع بالتن�ضيق؛ ولذا من ال�ضروري اإجراء البحوث االأ�ضا�ضية.

2-2-1  الإجراء الأول: 

اإجراء املراجعات املكتبية 

التي  والتقارير  واال�ضتق�ضاءات  الحالية  ال��درا���ض��ات  على  المكتبية  المراجعات  ببحث  القيام  يجب 

تتعلق باأبناء الوطن المهاجرين والُمغتربين، وكذلك درا�ضة اهتماماتهم وقنوات ات�ضالهم ببلدانهم 

وذلك من  والتجارة،  باال�ضتثمار  اهتمامهم  والتوا�ضل ومدى  االت�ضال  ف�ضاًل عن م�ضادر  االأ�ضلية، 

بين الكثير من الجوانب االأخرى. تتمثل واحدة من اأهم الخطوات االأولية التي يجب القيام بها في 

تحديد اأكان بلدك قد اأجرى تمريًنا لر�ضم خارطة للُمغتربين والمهاجرين اأم قد طورت اأي ملفات 

للتعريف بالهجرة فيما �ضبق؛ بحيث ُيمكنك البناء على هذه الجهود.

ا مراجعة للت�ضريعات الوطنية في بلدانكم التي تتعلق بالمهاجرين  يجب اأن تت�ضمن هذه الخطوة اأي�ضً

والُمغتربين. يجب االنتباه ب�ضفة خا�ضة للقوانين اأو ال�ضيا�ضات التي تقدم تعريًفا وطنيًّا للمهاجرين 

والُمغتربين؛ حيث اإن هذه التعريفات، كما اأ�ضرنا فيما �ضبق، تختلف اختالًفا كبيًرا من بلد اإلى اآخر؛ 

للمهاجرين  اأيرلندا  دول��ة  تعريف  المثال  �ضبيل  )على  ج��ًدا  وف�ضفا�ض  �ضامل  منها  ا  بع�ضً اإن  حيث 

ومنها تعريفات اأخرى اأكثر تنظيًما؛ بحيث ت�ضمل الكثير من الحقوق والم�ضوؤوليات 
 10

والُمغتربين(

ثانًيا: 
 11

الُمحددة والُمَعّرفة بو�ضوح للفئات المختلفة من المهاجرين والُمغتربين مثل دولة اله�ند.

قد توجد حاجة ما�ضة لفهم ما اإذا كانت توجد اأي برامج اأو حوافز لم�ضاركات الُمغتربين واأي نوع من 

المعلومات ُيمكن ا�ضتخال�ضها. على �ضبيل المثال، تمنح العديد من حكومات البلدان بطاقات هوية 

للُمغتربين بهدف تقديم الم�ضاعدة في تحديد معامالت معينة تتعلق بالُمغتربين، كما هو مذكور في 

الف�ضل الثالث من هذا الدليل. على العك�ض من ذلك، من المهم جًدا تحديد ال�ضيا�ضات واللوائح التي 

حددت حكومة الهند حتى عام 2015 وجود ثالث فئات من المهاجرين والُمغتربين من البالد وهم: الهنود غير الُمقيمين، واالأ�ضخا�ض من االأ�ضول الهندية، 

ومواطني الهند في الخارج؛ ولكل منها حقوق وم�ضوؤوليات مختلفة.

ميزان المدفوعات عبارة عن بيان اإح�ضائي يلخ�ض المعامالت االقت�ضادية للُمقيمين مع غير الُمقيمين خالل فترة معينة. ي�ضف ميزان المدفوعات ودليل 

وميزان  الدولية  اال�ضتثمارات  اأو�ضاع  وراء  فيما  تتمثل  التي  المفاهيم   ))BPM6 الدولي  النقد  – �ضندوق  ال�ضاد�ض(  )االإ���ض��دار  الدولي  اال�ضتثمار  موقف 

المدفوعات والتغيرات االأخرى في ح�ضاب االأ�ضول والخ�ضوم. كما ُيتيح دليل تجميع موقف اال�ضتثمار الدولي المعلومات التف�ضيلية حول كيفية جمع البيانات 

وت�ضنيفها على الم�ضتوى الوطني. ُيتيح ميزان المدفوعات هذه المعلومات ح�ضب البنود المختلفة.

10

11
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قد توؤدي لعرقلة م�ضاركة الُمغتربين والمهاجرين واال�ضتثمارات و/ اأو التجارة مع الكيانات االأجنبية، 

�ضوف  ولذا  االأ�ضلية؛  لبلدانهم  انتماءهم  ُتثبت  التي  الوثائق  الُمغتربين  لجميع  تتوفر  ال  اإنه  حيث 

ُيعاملون كاأجانب؛ ِطبًقا للت�ضريعات القانونية.

بلدانكم  الُمغتربين في  العالقات مع  الم�ضوؤولة عن  الهيئة  التوا�ضل مع  ذلك، يجب  اإلى  باالإ�ضافة 

)اإن وجدت(، والوزارات ذات ال�ضلة )مثل وزارة الخارجية(، وال�ضلطات المحلية واالإقليمية، وممثلي 

ال�ضفارات التي ُيعرف عنها وجود عدد كبير من الُمغتربين في مجتمعاتهم لتحديد اأكان المغتربون 

ي�ضاركون في الحياة االجتماعية واالقت�ضادية لبلدانكم والكيفية التي ي�ضاركون بها وم�ضتويات هذه 

ا  اأي�ضً المهم  ال��روؤى والمعلومات. من  اأكبر قدٍر ممكن من  العمل على جمع  الم�ضاركات؟ كما يجب 

قنوات  ما  المثال،  �ضبيل  )على  الُمغتربين  لُم�ضاهمات  ال�ضفارات  ممثلي  فهم  مدى  عن  اال�ضتف�ضار 

م�ضاهمة الُمغتربين التي يمكن تحديدها بالفعل واإقرار الممثلين المعنيين بذلك؟(؛ الأن هذا من 

المحتمل اأن يقدم التوجيهات الالزمة خالل مراحل التنفيذ.

اإذا كانت بلدانكم قد و�ضعت بالفعل خارطة  ّولية مهمة اأخرى تتمثل في البحث عما 
َ
اأ توجد خطوة 

للُمغتربين فيما �ضبق اأو ما اإذا كان يجري و�ضعها في الوقت الحالي اأو اإذا كان من الُمخطط و�ضعها 

اأو  االأكاديمية  المعاهد  ومع  الم�ضوؤولين  الحكومة  موظفي  مع  التوا�ضل  المهم  من  الم�ضتقبل.  في 

الراهنة. في حالة عدم وجود  الُمغتربين  الدولية للتحقق من حالة خارطة  مكتب منظمة الهجرة 

مثل هذه الخارطة حتى الوقت الراهن، فمن المهم ال�ضروع في و�ضع هذه الخارطة في اأقرب وقت؛ 

باعتبارها جزًءا من االأن�ضطة التي ت�ضتهدف م�ضاركة اأو�ضع للُمغتربين. 

2-2-2 الإجراء الثاين: 

تخطيط كيفية جمع البيانات يف الوقت احلايل

على  للعمل  اآِن��ًف��ا  القائمة  في  اإليها  الُم�ضار  المعنية  االأط���راف  مع  التن�ضيق  موا�ضلة  ال�ضروري  من 

الروؤى  تتوفر  اأن  يجب  الفنية.  العمل  مجموعة  اأع�ضاء  مع  بالتعاون  الخارطة  هذه  و�ضع  ا�ضتكمال 

الجيدة بعمليات جمع البيانات ذات ال�ضلة لدى كل من الوكاالت الحكومية والهيئات اأو الم�ضوؤولين 

التمهيد  بهدف  الحكومية؛  المالية  واالإح�����ض��اءات  المدفوعات  ميزان  معلومات  بر�ضد  المنوطين 

الإطالق خارطة الُمغتربين.

من  مختلفة.  قنوات  ع��دة  خ��الل  من  المعلومات  لجمع  الرئي�ضية  المحدودة  ال��ُط��ُرق  بع�ض  توجد 

العديد من م�ضادر  با�ضتخدام  البيانات  العديد من م�ضوؤولي جمع  �ضوف ي�ضطلع  العملية،  الناحية 

البيانات المختلفة والعمل على التحقق منها واإثباتها وبرهنتها با�ضتخدام عدة و�ضائل.

بينما تتوفر لدى كل دولة اأنظمة المحا�ضبة الحكومية الخا�ضة بها، توجد اأمور م�ضتركة بين الدول؛ 

حيث اإن معظم الدول تتبع توجيهات دولية مت�ضابهة. ت�ضمل هذه التوجيهات ما يلي: 

النقد  )�ضندوق  ال�ضاد�ضة(  )الطبعة  ال��دول��ي  اال�ضتثمار  و�ضع  ودليل  المدفوعات  ميزان  دليل  ) أ( 
 
12

الدولي، 2009( والدليل المجمع( BPM6 �ضندوق النقد الدولي، 2014).

االأيرلندية العالمية: تن�ض ال�ضيا�ضات الخا�ضة بالُمغتربين االأيرلنديين على ما يلي: »تعتمد اأيرلندا تعريفاً وا�ضعاً للُمغتربين، وي�ضمل ذلك المهاجرين االأيرلنديين 

ا في هويتهم ال�ضخ�ضية، بغ�ض النظر عن عدد االأجيال  ال�ضابقين والحاليين في الخارج واأحفادهم في الخارج. يعد الكثيرون اأن الروابط مع اأيرلندا ُتمثل عن�ضًرا مهمًّ

من عائالتهم التي عا�ضت خارج اأيرلندا«

12
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) ب( دليل لتجميع اإح�ضاءات التجارة الدولية للب�ضائع ال�ضادر عن االأمم المتحدة )المنقح 1( )اإدارة 
 
13

ال�ضوؤون االقت�ضادية واالجتماعية التابعة لالأمم المتحدة، 2013).

ومنظمة  الدولي،  النقد  و�ضندوق  االأوروبية،  )المفو�ضية   2008 لعام  القومية  الح�ضابات  نظام  ) ج( 
 
14

التعاون والتنمية في الميدان االقت�ضادي، واالأمم المتحدة، والبنك الدولي، 2009).

واالجتماعية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون  )اإدارة   2008 لعام  ال�ضياحة  الإح�ضاءات  الدولية  التو�ضيات  ) د( 
التابعة لالأمم المتحدة، 2010 اأ( والمالحظات المنهجية لقاعدة بيانات االإح�ضاءات ال�ضياحية 

  
15

)اإ�ضدار 2020( )منظمة ال�ضياحة العالمية، 2020).

التابعة  ال�ضوؤون االقت�ضادية واالجتماعية  اإح�ضاءات التجارة الدولية في الخدمات )اإدارة  ) ه( دليل 
  

16
لالأمم المتحدة، 2011).

اأن ُيحدد الُمن�ضق االأط��راف المعنية وَيعقد المقابالت معهم للعمل على ا�ضتكمال الم�ضفوفة  يجب 

القنوات،  من  العديد  خ��الل  من  البيانات  جمع  بكيفية  تتعلق  التي  الخام�ضة(  )االأداة  في  ال���واردة 

البيانات عن  ت�ضطلع بجمع هذه  �ضوف  واالأقاليم  المحلية  ال�ضلطات  اأي من  التاأكد من  مع وجوب 

المهاجرين والُمغتربين. عند البدء في تنفيذ هذه الخطوة يجب على الُمن�ضق اأن يقوم بما يلي:

)اأ (    الح�ضول على ن�ضخ من اال�ضتق�ضاءات والوثائق واالإجراءات التي تتعلق بكيفية جمع البيانات في 

الوقت الراهن )على �ضبيل المثال، رموز نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية ووثائق الجمارك 

وا�ضتق�ضاءات الموؤ�ض�ضات وُمتطلبات اإعداد التقارير االأخرى( التي ُتَعد جميعها على قدٍر كبيٍر 

واإمكانية  اإنها �ضتخ�ضع للتحليل فيما بعد لتقييم مدى قابليتها للتطبيق  من االأهمية؛ حيث 

اإدخال التعديالت على اإجراءات جمع البيانات التي �ضوف تتيح الفر�ضة لتحليل هذه البيانات 

للك�ضف عن مدى ُم�ضاهمات الُمغتربين في تنمية بلدانهم االأ�ضلية.

)ب ( و�ضع المالحظات عن الخطط المتعلقة بُطُرق جمع البيانات الوطنية و/ اأو الخطط الإدخال 

على  للح�ضول  المطلوبة؛  التغييرات  تن�ضيق  في  البيانات  هذه  ُت�ضهم  �ضوف  عليها.  التغييرات 

المعلومات عن مدى ُم�ضاهمات الُمغتربين بالتزامن مع التغييرات االأخرى الُمزمع اإدراجها.

يحتوي الدليل على تف�ضيرات ب�ضكل اأكثر تف�ضياًل لبع�ض التو�ضيات ويقدم اإر�ضادات عملية لمجمعي البيانات، من خالل و�ضف الممار�ضات الجيدة اأو االأف�ضل 

والمطبقة في ظل ظروف مختلفة. ي�ضجع الدليل على االلتزام بالممار�ضات الجيدة، كما يو�ضي بحلول ُمحددة لق�ضايا التجميع المتعلقة باإح�ضاءات التجارة 

الدولية للب�ضائع. 

ي�ضير هذا الدليل اإلى العديد من االإر�ضادات التي تتعلق بمعالجة البيانات االقت�ضادية المختلفة.

تقدم التو�ضيات الدولية الإح�ضاءات ال�ضياحة لعام IRTS) 2008( اإطاًرا منهجيًّا �ضاماًل لجمع وت�ضنيف االإح�ضاءات ال�ضياحية التي يجب اعتبارها اأ�ضا�ًضا ُمهًما 

لنظام االإح�ضاءات ال�ضياحية.

 حدد دليل اإح�ضاءات التجارة الدولية في الخدمات MSITS) 2010( اإطاًرا متفًقا عليه دولًيا لتجميع اإح�ضاءات التجارة الدولية في الخدمات ورفع التقارير 

عنها بمفهومها الوا�ضع الذي يلبي االحتياجات، بما في ذلك احتياجات المفاو�ضات واالتفاقات التجارية الدولية للح�ضول على اإح�ضاءات اأكثر تف�ضياًل وقابلية 

للمقارنة واأكثر �ضمواًل حول هذا النوع من التجارة باأ�ضكالها المختلفة«. )اإدارة ال�ضوؤون االقت�ضادية واالجتماعية لالأمم المتحدة، )UN DESA) 2011، �ض 3).

األداة  رقم 5: 

نموذج للتخطيط لطُُرق جمع البيانات

يقدم هذا الجدول/ النموذج بع�ض االأ�ضئلة ومجاالت التحليل المحتملة لتقديم التوجيهات 

للحكومات، اأثناء التخطيط لُطُرق واإجراءات جمع البيانات الحالية.

13

14

15

16
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2-2-3 الإجراء الثالث: 

تخطيط كيفية جمع البيانات يف الوقت احلايل

تتمثل اأحد اأهم التحديات التي تواجه مهمة قيا�ض الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين في بلدانهم 

من  ولكن  مبا�ضرة،  ب�ضورة  غالًبا  المغتربون  االأف���راد  يقدمها  ال  الُم�ضاهمات  ه��ذه  اأن  في  االأ�ضلية 

ُعِقَدت  والخيرية.  االإن�ضانية  الموؤ�ض�ضات  اأو  الجمعيات  خالل  من  اأو  يمتلكونها  التي  االأعمال  خالل 

بع�ض المقابالت الخا�ضة قبل �ضدور هذا الدليل، حيث اأفاد خبراء دوليون من كل من موؤتمر االأمم 

المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية و�ضندوق النقد الدولي اإلى اأن هذا 

هو واقع الحال ب�ضفة خا�ضة بالن�ضبة لال�ضتثمار االأجنبي والتجارة الخارجية؛ حيث يقدم الكثير من 

الُمغتربين ُم�ضاهماتهم من خالل ال�ضركات ولي�ض االأفراد.

في حالة ا�ضتخدام ُطُرق جمع المعلومات الحالية لتحديد ما اإذا كانت اإحدى ال�ضركات اال�ضتثمارية 

الم�ضاهمين.  جن�ضيات  عن  المعلومات  توفير  االأم��ر  يتطلب  الُمغتربين،  الأحد  مملوكة  التجارية  اأو 

على  الحالي  العبء  وتزيد  كبيرة  لتعقيدات  ت��وؤدي  �ضوف  الُمف�ضلة  المعلومات  هذه  مثل  اإ�ضافة  اإن 

نف�ضها  وال�ضركات  ال�ضركات  و�ضجالت  البنوك  ت�ضمل  التي  التقارير  ت�ضع  التي  والجهات  الموؤ�ض�ضات 

مع  وبالتوازي  المثال(.  �ضبيل  على  الجمركية  ال�ضلطات  تطلبها  التي  االإداري��ة  النماذج  خالل  )من 

ذلك، فاإن الُمغتربين ال يقدمون التبرعات دائًما كاأفراد، ولكن غالًبا من خالل الجمعيات االإن�ضانية 

والخيرية والموؤ�ض�ضات والجمعيات التي اأن�ِضئت لتقديم الخدمات االجتماعية اأو التنموية )مثل دعم 

�ُضُبل ك�ضب العي�ض( في بلدانهم االأ�ضلية. 

لمواجهة هذه التحديات من المفتر�ض اأنه من ال�ضروري القيام بتنفيذ ما ُيمكن ت�ضميته »بخارطة 

للُم�ضاهمات  وا�ضحة  روؤي���ة  على  للح�ضول  المهمة  العنا�ضر  اأح��د  باعتبارها  الُمغتربين«  �ضركات 

ال�ضركات  ب�ضاأن  المعلومات  الح�ضول على  روؤو�ضهم. في حالة عدم  لم�ضقط  للُمغتربين  االقت�ضادية 

المملوكة للُمغتربين فاإن قدًرا كبيًرا من ُم�ضاهمات الُمغتربين االقت�ضادية قد تغفل عنها البيانات 

ذات ال�ضلة. اإن و�ضع خارطة ال�ضركات المملوكة للُمغتربين �ضوف ي�ضمح بتحديدها ب�ضورة ُم�ضبقة، 

كما ُيمكن ر�ضد اأن�ضطتهم وُم�ضاهماتهم االقت�ضادية من خالل العديد من ُطُرق جمع البيانات )انظر 

الف�ضل 3 لمزيد من المعلومات).

لكي يكون االأمر مثالًيا، يجب و�ضع الخارطة واإن�ضاء �ضجل ل�ضركات الُمغتربين بالتوازي مع عمليات 

مملوكة  ل�«�ضركة  تعريف  و�ضع  ال�ضروري  من  �ضيكون  الحالية.  الُمغتربين  خارطة  و�ضع  ا�ضتكمال 

لمغترب«. طبًقا لميزان المدفوعات، حيث ُيقال اإن الم�ضاهم الذي يملك اأكثر من 10 في المائة من 

اأ�ضهم ال�ضركة لديه ح�ضة ُم�ضيطرة، اأي الن�ضبة التي توؤهله للرقابة على ال�ضركة. ُيمكن تو�ضعة هذا 

التعريف لي�ضمل ال�ضركات المملوكة للُمغتربين على اأنها ال�ضركات التي يمتلك فيها اأحد الُمغتربين 

القائمة،  التجارة  تقوم غرفة  اأن  الُممكن  االأ�ضهم. من  المائة من  في   10 تزيد عن  ُم�ضيطرة  ح�ضة 

باالإ�ضافة اإلى ال�ضفارات والقن�ضليات بو�ضع خارطة ل�ضركات الُمغتربين.

األداة  رقم 6:  

أكواد لنماذج نظام رفع التقارير عن المعامالت الدولية

اأن يكون  التي من المحتمل  الُطُرق  اإحدى  التقارير عن المعامالت الدولية  ُيعد نظام رفع 

عن  التقارير  رفع  نموذج  اأك��واد  تو�ضح  البيانات.  وت�ضنيف  جمع  بهدف  بلدانكم  في  ُمطبًقا 

المعامالت المالية اأمثلة لبع�ض الفئات التي ُيمكن اأن ت�ضتخدم عند جمع البيانات من خالل 

اأحد االأكواد هذه. 
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اإن و�ضع خارطة للجمعيات الخيرية للُمغتربين واإن�ضاء ال�ضجالت الخا�ضة بها �ضوف ي�ضمح لجامعي 

البيانات بر�ضد ومراقبة الُم�ضاهمات االقت�ضادية التي يقدمها المغتربون من خالل هذه المنظمات 

(انظر الف�ضل 3: العمل الخيري(؛ لذا يتعين على الُمن�ضق اأن يبحث ويخطط كيف ومتى ي�ضع خارطة 

االت�ضال  قنوات  اعتباره  في  ي�ضع  اأن  على  بالفعل(،  ذلك  ب��داأ  قد  يكن  لم  )اإذا  الُمغتربين؟  ل�ضركات 

المالئمة لتي�ضير ات�ضاله بالُمغتربين والقدرات والميزانيات المتوافرة.

الُطُرق التي ُيمكن ا�ضتخدامها لو�ضع خارطة بال�ضركات المملوكة للُمغتربين، بما في ذلك الخيارات 

التالية:

اخليار االأول: التعريف الذاتي بالنف�ض من خالل املرا�ضالت مع املُغرتبني

التوا�ضل مع الُمغتربين من خالل ال�ضفارات المعنية و�ضبكات الُمغتربين اأو باأي من الُطُرق الُممكنة 

وَحّثّهم على ت�ضجيل �ضركاتهم ب�ضورة طوعية؛ ب�ضفتها �ضركات مملوكة اأو ي�ضيطر عليها المغتربون. 

من الُممكن ت�ضجيع اأ�ضحاب االأعمال الُمغتربين وتقديم الدعم لهم بهدف ت�ضكيل جمعيات اأو �ضبكات 

ا  اأعمال خا�ضة بهم. لن يوؤدي هذا لتحديد ال�ضركات المملوكة للُمغتربين اأبًدا، بل �ضوف ُيي�ضر اأي�ضً

التعاون في هذا ال�ضدد من خالل اإن�ضاء قنوات ات�ضال وا�ضحة بين الحكومات وال�ضركات المملوكة 

ا العالقات المتبادلة بين ال�ضركات المملوكة للُمغتربين؛ وذلك  للُمغتربين. تدعم هذه المنظمات اأي�ضً

المنتجات  على  الح�ضول  المثال  �ضبيل  على  ومنها  بينها،  فيما  الم�ضاعدات  لتبادل  الفر�ضة  باإتاحة 

بالجملة  المواد  لم�ضتريات  الم�ضتركة  العمليات  واإج��راء  ببع�ض،  بع�ضهم  من  المختلفة  والخدمات 

والح�ضول على الدعم الم�ضترك. 

اإن مقترح منح بطاقات تحت ُم�ضمى »بطاقة �ضركة مملوكة للُمغتربين« �ضوف يتيح الفر�ضة لتحفيز 

ال�ضركات المملوكة للُمغتربين و/ اأو التي ي�ضيطرون على غالبية اأ�ضهمها؛ بحيث ُيمكن ا�ضتخدام هذه 

البطاقات لت�ضجيل ومتابعة اأن�ضطتهم. ثم اإنه من الممكن منح ال�ضركات المملوكة للُمغتربين مزايا 

خا�ضة لت�ضجيع اإقامة االأن�ضطة االقت�ضادية في م�ضقط روؤو�ضهم. )انظر الخطوة 3 االإجراء 1 الخيار 

المعلومات  على  للح�ضول  الُمغتربين  بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  للُمغتربين  الذاتي  التعريف   :2

الخا�ضة با�ضتخدام هذا النظام من جانب االأفراد الُمغتربين).

اخليار الثاين: بيانات ال�ضركات حول العامل )اأورب�ض( 

تغطي �ضبكة بيانات )اأورب�ض( الدولية حوالي 136 مليون �ضركة ن�ضطة موزعة في اأكثر من 200 دولة، 

االأعمال  �ضجالت  من  عليها  الح�ضول  ويمكن  الواحدة  ال�ضركة  م�ضتوى  على  البيانات  على  تحتوي 

الوطنية ومن الغرف التجارية ومن مختلف الم�ضادر الر�ضمية االأخرى. ُيمكن ا�ضتخدام هذه الخدمة 

مدفوعة الثمن؛ لتتبع مكان ت�ضجيل اأي من ال�ضركات والتعرف على جن�ضيات الم�ضاهمين فيها.

اخليار الثالث: اإجراء ا�ضتق�ضاءات للُمغرتبني

ُقم باإجراء م�ضح ا�ضتق�ضائي للُمغتربين مع اال�ضتفادة من الفر�ضة؛ للح�ضول على المعلومات الخا�ضة 

اأن�ضطتها في  اأ�ضهمها ونطاق  ي�ضيطرون على معظم  التي  اأو  للُمغتربين  المملوكة  ال�ضركات  باأ�ضماء 

م�ضقط راأ�ضهم - اإن ُوِجَدت -؛ بهدف الح�ضول على بع�ض البيانات.
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اخليار الرابع: الوكالة الوطنية لت�ضجيع اال�ضتثمار

التنمية  مجل�ض  اأو  الوطنية  اال�ضتثمار  ت�ضجيع  وكالة  من  المتوفرة  المعلومات  ا�ضتخدام  ُيمكنك 

وهذا  فيها؛  والم�ضاهمين  ال�ضركات  على معلومات عن هذه  تحتوي  اأن  المحتمل  ومن  االقت�ضادية، 

بدوره �ضيحدد فقط ال�ضركات المملوكة للُمغتربين و�ضت�ضتثمر اأموالها بالفعل في م�ضقط راأ�ضهم.

يجب تطبيق نف�ض عملية و�ضع الخارطة المذكورة اآنًفا على جمعيات الُمغتربين والجمعيات الخيرية؛ 

الأن عملية و�ضع خرائط ل�ضركات وموؤ�ض�ضات الُمغتربين/ الموؤ�ض�ضات الخيرية ُيمكن اأن تكون عملية 

تنفيذ  ُيمكن  )كما  المرحلة  هذه  في  االأم��ر  مناق�ضة  الُمهم  من  لذلك  الوقت؛  من  الكثير  ت�ضتغرق 

االأن�ضطة في مراحل الحقة(.

األداة  رقم 7:  

أسئلة توجيهية لوضع خارطة لشركات الُمغتربين

بمجرد اأن يقع اختيار مجموعة العمل الفنية على الطريقة اأو الُطُرق التي �ضوف ت�ضتخدمها 

االأ�ضئلة  من  القائمة  هذه  توفر  الُمغتربين،  الوطن  اأبناء  ل�ضركات  خارطة  و�ضع  في  للبدء 

ُيمكن  كما  الخارطة،  هذه  و�ضع  بكيفية  االأ�ضا�ضي  والتعريف  التهيئة  للمحللين  التوجيهية 

ا�ضتخدام هذه االأ�ضئلة لتطوير اأداة ُمف�ضلة ونماذج تتوافق مع الظروف وال�ضياقات الخا�ضة 

ببلدانكم. 

دراسة حالة 1  

)Kea( - شبكة أعمال الُمغتربين النيوزيلندية

ُيعد الموقع االإلكتروني والُم�ضمى )Kea) www.keanewzealand.com( نوع من ال�ضراكة 

بالخارج  النيوزيلنديين  تربط  عالمية  �ضبكة  اأن�ضاأت  وق��د  والخا�ض  العام  القطاعين  بين 

في  يتمثل  وا�ضح  بهدف  وذل��ك  االأم؛  الوطن  في  االآخرين  االأ�ضخا�ض  ومع  ببع�ض،  بع�ضهم 

دعم التطوير المهني لالأع�ضاء من خالل ت�ضهيل الروابط المهنية والتجارية، وتعزيز فر�ض 

العمل لمواطنيهم، من بين اأمور اأخرى كثيرة. من بين مليون مواطن نيوزيالندي يعي�ضون 

خارج بالدهم، �ضجل حوالي ربع مليون �ضخ�ض منهم كاأع�ضاء في هذه ال�ضبكة وي�ضاركون في 

اأن�ضطتها المترابطة والمختلفة في جميع اأنحاء العالم.
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2-3  اخلطوة الثالثة: 

اختيار اأف�ضل ُطُرق جمع البيانات التي تتوافق مع ال�ضياقات املحلية

2-3-1  الإجراء الأول: 

اختيار كيفية حتديد اأحد االأفراد املُغرتبني من خالل ُطُرق جمع البيانات 

الوطنية 

عند البدء في تخطيط اأو اإعادة تنظيم ُطُرق جمع البيانات التي تتنا�ضب مع ال�ضياقات المحلية، يجب 

اأن تكون الخطوة االأولى هي اختيار كيفية تحديد االأفراد الُمغتربين. �ضيوؤثر هذا االختيار ب�ضورة 

كبيرة في ت�ضكيل اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين وعلى جميع التغييرات المقترحة 

ا، كما هو الحال في  في هذا ال�ضدد، كما اأنه من المحتمل اأن يكون لها اآثاٌر تتجاوز جمع البيانات اأي�ضً

حالة اإ�ضدار بطاقات للُمغتربين. وبالرغم من ذلك، يجب من حيث المبداأ اأن يت�ضمن اإطار بيانات 

الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين لهذه الُطُرق ب�ضكل عام في اإ�ضتراتيجيات م�ضاركة الُمغتربين على 

نطاق وا�ضع في بلدانهم االأ�ضلية.

نظًرا للتعريف الوا�ضع للمغترب، فقد يكون من ال�ضعب من الناحية االإح�ضائية تحديد االأ�ضخا�ض 

الُمغتربين با�ضتخدام ُطُرق جمع البيانات القائمة حالًيا. يوجد عدد قليل من الُطُرق المختلفة التي 

الق�ضم من  االأرب��ع ُمحددة ب�ضورة وا�ضحة في هذا  الرئي�ضية  الخيارات  اإن  ا�ضتخدامها؛ حيث  ُيمكن 

الدليل. وب�ضكل عام، لوحظ اأنه كلما اُ�ضُتخِدَمْت الُطُرق والمنهجيات االأكثر دقة كانت تكلفة تطبيقها 

اأنه لي�ض من ال�ضهل تحديد االأ�ضخا�ض الُمغتربين؛ اعتماًدا على  اأعلى. تو�ضح لنا الخيارات االأربعة 

االإح�ضائيات.

بينما ُتعد طريقة التعريف الذاتي بالنف�ض هي االأداة االأكثر دقة في تحديد االأ�ضخا�ض الُمغتربين؛ 

التي  البيانات  اأنها تعتمد على  اأخ��رى لدى تطبيقها، بما  اإذ قد تكون ُمكلفة وتنطوي على تحديات 

ُتجمع في البلدان الُم�ضيفة للُمغتربين ب�ضورة مبا�ضرة من الُمغتربين اأنف�ضهم. ي�ضتلزم هذا االأمر 

اأحد اأمرين؛ اإما اإدخال تعديالت جوهرية للنماذج االإدارية واإجراءات رفع التقارير للبنوك، واإما ربما 

في  اأنه  كما  تطبيقها،  حال  الكثير  وتتكلف  بالُمغتربين  تتعلق  التي  اال�ضتق�ضاءات  على  فقط  ُيطبق 

اأف�ضل االأحوال �ضوف تغطي عينة ب�ضيطة فقط من الُمغتربين. 

المعلومات عن  اأنه يعتمد على  الثالث، بما  الخيار  ُيمكن تطبيقها تتمثل في  التي  الُطُرق  اأ�ضهل  اإن 

جن�ضية االأفراد ودولة االإقامة والدولة الُم�ضيفة ومجتمعات البلدان االأ�ضلية. وعلى اأي حال، فاإن هذا 

الخيار ُيعُد الخيار االأ�ضعف من حيث مدى الدقة وال�ضمولية. نظًرا للمراحل النا�ضئة لهذا النوع من 

البحوث، غير اأن التعريف المخت�ضر للمغترب الذي يعتمده الخيار الثالث والمو�ضى به كخطوة اأولى 

لجمع البيانات با�ضتخدام ُطُرق جمع البيانات الوطنية القائمة حالًيا.

الُمغتربين  ت�ضجيل  اأثناء  المثال  �ضبيل  على  ذل��ك،  اأمكن  حيثما  البيانات  ت�ضنيف  اعتبارك  في  �ضع 

للح�ضول على البطاقات الخا�ضة بهم؛ وذلك بهدف معرفة البلدان االأ�ضلية لبع�ض المجتمعات على 

الم�ضتوى المحلي )على �ضبيل المثال: تورينو، اإيطاليا - كاالبارزون، الفلبين(؛ حيث اإن االأ�ضخا�ض 

المهاجرين غالًبا ما يف�ضلون دعم االأن�ضطة على الم�ضتوى المحلي في مجتمعاتهم االأ�ضلية، وُيمكن 

اأن يعك�ض نتائج اإيجابية وا�ضحة بداًل من بذل الجهود ب�ضورة عامة على م�ضتوى البلدان.
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خيارات لتحديد الأ�شخا�ص املُغرتبني

اخليار االأول: التعريف الذاتي بالنف�ض كمغرتب

االإداري��ة )مثل:  الوثائق  المثال، في  �ضبيل  باأنهم مغتربون، على  اأنف�ضهم  ُيمكن لالأ�ضخا�ض تعريف 

االإف�ضاح عن البيانات الجمركية وت�ضجيل االأرا�ضي، وما �ضابه ذلك( اأو عند القيام بالمعامالت المالية.

أوجه القوة  

اأكثر �ضمواًل، كما ُيمكن من خالله ت�ضجيل الجيل  اإنه  يعد هذا الخيار هو االأف�ضل؛ حيث 

هوؤالء  بين  التفرقة  تطبيقه  ُيمكن من خالل  كما  الُمغتربين،  والثالث من  والثاني  االأول 

الذين ُيمكن تحديدهم كمغتربين وبين االآخرين الذين لي�ضوا كذلك. 

أوجه الضعف:  

تحددت عدة مواطن �ضعف بهذا الخيار، ومنها على �ضبيل المثال:

) أ(    ي�ضتلزم هذا الخيار من االأفراد تقديم المعلومات ب�ضكل مبا�ضر؛ ومن هنا قد يت�ضمن 
تغييرات جوهرية في متطلبات التقارير الحالية.

االإداري��ة في  المتطلبات  التغييرات على  اإدخ��ال بع�ض  الخيار  ) ب( قد يتطلب تطبيق هذا 
البلدان الُم�ضيفة )بما اأن المغترب لي�ض موجوًدا في موطنه االأ�ضلي(.

) ج( قد يتطلب االأمر و�ضع اعتبارات اأخرى في الُح�ضبان، مثل مراعاة الخ�ضو�ضية وجمع 
البيانات؛ نظًرا لطبيعة البيانات المالية التي يتم جمعها. )�ضكوب، 2006).

الممارسات الجيدة  

ُيَعّرف االأ�ضخا�ض اأنف�ضهم باأنهم مغتربون عند ان�ضمامهم لموؤ�ض�ضات الُمغتربين اأو لدى 

ت�ضجيل اأنف�ضهم في �ضفارات بالدهم.

تعتمد ا�ضتق�ضاءات الُمغتربين على تعريف اأنف�ضهم باأنهم من االأ�ضخا�ض الُمغتربين.

يتبنى التعداد العالمي في نيوزيالندا �ضعار »كل فرد ُمهم« وقد كان في �ضورة ا�ضتق�ضاء 

من  االأول  االأ�ضبوع  خ��الل  الُمغتربين.  االأ�ضخا�ض  مع  والتوا�ضل  للتعارف  باالإنترنت؛ 

اإطالق اال�ضتق�ضاء باالإنترنت، ا�ضتكمل اأكثر من 18 األًفا من االأ�ضخا�ض الُمغتربين بيانات 

دولة   148 في  يعي�ضون  الذين  الُمغتربين  المواطنين  من  باال�ضتق�ضاء  وذلك  الت�ضجيل؛ 

حول العالم.
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اخليار الثاين: التعريف الذاتي بالنف�ض من خالل بطاقات املُغرتبني

تعتمد فكرة اإ�ضدار بطاقات الُمغتربين التي ُت�ضدرها الدولة االأم على اأنها ُتحدد ب�ضورة ر�ضمية اأحد 

االأ�ضخا�ض باأنه من الُمغتربين. بما اأن هذه البطاقة تمنح االأ�ضخا�ض حقوًقا ومزايا تتعلق بما تمنحه 

ا اأولئك  هذه البطاقة لحاملها، بينما يحتمل اأن المهاجرين ُيعّرفون اأنف�ضهم ب�ضورة اأكبر، خ�ضو�ضً

المهتمين بالم�ضاركة في اأنواع االأن�ضطة الوطنية التي تحفز الحقوق والمزايا المرتبطة بها؛ ومن 

هنا فاإن اإ�ضدار بطاقات الُمغتربين �ضوف ُيالئم ب�ضورة طبيعية القطاع الم�ضتهدف من المواطنين 

الُمغتربين. يقدم الُمغتربون بطاقات االغتراب التي يجري توثيقها عند التعامل في اأن�ضطة االأعمال 

االأم. في حالة  البلد  االأخ��رى في  االأن�ضطة  العديد من  بين  وال�ضياحة، من  واال�ضتثمارات  والتجارة 

مزاولة  وم��ك��ان  وزم���ان  اأن�ضطة  بتتبع  لل�ضلطات  ُي�ضمح  �ضوف  االغ��ت��راب  بطاقات  ا�ضتخدام  تطبيق 

مو�ضعة  وب��رام��ج  �ضيا�ضات  بتطوير  الحكومات  ت�ضطلع  عندما  معينة.  تجارية  الأع��م��ال  الُمغتربين 

ال�ضتراك الُمغتربين، يتعين اعتبار بطاقة الُمغتربين اإحدى االأدوات المهمة لر�ضد وتقييم تاأثيرها، 

مع تي�ضير الكثير من الحلول لجمع البيانات الُمو�ضحة في الف�ضل الثالث.

أوجه القوة  

ُيمكن االإفادة من بطاقات الُمغتربين في تحقيق االأمور التالية:

) أ(   ال�ضماح بالتعريف الذاتي بالنف�ض لالأ�ضخا�ض الُمغتربين، وُيمكن ا�ضتخدامه في تتبع 
اأن�ضطتهم.

) ب( تحديد اأفراد من الجيلين الثاني والثالث من الُمغتربين في حالة رغبتهم في التعريف 
الذاتي باأنف�ضهم.

) ج( ت�ضهيل االرتباط ب�ضيا�ضات وبرامج الُمغتربين على نطاق اأو�ضع، وال ت�ضجل ُم�ضاهماتهم 
فقط، بل تعززها بفعالية من خالل تي�ضير االإج��راءات االإدارية و/ اأو تقديم الحوافز 

الملمو�ضة.

أوجه الضعف:  

يت�ضمن هذا الخيار عدة اأوجه ق�ضور، ومنها ما يلي:

بطاقات  ع��ل��ى  للح�ضول  ال��ط��ل��ب��ات؛  ت��ق��دي��م  ال��م��ه��اج��ري��ن  تحفيز  ب��رام��ج  ت�ضتلزم  ق��د  ) أ( 
الُمغتربين وا�ضتخدامها، و�ضوف تتطلب موارد قد تكون لها تداعيات على الميزانية. 

)اأي  التحتية  البنية  في  ُمتاحة  ا�ضتثمارات  وج��ود  الُمغتربين  بطاقات  نظام  يتطلب  ) ب( 
اإنتاج النظام واإدارت��ه(، وحينما يتوفر هذا النظام ويدخل حيز التنفيذ من  متطلبات 

المتوقع اأن ُيِحد ب�ضورة كبيرة من اأعباء اإعداد التقارير.

يتعين ا�ضتخدام هذه الطريقة بالتزامن مع الُطُرق االأخرى لجمع البيانات في حالة  ) ج( 
عدم وجود حوافز لمن يمتلكون بالفعل بطاقة هوية وطنية.
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اخليار الثالث: ا�ضتخدام »الرعايا االأجانب املقيمني يف اخلارج« كوكالء

تتطلب هذه الطريقة التحقق من جن�ضية االأ�ضخا�ض )من خالل جواز ال�ضفر( وُبلدان اإقامتهم.

أوجه القوة  

من الناحية االإح�ضائية، من ال�ضهل الح�ضول على البيانات المطلوبة با�ضتخدام المعلومات 

المتعلقة  المعلومات  الم�ضيفة  البلدان  تجمع  م��ا  غالًبا  بالفعل.  ُمتاحة  تكون  ق��د  التي 

فيه  ب���داأت  ال���ذي  البلد  خ��الل  م��ن  االإق��ام��ة  بلد  على  ال��ت��ع��رف  وُي��م��ك��ن  بالفعل،  بالجن�ضية 

المعامالت اأو الُعملة الم�ضتخدمة في اإجراء هذه المعاملة.

أوجه الضعف:  

َتت�ضم هذه الطريقة ببع�ض اأوجه الق�ضور، على �ضبيل المثال:

المهاجرين  م��ن  وال��ث��ال��ث  ال��ث��ان��ي  الجيلين  تغطية  اإمكانية  الطريقة  ه��ذه  ُتتيح  ال  ) أ( 
البلدان  ج����وازات  يحملون  وال��ذي��ن  اأخ����رى،  بجن�ضيات  تجن�ضوا  ال��ذي��ن  والُمغتربين 

لُم�ضاهمات  المتكاملة  ال�����ض��ورة  على  للح�ضول  الفر�ضة  ُتتيح  فلن  ل��ذا  الُم�ضيفة؛ 

الُمغتربين.

اإن ن�ضبة الُمغتربين الذين يحملون جوازات �ضفر �ضادرة لهم من بلدانهم الُم�ضيفة غير  ) ب( 
معروفة؛ ومن هنا فال ُيمكن تقدير العدد الحقيقي لهوؤالء )انظر ال�ضكل 3 الوارد اأدناه(. 

لن تنجح هذه الطريقة في التعرف على عدد االأ�ضخا�ض ذوي الجن�ضيات المزدوجة،  ) ج( 
الذين يحملون جوازات �ضفر �ضادرة لهم من بلدانهم الُم�ضيفة التي ي�ضتخدمونها في 

تعامالتهم، وي�ضمل ذلك االأ�ضخا�ض الُمغتربين الذين ح�ضلوا على جن�ضيات بلدانهم 

الُم�ضيفة.

الممارسات الجيدة  

لالأ�ضخا�ض  ال�ضفراء«(  )»البطاقات  المن�ضاأ  اإثيوبية  تعريف  بطاقات  اإثيوبيا  دول��ة  ت�ضدر 

االإثيوبية )مالحظة:  الجن�ضية  الذين ال يحملون  والثالث  الثاني  الجيلين  الُمغتربين من 

نف�ض  للُمغتربين  ال�ضفراء  البطاقات  تمنح  المزدوجة(.  الجن�ضيات  بحمل  اإثيوبيا  ت�ضمح  ال 

البطاقات  فاإن  ؛  َثمَّ ومن  االإثيوبيون.  المواطنون  بها  يتمتع  التي  اال�ضتثمار  حوافز وحقوق 

يح�ضلون  الأنهم  االإثيوبية؛  الجن�ضية  بالفعل  لديهم  الذين  لالأ�ضخا�ض  ُتمنح  ال  ال�ضفراء 

بالفعل على هذه المزايا.
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اخليار الرابع: ا�ضتخدام االأ�ضماء لتحديد املُغرتبني

ُت�ضتخدم االأ�ضماء في تحديد الُمغتربين وذلك من خالل )درا�ضة تاريخ واأ�ضل االأ�ضماء ال�ضحيحة، 

وب�ضفة خا�ضة االأ�ضماء ال�ضخ�ضية( لتحديد ما اإذا كان ال�ضخ�ض الذي يقوم باإجراء المعامالت من 

الُمغتربين؛ بناًء على ا�ضمه االأول و/ اأو ا�ضم العائلة.

الممارسات الجيدة  

المغتربين  باالأ�ضخا�ض  للتعريف  ال��خ��ارج«  في  يعي�ضون  الذين  »المغاربة  تعبير  ُي�ضتخدم 

اإن  حيث  الُم�ضيفة؛  البلدان  ف��ي  اأن�ضطتهم  ع��ن  المعلومات  لجمع  المغرب  ف��ي  وُي�ضتخدم 

المغاربة المقيمون في الخارج هم مغاربة ي�ضتخدمون جوازات ال�ضفر المغربية اأثناء اإقامتهم 

)والذين ُيمكن تحديدهم من خالل معايير معينة، مثل امتالك الح�ضابات الم�ضرفية( في 

بلدان اأجنبية.

الجيل األول من الـُمغتربين 
)يحملون جن�ضيات مزدوجة

اأو يحملون جن�ضيات الدول ال�م�ضيفة(

الـمواطنون الـمقيمون خارج بالدهم 
)يحملون جوزات

�ضفر بلدانهم االأ�ضلية ويقيمون في الدول ال�م�ضيفة(

الجيل الثاني والثالث من أبناء المغتربين 
)غالًبا ما يحملون

جن�ضيات مزدوجة اأو جن�ضيات الدول ال�ُم�ضيفة(

الشكل رقم 3:
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الممارسات الجيدة  

بيانات  ْع��اَلم في قواعد 
َ
ااْلأ �ْضَماء 

َ
اأ ِدَرا�َضة  للهجرة تحليالت  الدولية  المنظمة  ا�ضتخدمت 

اأنها  ُيفتر�ض  التي  االأعمال  الرو�ضي( لتحديد  المتحدة واالتحاد  المملكة  ال�ضركات )في 

من�ضوبة للمهاجرين من الجورجيين واالأرمينيين واالأذربيجانيين. )اللجنة االقت�ضادية 

الأوروبا، 2012).

اإلى  التحويالت من �ضخ�ض  االأ�ضماء لدى تحليل  اأ�ضول  »اإيكويتي« في كينيا  يحدد بنك 

�ضخ�ض اآخر، وال ت�ضمل �ضوى تحويالت االأ�ضماء التي ترجع الأ�ضول كينية.

أوجه القوة  

تتميز هذه التقنية بميزتين رئي�ضيتين:

ت�ضمح هذه التقنية لالأ�ضخا�ض المهاجرين باإجراء التعامالت دون م�ضقة كبيرة من  )أ ( 
جانب المغترب المحتمل.

من المحتمل اأن ت�ضمل هذه التقنية الجيل الثاني والثالث من االأ�ضخا�ض الُمغتربين  )ب ( 
اإذا كان ا�ضم العائلة اأو اال�ضم االأول يتوافق مع المعايير.

أوجه الضعف:  

تتلخ�ض اأوجه ال�ضعف لهذه الطريقة فيما يلي:

ت��وؤدي لرفع  ن�ضبًيا؛ ومن هنا �ضوف  العمالة  اإلى تكثيف  يحتاج تطبيق هذه الطريقة  ) أ( 
التكلفة، حيث �ضوف ي�ضتلزم تطبيق هذا الحل �ضمان توفر قواعد البيانات ال�ضخمة 

اإلى عدة  عند النظر في اال�ضتثمارات االأجنبية للبالد والتجارة وال�ضياحة، باالإ�ضافة 

اأمور اأخرى.

لبلده  ينت�ضب  ا�ضم  المغترب  لل�ضخ�ض  يكن  لم  اإذا  الطريقة  ه��ذه  تطبيق  ينجح  لن  ) ب( 
االأ�ضلي )كما هو الحال اأحياًنا مع االأ�ضماء التي ُتنَطق باالإنجليزية(، اأو في حالة تغيير 

ا�ضم العائلة )مثل الن�ضاء الالئي تحملن األقاب اأزواجهن(.

وا�ضحة  ب��درج��ة  متميزة  االأ���ض��م��اء  ت��ك��ون  عندما  فقط  الطريقة  ه��ذه  تطبيق  ُيمكن  ) ج( 
تكفي لتمييزها عن االأ�ضماء الموجودة في الدول المجاورة، ومن َثمَّ فلن تنجح هذه 

الطريقة في التفرقة بين دول اأمريكا الالتينية على �ضبيل المثال؛ الأنها ت�ضترك في 

اللغة والتراث الثقافي.
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ُيمكنك  لبلدانكم،  المحلية  ال�ضياقات  مع  تتوافق  التي  االأربعة  الخيارات  اأف�ضل  اختيار  تقرر  عندما 

مع  تتوافق  التي  الخا�ضة  البيانات  جمع  ُط��ُرق  تنظيم  الإع��ادة  المنا�ضبة  والتدخالت  الحلول  اختيار 

بلدانكم.

2-3-2 الإجراء الثاين: 

حدد ُم�ضاهمات املُغرتبني يف اإطار جمع البيانات احلايل

اإدخالها، ينبغي مراجعة ُطُرق جمع البيانات الواردة في الخطوة  قبل تحديد التغييرات التي يجب 

رقم 2 لتحديد اأين ُتجمع البيانات الخا�ضة بالُمغتربين بالفعل؟ واأين ُتوجد الثغرات والكيفية التي 

الم�ضتوى  بالفعل على  البيانات يجري  اأن يكون جمع  المحتمل  بها تعديل وتغيير ذلك؟ من  ُيمكن 

الوطني وعلى الم�ضتويات دون الوطنية. على �ضبيل المثال، وكما هو مو�ضح في درا�ضة الحالة 2 في 

الفلبين، اأن بع�ض االأقاليم قد نفذت ا�ضتق�ضاءات للمهاجرين من مواطنيها. من االأف�ضل اأن تعمل 

ا ت�ضمين هذه  على االإفادة من النماذج الحالية لجمع البيانات على الم�ضتوى المحلي، كما يجب اأي�ضً

النماذج واإعادة تنظيمها بالتوازي مع الجهود على الم�ضتوى الوطني. كما يجب اإدراك اأن ا�ضتخدام 

بع�ض ُطُرق جمع البيانات قد تكون اأ�ضهل من غيرها، كما اأنه قد يكون من ال�ضهل جمع البيانات عن 

بع�ض مجاالت ُمحددة من ُم�ضاهمات الُمغتربين عن مجاالت اأخرى )انظر الجدول اأدناه(.

األداة  رقم 8: 

حماية البيانات

عند البدء في جمع البيانات حول االأفراد اأو المجموعات، بما في ذلك االأ�ضخا�ض المغتربين 

وال�ضركات المملوكة للمغتربين ومنظماتهم، من ال�ضروري تطبيق مبادئ �ضارمة لحماية 

اأمًرا بالغ االأهمية عند التبادل االآمن والتخزين  هذه البيانات؛ حيث ُتعد حماية البيانات 

اأداة حماية البيانات هذه المزيد من  االآمن والمعالجة ال�ضرية للبيانات ال�ضخ�ضية. توفر 

والم�ضوؤولة  االآمنة  البيانات  �ضالمة عملية جمع  ل�ضمان  المرجعية  والم�ضادر  المعلومات 

اإطار  في  ودمجها  اإليها  الرجوع  ويجب  البيانات،  لحماية  االأ�ضا�ضية  المبادئ  تحترم  التي 

بيانات الم�ضاهمات االقت�ضادية للمغتربين وعمليات جمع البيانات المرتبطة بها.
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الجدول رقم 1: 

مدى سهولة جمع املعلومات عن املُساهمات االقتصادية للُمغتربني

اأكثر المجالت �شعوبة في جمع المعلوماتاأ�شهل مجالت جمع المعلومات

نظام  إلى  ورموز  أكواد  إلضافة  الدعم  الحكومة  تقدم  عندما 

تسمح  سوف  التي  الدولية  بالمعامالت  الخاصة  التقارير 
يقوم  ال��ت��ي  ال��م��دف��وع��ات  )تحويالت(  عزل  أو  إشــارات  بوضع 
ب�ضكل  ُتر�ضل  – والتي  الخارج  في  المقيمون  المواطنون  بها 

من  معين،  حد  حتى  الُمغتربين  ا�ضتثمارات  لتغذية  اأ�ضا�ضي 

خالل تجارة الُمغتربين لل�ضلع والخدمات. �ضيمثل هذا الدعم 

قدًرا كبيًرا من االأهمية عندما يجري االإعالن عن الغر�ض من 

م�ضتويات  فوق  فقط  )ولي�ض  المعامالت  لجميع  التحويالت 

معينة(.

�ضجالت  تكون  عندما  خا�ضة  ب�ضفة  التجارة،  مجاالت 
المملوكة للمغترب �ضعيفة، وعندما ال تتوفر  ال�ضركات 

قاعدة بيانات جمركية رقمية.

حيثما اأمكن تٌطبيق الضوابط على الصرف، ومن �ضاأنها تقييد 

تدفق االأموال داخل وخارج البالد. وعادة ما �ضوف ُيترجم هذا 

اإلى المزيد من التقارير حول تدفق االأم��وال واإتاحة المزيد 

م��ن ال��ف��ر���ض الإج����راء ال��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي �ضوف 

في  المقيمين  المواطنين  مدفوعات  عزل  اأو  بتحديد  ت�ضمح 

الخارج. على �ضبيل المثال في البلدان التي توجد فيها قواعد 

االأجانب  االأم من جانب  االأرب��اح /الدخل للوطن  اإع��ادة  حول 

ت�ضجيل  اإمكانية  ُتتاح  اأن  المحتمل  فمن  ول��ذا  والُمغتربين؛ 

ا�ضتثماراتهم.

خارطة  اإن�ضاء  عدم  حالة  في  خا�ضة  الخيرية،  األعمال 
الخارج،  الخيرية في  والجمعيات  الُمغتربين  لموؤ�ض�ضات 

اأو بدون العمل مع البنوك التجارية في بلدانكم؛ لتتبع 

مدفوعات الُمغتربين للجمعيات الخيرية المحلية.

البنوك  م��ن  الدعم  يتوفر  حيثما  المعلومات  جمع  َي�ضُهل 

ال��ت��ج��اري��ة؛ ك���ي ُت���ج���ري ا���ض��ت��ف�����ض��ارات م���ح���ددة ع���ن ح�����ض��اب��ات 

الُمغتربين على اأ�ضا�ض دوري بهدف دعم هذه المبادرة.

اأنه لي�ض من الوا�ضح  استثمارات المحافظ المالية، بما 
ال��م��م��ك��ن تحديد  اإذا ك���ان م���ن  ال���وق���ت ال��ح��ال��ي م���ا  ف���ي 

الأن  المالية؛  المحافظ  م�ضتثمرو  اإق��ام��ة  وبلد  جن�ضية 

اال���ض��ت��ث��م��ارات ل�����الأوراق ال��م��ال��ي��ة واالأ���ض��ه��م ف��ي ال��ب��ل��دان 

الُم�ضيفة تجري من خالل و�ضطاء من بلدانهم االأ�ضلية 

في البلدان الُم�ضيفة، ونعتقد اأن متطلبات ال�ضرية ورفع 

التقارير الحالية �ضتوؤدي لعدم اإتاحة هذه البيانات.

وا�ضحة  بالسياحة  تتعلق  التي  البيانات  تكون  عندما 

المعالم ن�ضبًيا بحيث يكون من الممكن تعديلها – على 

تحديد  بالفعل  ال��ُم��م��ك��ن  م��ن  ي��ك��ون  ق��د  ال��م��ث��ال،  �ضبيل 

ق�ضاء  عند  ال��خ��ارج  ف��ي  المقيمين  المواطنين  نفقات 

اإجازاتهم في بلدانهم االأ�ضلية من خالل البيانات التي 

من  جمعها  يمكن  قد  التي  البيانات  الأن  جمعها؛  يمكن 

لجمع  ا  اأي�ضً الفر�ضة  ُتتيح  �ضوف  اال�ضتق�ضاءات  خ��الل 

من  بالرغم  وال��ث��ال��ث.  الثاني  الجيلين  ع��ن  المعلومات 

ذلك من المهم مالحظة اأن هذه المعلومات �ضتظل دوًما 

وفي اأف�ضل االأحوال- مجرد تقديرات.

ال��وك��االت  اإح����دى  ت��ق��وم  ح��ي��ث  المباشر،  االستثمار  ف��ي 

اال�ضتثمارات  جميع  ع��ن  المعلومات  بجمع  الحكومية 

التي تحدث داخل الدولة، وتجمع معلومات عن جن�ضيات 

جميع الم�ضاهمين.
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دراسة حالة 2  

كيفية استخدام الفلبين لطُُرق جمع البيانات على المستوى الوطني والمحلي

نظًرا لعدم وجود نظام وطني في الفلبين لتحديد مواطنيها في الخارج مع عدم وجود نهج 

لعدم  باالإ�ضافة  ا�ضتخدامها  المختلفة  الحكومية  للوكاالت  ُيمكن  من�ضقة  بيانات  قواعد  اأو 

التحديد الدقيق للم�ضطلحات ال�ضائعة )على �ضبيل المثال: »مهاجرون« مقابل »المواطنون 

في الخارج«(، وقد �ضجع هذا التنوع في ال�ضياقات الزمنية في الح�ضول على البيانات، �ضجع 

الجهات الفاعلة المحلية على تطبيق تقنيات مبتكرة على الم�ضتوى المحلي للح�ضول على 

البيانات المتعلقة بالهجرة. 

المحلي  الم�ضتوى  البيانات على  وتحليل  واح��دة لجمع  اأداة  اأو  اأي عملية  تتوفر  لم  اأن��ه  بما 

اإتاحة المعلومات الملخ�ضة المفيدة والمف�ضلة الإن�ضاء ملف للهجرة، حيث  بما ُيمكنها من 

يمكن االإفادة من مختلف الُطُرق واالإ�ضتراتيجيات؛ الإ�ضفاء ال�ضبغة الموؤ�ض�ضية على طريقة 

النموذج المختلط؛ بهدف تطوير تحليالت اأكثر �ضمولية. وقد يمكن تحقيق ذلك من خالل 

ما يلي:

) اأ(  تنفيذ تحليالت اأكثر �ضمواًل وُعمًقا على م�ضتوى المدينة/ البلدية من خالل 

ا�ضتخال�ض النتائج ذات ال�ضلة من خالل اأربعة تعدادات/ ا�ضتق�ضاءات.

) ب( تنفيذ ا�ضتبيان خا�ض بالهجرة من خالل نظام الر�ضد والمراقبة المجتمعية.

) ج( تنفيذ ا�ضتق�ضاء بين المهاجرين الفلبينيين.

) د( تنفيذ ا�ضتق�ضاء خا�ض باأبناء المهاجرين.

 20 رق��م  الحالة  درا�ضة  في  االأن�ضطة  ه��ذه  عن  المعلومات  من  المزيد  على  الح�ضول  ُيمكن 

ُط��ِوَرت  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�ضافة   .).JMDI, n.d( الم�ضتركة«  والتنمية  الهجرة  »مبادرة  بعنوان 

 Siar,( المحلية«  الهجرة  بيانات  على  الح�ضول  »دليل  الم�ضتركة  والتنمية  الهجرة  مبادرة 

ولتوفير  العمليات  ه��ذه  تنفيذ  ف��ي  لال�ضتمرار  )ك���االب���ارزون(  اإقليم  وم����وؤازرة  لدعم   ).n.d
البيانات للجهود االإقليمية االأخرى - وربما الوطنية – لكيفية جمع البيانات عن الهجرة، 

بما في ذلك الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين.
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2-3-3 الإجراء الثالث: 

حتديد احللول املو�ضي بها؛ بناًء على اخليارات املطروحة يف الف�ضل الثالث

قدم الف�ضل الثالث روؤية لمختلف ُطُرق جمع البيانات عن طريق القنوات ومن خالل بع�ض الحلول 

بناًء على تحديد االحتياجات  ُبلدانهم.  الُمغتربين في تنمية  ُم�ضاهمات  االأخ��رى عن كيفية تحديد 

واالأولويات اأثناء مرحلتي اإجراء البحث والتخطيط، يجب على الُمن�ضق ولجنة العمل الفنية مراجعة 

المحلية لبلدانهم  ال�ضياقات  التي تبدو ذات جدوى بمقت�ضى  الثالث  الف�ضل  المالئمة من  االأق�ضام 

وكذلك اختيار الُطُرق القابلة للتطبيق، مع مراعاة اال�ضتفادة من االأدوات المنا�ضبة ودرا�ضة الحاالت 

وب�ضورة  بو�ضوح  نفهم  اأن  ا  اأي�ضً المهم  من  المطروحة.  الخيارات  لجميع  بالن�ضبة  وذلك  المتاحة؛ 

تف�ضيلية الغر�ض من جمع اأنواع محددة من البيانات – بما اأن هذه البيانات �ضوف تقدم التوجيهات 

لتطبيق نظام الخطة المرحلية، وهنا ُيمكن اختيار بع�ض القنوات المهمة – اأواًل - للتركيز عليها، اأي 

حيثما ُيمكن تحديد عدد قليل من القنوات ذات االأهمية للتركيز عليها – اأواًل-. يجب تقييم وقيا�ض 

واالأط��ر  اال�ضتدامة  وم��دى  بذلك  الخا�ضة  الميزانية  لتقدير  باالإ�ضافة  العمل،  هذا  لتنفيذ  الطلب 

الزمنية، بما في ذلك ما يتعلق با�ضتق�ضاءات الُمغتربين. 

اأن  اأفعال وروؤى فريق العمل الفني، يجب على الُمن�ضق  ا على ردود  بناًء على هذه المراجعات، واأي�ضُ

ي�ضع قائمة اأولية من مجموعة تو�ضيات تتعلق بتحديد ماهية التغييرات المطلوبة لكل من القنوات؛ 

من اأجل الح�ضول على المعلومات عن ُم�ضاهمات الُمغتربين، و�ضوف ُتمثل االأ�ضا�ض الإن�ضاء اإطار بيانات 

الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين.

يطرح ال�ضكل الرابع لمحة عامة عن االأن�ضطة الرئي�ضية والتعديالت التي ُيمكن تطبيقها على ُطُرق 

ُم�ضاهمات  عن  البيانات  جمع  عند  اإليها  االأم��ر  يحتاج  اأن  الُمحتمل  ومن  الحالية،  المعلومات  جمع 
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مراجعة الوزارات واالإدارات امل�ضوؤولة عن جمع البيانات

2-3-4 الإجراء الرابع: 

ا�ضت�ضارة الوزارات والهيئات والوكاالت املعنية وجامعي البيانات ملراجعة 

احللول املُختارة

بعد االإفادة من التو�ضيات الواردة باالإجراء الثالث، يجب على الُمن�ضق المبادرة بتنفيذ المراجعات 

وبيانات  المدفوعات  م��ي��زان  بيانات  وجامعي  المعنية  وال��وك��االت  والهيئات  ال����وزارات  م��ع  ال��دوري��ة 

االإح�ضاءات المالية الحكومية. تهدف هذه الم�ضاورات لتو�ضيح وفهم النقاط التالية: 

) أ(   جدوى اإدخال هذه التغييرات.

) ب( اأوجه القوة وال�ضعف، واإذا ما كانت التعديالت الُمقترحة �ضوف توؤدي للح�ضول على بيانات ذات 
مغزى وتعمل على حل التحديات الُمحتملة.

) ج( توقيت تطبيق هذه التغييرات والموارد والتكلفة.

) د( التكلفة ومتطلبات الموارد مقابل مدى الفائدة ودقة البيانات.

) ه( التكلفة ومدى الفائدة وجدوى اال�ضتق�ضاءات الخا�ضة بالُمغتربين.

االإح�ضائيين، كما يجب االهتمام ب�ضورة  الدعم والمدخالت من  الح�ضول على  اإلى  االأمر  �ضيحتاج 

على  النهائية  الموافقة  بمجرد 
17

التحويالت. لبيانات  الح�ضابات  ازدواج  لتجنب  ب��االأم��ر؛  خا�ضة 

التغييرات التي يجب اإدخالها ُيمكن البدء في و�ضع و�ضياغة خطة التطبيق المرحلية.

2-4  اخلطوة الرابعة: 

تطوير اإطار بيانات املُ�ضاهمات االقت�ضادية للُمغرتبني )وخطة التنفيذ 

املرحلية ذات ال�ضلة(

2-4-1  الإجراء الأول: 

تطوير اإطار بيانات املُ�ضاهمات االقت�ضادية للُمغرتبني 

من  جمعها  يمكن  التي  المعلومات  مراجعة  الفنية،  العمل  مجموعة  بم�ضاركة  الُمن�ضق،  على  يجب 

البيانات  ُطُرق جمع  اأف�ضل  الثالثة )تحديد  والخطوة  االأ�ضا�ضية(  البحوث  )اإج��راء  الثانية  الخطوة 

التي تتوافق مع �ضياقاتكم المحلية(؛ وذلك لتطوير اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين، 

يقدم  اأن  يجب  المطلوبة.  البيانات  جمع  بهدف  المختلفة  للقنوات  ِطبًقا  البيانات  ُي�ضنف  وال��ذي 

اأي من البيانات  اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين روؤى طويلة االأجل للحكومات عن 

التي تتعلق بالُمغتربين ُتعد ذات اأهمية كبيرة بحيث ُت�ضهم في تطوير ال�ضيا�ضات والبرامج وتحديد 

تحتاج  الروؤية.  تحقيق هذه  ُيمكن  كي  تدريجية؛  ب�ضورة  القائمة  البيانات  ُط��ُرق جمع  تغيير  كيفية 

مثل  الممكنة،  والبدائل  والفوائد  التكلفة  مقابل  في  للتقييم  المحتملة  التغييرات  عنا�ضر  من  كل 

اإط��ار  يحدد  اأن  يجب  االإح�ضائيين.  الخبراء  اآراء  ت�ضمين  مع  بالُمغتربين  الخا�ضة  اال�ضتق�ضاءات 

بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين نوعية البيانات التي يجب توفيرها، بما في ذلك الكيفية 

17ُيعد هذا هو ال�ضبب في اأن فهم كيفية جمع بيانات التحويالت حالًيا، وما البيانات المت�ضمنة في جزء من الخطوة 2 )اإجراء البحوث االأ�ضا�ضية(؟
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التي يجب تقديمها من خاللها والمدة الزمنية ومدى تكرار تقديمها، واأي متطلبات اأخرى قد يحتاج 

االأمر اإليها على �ضبيل المثال، ما يتعلق باالأمن ومتطلبات حماية �ضرية البيانات والتي ُيمكن التعرف 

عليها ب�ضورة فردية(.

يجب اأن يعتمد اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين على ما يلي: 

) أ(    اأولويات الحكومة كما تحددها مجموعة العمل الدولية.

عن  البيانات  لجمع  اعتمادها  يجب  التي  التغييرات  تقييم  عند  الثالثة  الخطوة  من  النتائج  ) ب( 
ُم�ضاهمات الُمغتربين والموارد والقدرات المطلوبة.

) ج( الخطط القائمة لمراجعة اأو تعديل بع�ض الُطُرق الُمحددة لجمع المعلومات؛ طبًقا للم�ضفوفة 
المذكورة في االأداة الخام�ضة )نموذج تخطيط ُطُرق جمع البيانات(.

من المحتمل اأن يتطلب تطوير اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين وي�ضتلزم عقد ور�ضة 

عمل اأو اأكثر للتخطيط مع مجموعة العمل الفنية واالأطراف المعنية االأخرى االأ�ضا�ضيين؛ لمعالجة 

المعلومات من الخطوات ال�ضابقة وو�ضعها في اإطار متناغم بطريقة ت�ضاركية. 

2-4-2 الإجراء الثاين: 

ت�ضميم خطة تطبيق مرحلية

نعترف باأن تطبيق مثل هذه التغييرات قد يكون ُمعقًدا وقد ال يكون من الُممكن ا�ضتكمالها في اآٍن 

اإطار  لتنفيذ  طريق  خارطة  اإيجاد  ُيمكن  حتى  المرحلية  التطبيق  خطة  تطوير  يجب  حيث  واح��د، 

الحالي وعلى  الوقت  فوًرا في  االج��راءات  ُتنفذ  اأن  للُمغتربين، على  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات 

الُم�ضاهمات  عن  البيانات  لجمع  ا  مهمًّ جانًبا  �ضيمثل  للبيانات  المرحلي  الجمع  اإن  الطويل.  المدى 

وُط��ُرق جمع  ا  اقت�ضاديًّ الُمغتربون  بها  ُي�ضهم  التي  المختلفة  للُطُرق  نظًرا  للُمغتربين؛  االقت�ضادية 

البيانات الُمتعددة الُم�ضتخدمة. ُتعد هذه عملية متكررة �ضتتطور من خالل الم�ضاورات مع االأطراف 

المعنية الإنهاء المراجعة االأخيرة على خطة ذات قيمة وفائدة.

يجب تطوير خطة التطبيق المرحلية طبًقا لما يلي:

) أ(   الميزانية.

) ب( االإطار الزمني لكل مرحلة.

) ج( الغر�ض من كل مرحلة.

) د( االأن�ضطة المطلوبة )على �ضبيل المثال، و�ضع خارطة بال�ضركات المملوكة للُمغتربين وجمعياتهم 
والجمعيات الخيرية(.

) ه( في حالة اإدخال اأي تغييرات في اللوائح قد يحتاج االأمر اإليها لجمع البيانات اأو م�ضاركتها من 
جامعي البيانات.
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توجد بع�ض العنا�ضر التي يجب اأن ن�ضعها في اعتبارنا عند و�ضع خطة التطبيق المرحلية ت�ضمل ما 

يلي:

) أ( توقع النتائج المثمرة التي ت�ضمل ما يلي:

)ب( قد يكون من االأ�ضهل بالفعل جمع البيانات من خالل اإيجاد بع�ض القنوات التي ُيمكن للُمغتربين 
من خاللها الم�ضاهمة والم�ضاركة )على �ضبيل المثال، عندما تكون التغييرات ب�ضيطة، كما هو 

الحال في ا�ضتق�ضاءات الركاب ال�ضياحية، اأو عندما تكون البيانات متوفرة فعلًيا ولكن لم يجِر 

تحليلها في الوقت الراهن(.

�ضبيل  )على  المختلفة  القنوات  بع�ض  خالل  من  البيانات  توفر  �ضوف  التي  التغييرات  تطبيق  )ج( 
ال��روؤى حول  الدولية  المعامالت  االإب��الغ عن  الرموز في نظام  اإ�ضافة بع�ض  المثال، قد توفر 

اال�ضتثمارات المبا�ضرة للُمغتربين وا�ضتثمارات المحافظ المالية وتجارة الخدمات(.

) د( األولويات - على �ضبيل المثال، قد يكون لال�ضتثمار المبا�ضر للُمغتربين اأو ا�ضتثمارات المحفظة 
المالية اأهمية كبيرة؛ ومن هنا ت�ضع الحكومات االأدوات وال�ضيا�ضات لتي�ضير هذه اال�ضتثمارات 

ودعمها.

لل�ضركات  خ��ارط��ة  و�ضع  المثال،  �ضبيل  على   - الحق  وقت  في  تقديمها  ُيمكن  التي  األنشطة  ) ه( 
المملوكة للُمغتربين )وهذه البيانات ُيمكن ا�ضتخدامها بعد ذلك لتتبع ُم�ضاهمات الُمغتربين( 

وقد ت�ضتلزم موارد كبيرة؛ ولذا فمن الُمحتمل تاأجيلها حتى مراحل الحقة.

2-4-3 الإجراء الثالث: 

احل�ضول على املوافقات احلكومية على اأعلى م�ضتوى وعرب القطاعات 

املختلفة 

المرحلية  التطبيق  وخطة  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإط��ار  من  كل  تقديم  يجب 

على  للح�ضول  الم�ضتويات  اأعلى  من  الحكومية  ولل�ضلطات  الفنية  العمل  لمجموعة  به  المرتبط 

الموافقة.

2-5 اخلطوة اخلامسة: 

االختبار واملراجعة

2-5-1  الإجراء الأول: 

اختبار التعديالت على عملية جمع البيانات

بمجرد اأن تتم الموافقة على خطة التطبيق المرحلية، يجب على الُمن�ضق بالتعاون مع مجموعة العمل 

الفنية المعنية والت�ضاور مع ال�ضلطات المخت�ضة الختبار وفح�ض التعديالت الُمزمعة؛ للح�ضول على 

البيانات المطلوبة، كما يجب الح�ضول على الت�ضنيفات من النظام المحا�ضبي الحكومي في بداية كل 

مرحلة من المراحل، كما يجب �ضبط فترة االختبار؛ طبًقا لتواتر جمع المعلومات.
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يجب اأن تتحقق فترة االختبار من مدى �ضهولة حو�ضبة البيانات المطلوبة؛ بناًء على البيانات التي 

تقدمها الوزارات واالإدارات والوكاالت المختلفة. يجب اأن ُتركز المراجعة ُجل اهتمامها على اأي من 

التغييرات التي يجب اإدخالها، وكذلك على كيفية اإتاحة البيانات لتح�ضين وتب�ضيط العملية.

2-5-2 الإجراء الثاين: 

مراجعة النتائج واإدخال التعديالت

يجب اأن يلتقي جامعو البيانات مع مجموعة العمل الفنية لدى انتهاء فترة االختبار؛ وذلك لمراجعة 

بعد  العملية.  هذه  لتح�ضين  تطبيقها  يجب  التي  التو�ضيات  ودرا�ضة  والتحديات  والعمليات  النتائج 

االنتهاء من هذه المراجعات، يجب اإدخال التعديالت المطلوبة على خطة التطبيق المرحلية، كما 

اأنه من ال�ضروري مناق�ضة اأي تغييرات ُمزمعة مع كل من ال�ضلطات المعنية وجامعي البيانات.

2-6 اخلطوة السادسة: 

التطبيق وو�ضع التقارير والر�ضد والتقييم

2-6-1  الإجراء الأول: 

تطبيق التعديالت على عملية جمع البيانات

�ضيعمل  مرحلة،  كل  بداية  في  المرحلية  التطبيق  خطة  مع  االختبار  فترة  نتائج  ُتدمج  اأن  بمجرد 

الُمن�ضق مع ال�ضلطات المعنية باالأمر؛ ل�ضمان اأن التعديالت التي تمت الموافقة عليها ب�ضاأن عمليات 

جمع البيانات قد يمكن تطبيقها ب�ضورة كاملة.

2-6-2 الإجراء الثاين: 

و�ضع التقارير ال�ضنوية

يجب و�ضع البيانات في تقارير دورية �ضنوية على اأن تت�ضارك فيها القطاعات الحكومية واالأطراف 

اأو  المعتادة  التطوير  عمليات  في  التقارير  هذه  دمج  ُيمكن  كما  وا�ضع.  نطاق  على  االأخ��رى  المعنية 

ا اأو قد يمكن التخطيط لها. المنتظمة مع ن�ضر ملفات الهجرة الوطنية اإذا كانت متوفرة فعليًّ

يجب ا�ضتخدام نتائج هذه التقارير لتوجيه ودعم ال�ضيا�ضات والقرارات، كما يجب ا�ضتخدام البيانات 

المبادرات  االأخ��رى على  المعنية  االأط��راف  الحكومية وبرامج  البرامج  تاأثير  لر�ضد ومراقبة مدى 

المتعلقة بالُمغتربين.
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2-6-3 الإجراء الثالث: 

الر�ضد والتقييم

ول�ضمان  االأفعال  ردود  على  للح�ضول  ُمحددة؛  اآليات  و�ضع  مع  البيانات  جمع  عملية  مراقبة  يجب 

التي ت�ضطلع بجمع وتحليل  والوكاالت  واالإدارات  وال��وزارات  الُمن�ضق  بين  الم�ضتمر  التوا�ضل  وجود 

المغتربون في  اأن ي�ضتمر  االأفعال؛ ل�ضمان  اآليات الح�ضول على ردود  البيانات. يجب االعتماد على 

ا، يو�ضع في االعتبار عند اإدخال اأي تغييرات في الم�ضتقبل  دائرة االهتمام وعلى اأن يكون عاماًل مهمًّ

على اأدوات جمع البيانات وو�ضع التقارير.



خيارات جمع البيانات
٣



خيارات جمع البيانات
٣
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خيارات جمع البيانات

يعتمد هذا الف�ضل على خبرات عدد قليل من البلدان لتقديم التعديالت الُمحتملة التي قد ُت�ضاعد 

في تحديد وعزل الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين من خالل ُطُرق جمع البيانات القائمة حالًيا. 

ُيمكنك االختيار من االأق�ضام الواردة اأدناه، التي تت�ضق مع �ضياقات بلدانكم الخا�ضة، لتحديد الحلول 

البيانات الخا�ضة بكم لال�ضتفادة ب�ضورة  اإعادة تنظيم ُطُرق جمع  التي ُيمكن تطبيقها والعمل على 

من  واالختيار  المراجعة  عملية  تطبيق  ُيمكن  االقت�ضادية.  الُمغتربين  ُم�ضاهمات  كامل  من  اأف�ضل 

التي  المبادرات  و�ضت�ضاعد  لبلدانكم(،  البيانات  جمع  ُط��ُرق  اأف�ضل  )تحديد  الثالثة  الخطوة  خالل 

�ضيقع عليها االختيار في اإن�ضاء اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين وو�ضع خطة التطبيق 

المرحلية المتعلقة بها في الخطوة الرابعة.

اأن���واع  م��ن  ن��وع  ك��ل  ال��ُم��ت��اح��ة لر�ضد  المختلفة  ال��خ��ي��ارات  الف�ضل  ه��ذا  ف��ي  ال�ضتة  االأق�����ض��ام  ت��در���ض 

الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين، في حين يدر�ض الف�ضل االأخير اإجراء درا�ضات ُمحددة وُمبا�ضرة 

مع الُمغتربين.

3-1  استثمارات املُغتربني: 

ينق�ضم هذا الق�ضم اإلى اأربعة اأجزاء:

) أ(   لمحة عامة على ا�ضتثمارات الُمغتربين وُطُرق جمع البيانات.

) ب( التعديالت الُمقترحة لقيا�ض ا�ضتثمارات الُمغتربين.

) ج( ا�ضتثمارات الُمغتربين في العقارات.

) د( التحقيق في الح�ضابات المملوكة للُمغتربين.

   1-1-3

ملحة عامة عن ا�ضتثمارات املُغرتبني وُطُرق جمع البيانات 

عادة ما تكون ا�ضتثمارات الُمغتربين هي المو�ضوع الرئي�ضي الذي ي�ضتحوذ على اهتمام الحكومات، 

اأموالهم  ادخ��ار  على  الُمغتربين  لت�ضجيع  ال��ُط��ُرق  مختلف  عن  الحكومات  من  العديد  تبحث  حيث 

وا�ضتثمارها في اأوطانهم. ينق�ضم اال�ضتثمار االأجنبي عادة اإلى ق�ضمين:

)أ (  اال�ضتثمارات المبا�ضرة )ُتعد اأحد عنا�ضر اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر(.

)ب ( ا�ضتثمارات المحافظ المالية )اأحد عنا�ضر ا�ضتثمارات المحافظ المالية االأجنبية(. 

3
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ُتجَمع البيانات الخا�ضة بكل من اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر واال�ضتثمار االأجنبي في المحافظ المالية 

الح�ضابات  الدولة وكذلك في  المدفوعات في  البيانات في ميزان  وُتن�َضر هذه  �ضنوًيا  دورية  ب�ضورة 

ُيعد كل من ا�ضتثمار الُمغتربين المبا�ضر وا�ضتثمارات المحافظ 
18

القومية واأو�ضاع اال�ضتثمار الدولي.

المالية من المجموعات الفرعية لال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر والُمحدد في ميزان المدفوعات ودليل 

موقف اال�ضتثمار الدولي )االإ�ضدار ال�ضاد�ض( على النحو التالي:

)أ ( يحدث االستثمار المباشر؛ طبًقا لتعريف �ضندوق النقد الدولي، عندما »تقوم وحدة ُمقيمة في 
اقت�ضاد ما با�ضتثمارات تمنحها ال�ضيطرة اأو درجة كبيرة من التاأثير على اإدارة �ضركة ُمقيمة في 

اقت�ضاد اآخر. ُيو�ضع هذا المفهوم مو�ضع التنفيذ عندما يمتلك الم�ضتثمر المبا�ضر حقوق ملكية 

االأ�ضهم التي تخوله 10 في المائة اأو اأكثر من قوة الت�ضويت )اإذا تم تاأ�ضي�ضها، اأو ما يعادلها في 

�ضركة غير ُمدمجة( في موؤ�ض�ضة اال�ضتثمار المبا�ضر« )�ضندوق النقد الدولي، 2009، �ض 372).

ف استثمارات محافظ األوراق المالية األجنبية على اأنها معامالت ومواقف عابرة للحدود  )ب ( ُتعَرّ
اال�ضتثمار  ف��ي  ال��ُم��درج��ة  تلك  بخالف  المالية،  االأوراق  حقوق  اأو  دي��ون  �ضندات  على  ت�ضتمل 

المائة  في   10 عتبة  اإلى  ت�ضل  ال  ا�ضتثمارات  وهي 
19

االحتياطية. االأ�ضول  اأو  المبا�ضر  االأجنبي 

االأ�ضهم قابلة للتداول وب�ضكل رئي�ضي  ُتعد كياًنا م�ضيطًرا. هذه  الم�ضاهمين؛ ولذا فهي ال  من 

في �ضكل اأ�ضهم اأو �ضندات دين. تندرج في هذه الفئة ال�ضندات ال�ضادرة دولًيا من الخزانة العامة 

ا بع�ض الُمنتجات االأخرى التي تت�ضمن  اأو من الم�ضغلين االقت�ضاديين الُمقيمين. توجد اأي�ضً

اإلى اال�ضتثمارات في المحافظ المالية التقليدية. يت�ضمن ذلك  الم�ضتقات المالية، باالإ�ضافة 

ال�ضلع،  االأ�ضا�ضية )مثل  المبادئ  القائمة على  الخيارات  اأو عقود  ال�ضركات  اأ�ضا�ضي عقود  ب�ضكل 
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و�ضوق ال�ضرف االأجنبي، واأ�ضعار الفائدة(.

والتنمية في  التعاون  واالأونكتاد ومنظمة  الدولي  النقد  المناق�ضات مع خبراء من �ضندوق  َخُل�َضْت 

الميدان االقت�ضادي اإلى اأنه في حين اأن عملية تحديد الُمغتربين الذين يزاولون اال�ضتثمار المبا�ضر 

المحافظ  في  لال�ضتثمار  بالن�ضبة  �ضعوبة  اأكثر  العملية  الناحية  من  اأنها  غير  معقدة،  عملية  ُتعد 

المالية.

اأو بنك.  اأو �ضندوق  اأو و�ضيط  عادة ما يجري تداول ا�ضتثمارات المحافظ المالية من خالل من�ضة 

يتمثل التحدي الرئي�ضي فيما يتعلق بتحديد ا�ضتثمارات المحافظ المالية للُمغتربين في اأن متطلبات 

اإعداد التقارير الحالية ال تتطلب من البنوك اأو الو�ضطاء االإبالغ عن اإقامة وجن�ضية ال�ضخ�ض الذي 

يقوم باال�ضتثمار.

في اأغلب االأحوال، �ضوف يتطلب جمع البيانات المف�ضلة والدقيقة عن ا�ضتثمارات المحافظ المالية 

للُمغتربين عن اإدخال التغييرات على كيفية جمع البيانات على الم�ضتوى العالمي، وهو اأمر من غير 

الُمحتمل اأن يتغير اأو يتحقق في الم�ضتقبل القريب. �ضتعتمد اإمكانية تحقيق ذلك على كيفية هيكلة 

المالية  اأوراق��ه��ا  جميع  بيع  �ضمان  اإل��ى  اإم��ا  البلدان  تحتاج  �ضوف  هنا  ومن  وبيعها؛  المالية  االأوراق 

بطريقة ُتمكنها من تتبع البيانات الخا�ضة بها، واإما قد يتطلب االأمر المطالبة بهذه المعلومات من 

كل دولة تبيع االأوراق المالية لمواطنيها الُمغتربين بالخارج - والذين قد يرغبون اأو ال يرغبون في 

تقديمها لبلدانهم االأ�ضلية.

هذه لمحة �ضريعة على اأ�ضول وخ�ضوم الكيانات االأجنبية.

االأوراق المالية عبارة عن اأدوات تعترف بالمطالبة بالقيمة المتبقية الإحدى ال�ضركات. �ضندات الدين هي اأدوات قابلة للتداول ت�ضتخدم كدليل على الديون، 

وهي ت�ضمل كل من الكمبياالت، وال�ضندات، و�ضهادات الودائع القابلة للتداول، واالأوراق التجارية، والكمبياالت، واالأوراق المالية المدعومة باالأ�ضول، واالأدوات 

المماثلة المتداولة عادة في االأ�ضواق المالية. )�ضندوق النقد الدولي، 2009، �ض 110، الفقرة 6.54).

تت�ضمن االأدلة االأخرى حول اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر كل مما يلي: دليل االإح�ضاءات النقدية والمالية ل�ضندوق النقد الدولي ودليل التجميع الم�ضاحب، 

ودليل االإح�ضاءات المالية الحكومية 2014، ودليل الم�ضح المن�ضق لال�ضتثمار في المحافظ المالية )االإ�ضدار الثاني(، ودليل م�ضح اال�ضتثمار المبا�ضر الُمن�ضق، 

باالإ�ضافة اإلى دليل اإح�ضاءات الدين الخارجي ودليل اإح�ضاءات ديون القطاع العام.

18

19

20
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ما  اإلى  ال�ضاد�ض(  )االإ�ضدار  الدولي  اال�ضتثمار  ودليل موقف  المدفوعات  ميزان  تجميع  دليل  ُي�ضير 

يلي: »اإن االأوراق المالية ال�ضادرة في ال�ضوق المحلية والتي ي�ضتريها غير المقيمين ُيمكن اأن تت�ضبب 

اأن تتوفر لدى  ل��الأوراق المالية ال�ضادرة في الخارج، يجب  في م�ضاكل خا�ضة بالتح�ضيل. بالن�ضبة 

الحكومة اأو البنك المركزي البيانات المطلوبة اأو قد يتمكن من الح�ضول على البيانات من و�ضطاء 

االأوراق المالية الموجودين في الخارج. يجب اأن نكون على حذر قبل افترا�ض اأن كل هذا االأمر قد 

اأمكن تناوله من غير المواطنين الُمقيمين. ُيمكن اإجراء المناق�ضات مع وكيل اأو )وكالء( االإ�ضدار 

لتقديم المعلومات ب�ضاأن الكميات التي تمكن الُمقيمون من �ضرائها حتى االآن«. )�ض 85)

ُطُرق جمع البيانات 

اال�ضتثمارات االأجنبية )اال�ضتثمارات املبا�ضرة واملحافظ املالية(

اال�ضتثمار  موقف  ودليل  المدفوعات  ميزان  في  الُمو�ضحة  المختلفة  ال��ُط��ُرق  من  مجموعة  توجد 

الدولي )االإ�ضدار ال�ضاد�ض( ومن الُممكن ا�ضتخدامها لجمع البيانات الخا�ضة باال�ضتثمارات االأجنبية 

)المبا�ضرة والمحافظ المالية(، وي�ضمل ذلك ما يلي:

)أ( إجراء دراسات استقصائية محلية للمؤسسات بشأن االستثمار األجنبي المباشر.

تُستخدم الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات بصورة كبيرة وبصفة خاصة في الدول 
المتقدمة، وفي تجميع إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر. تت�ضمن الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية 
الخا�ضة بالموؤ�ض�ضات اإجراء م�ضح للموؤ�ض�ضات؛ للح�ضول على بيانات اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر 

لديها. ُتتيح هذه اال�ضتطالعات الروؤى حول الغر�ض من هذه المعامالت التي قد تمثل معلومات 

مفيدة لجامعي البيانات؛ وذلك عند تقييم البيانات التي اأمكن الح�ضول عليها من م�ضادر اأخرى، 

ُت�ضير   .)17 2009، �ض  مثل نظام رفع التقارير عن المعامالت الدولية و�ضندوق النقد الدولي، 

ينقلون  اأنهم  بما  بمعامالتهم،  اأكبر  معرفة  لديهم  التقارير  وا�ضعي  اأن  الموؤ�ض�ضة  ا�ضتطالعات 

المعلومات بدقة اأكبر من نظرائهم االأجانب ويقدمون قدًرا اأكبر من التفا�ضيل. ومن هنا؛ فاإن 

ا�ضتق�ضاءات ال�ضركات توؤدي اإلى ت�ضنيفات اأف�ضل.

البلدان  معظم  تقوم  آخر.  إلى  بلد  من  المسح  يشملها  التي  والقطاعات  العينة  حجم  يختلف 
على  فقط.  المبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  في  العاملة  ال�ضركات  لكبرى  اال�ضتق�ضاءات  ب��اإج��راءات 

�ضبيل المثال، اأجرت رواندا 218 ا�ضتق�ضاًء للراأي في ال�ضركات بينما اأجرت م�ضر 350 ا�ضتق�ضاًء 

دراسة حالة 3  

سندات اليوبيل النيجيرية

من  غيرهم  اأو  ال��ُم��غ��ت��رب��ون  ك��ان  اإذا  م��ا  ب��دق��ة  ت��ح��دد  اأن  النيجيرية  الحكومة  ت�ضتطيع  ال 

الم�ضتثمرين االأجانب اأو الموؤ�ض�ضات قد ا�ضتروا �ضندات اليوبيل النيجيرية، وكانت الحكومة 

تهدف لت�ضويقها للُمغتربين النيجيريين في كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

التي ُيمكن �ضراوؤها من خالل البنوك وال�ضناديق الُم�ضاركة. ال تعرف الحكومة النيجيرية - 

على وجه التحديد - مقدار ما ا�ضتراه مواطنوها الُمغتربون منها بالرغم من تجاوز االكتتاب 

االأوراق  مع  النهائي  الم�ضتثمر  بمطابقة  التقارير  اإع��داد  ُمتطلبات  ت�ضمح  ال  ال�ضندات.  في 

المالية. 
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مساهمة <۸۰٪ شخص مغترب

A1 ٪۹۰< مساهم شركةA2 مساهم شركة

A1 i  مساهم - فرديA1 ii  مساهم - فردي

A3 مساهم شركة

A1 ٪۹۰< مساهم شركة

مساهم أجنبي
 ٪۸۰< 

شركة

A1 مساهم شركة

A تضع الدولة التقارير وجتمع شركة � الدولة
A البيانات

C مساهم - فردي

اجمع بيانات اجلنسية
وبلد إقامة املستثمر

مساهم مملوكة ١٠٠٪ ألحد 
الـُمغتربني 

مساهم أجنبي
 ٪۱۰< 

مساهم أجنبي
٪۱۰< 

C شخص مغترب

في الربع االأول من عام 2020، بينما تقت�ضر اال�ضتق�ضاءات في المغرب على قطاع ال�ضناعة. غالًبا 

ما تكون ال�ضركات الكبرى العاملة في اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر في بلد ما من ال�ضركات الكبيرة 

والمتعددة الجن�ضيات؛ ومن َثمَّ فقد ال تكون هذه الطريقة ذات فعالية كبيرة في تحديد اال�ضتثمار 

المبا�ضر للُمغتربين اإذا كان حجم العينة �ضغيًرا.

ال ُيمكن عادة تحديد ما إذا كان أحد االستثمارات قد قام بها أحد المواطنين الُمغتربين بسبب 
عدم توفر البيانات؛ ومن هنا يحدث ذلك الأ�ضباب منطقية. وبالرغم من الو�ضع الراهن، فمن 
الُممكن تقنًيا تعديل اال�ضتطالعات للح�ضول على هذه المعلومات. طبًقا للممار�ضات الماألوفة 

فاإنه  ال�ضاد�ض(،  الدولي )االإ�ضدار  اال�ضتثمار  المدفوعات ودليل موقف  التي ين�ض عليها ميزان 

يجب تحديد الم�ضاهمين الذين يملكون اأكثر من 10 في المائة من االأ�ضهم في ال�ضركة على اأن 

اأ�ضحاب  يكونون  ما  عادة  الم�ضاهمين  ه��وؤالء  اأن  في  المع�ضلة  تتمثل  لكن  ذلك.  التقارير  ت�ضمل 

ال�ضركات، وال ت�ضمل التقارير اإال البلدان التي �ُضِجلَْت فيها هذه ال�ضركات دون االإ�ضارة ل� “جن�ضيات« 

اأ�ضحاب هذه ال�ضركات.

أسفرت المقابالت التي أُجريت مع صندوق النقد الدولي واألونكتاد بأنه سيكون من الصعب، من 
الناحية العملية، تحديد ما إذا كان أحد الُمغتربين قد استثمر أمواله من خالل الشركات. كما 

اأنه لي�ض وا�ضًحا تماًما ما اإذا كان الح�ضول على هذه البيانات �ضيمثل انتهاًكا لل�ضرية.

الشكل 5: يمثل صورة مُبسطة إلى حد كبير لهياكل الملكية، وبالرغم من ذلك، فهو يعكس بوضوح 
مدى صعوبة تحديد »مُالّك« الشركات، وما إذا كان الُمغتربون أنفسهم من يقومون باالستثمار 
األجنبي المباشر بالفعل. في واقع االأمر ُتعد هياكل ملكية ال�ضركة ُمعقدة وب�ضفة خا�ضة عندما 
ت�ضارك فيها الكيانات ذات االأغرا�ض الخا�ضة. يحتوي )الف�ضل 4 من تقرير اال�ضتثمار العالمي 

2016 )االأونكتاد، 2016( على المزيد من المعلومات حول هذه الهياكل الُمعقدة وتحديد الفروق 

بين الملكية المبا�ضرة والنهائية.

الشكل رقم 5:
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اأمثلة على الجهود المبذولة لتحديد المالكين الحقيقيين لل�ضركات  وبالرغم من ذلك توجد عدة 

اال�ضتثمارية:

بجمع  المبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  تراخي�ض  تمنح  التي  الحكومية  الوكالة  ت�ضطلع   )1(
المبا�ضرة  اال�ضتثمارية  الموؤ�ض�ضات  ه��ذه  في  االأج��ان��ب  الم�ضتثمرين  من  وتتطلب  البيانات 

تقديم المعلومات المالية، ويت�ضمن ذلك االأغرا�ض االإح�ضائية )ُيمكن اأن يكون هذا هو نف�ض 

رقم 1).

ا من  ا جمع البيانات الخا�ضة بنظام االإبالغ عن المعامالت الدولية واأي�ضً )2( ُيمكن للبنوك اأي�ضً
خالل ال�ضركات التي تقدم تقاريرها مبا�ضرة اإلى نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية.

لكل دولة نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية الخاص بها الذي ُيحدد المتطلبات التي و�ضعها 
البنك المركزي للبنوك لالإبالغ عن معامالتها الدولية. ب�ضورة عامة، ي�ضتكمل عمالء البنك و/ 

اأو موظفي البنك نماذج التقارير؛ بناًء على المعلومات و/ اأو الم�ضتندات التي يقدمها العمالء، ثم 

ُتقدم اإلى البنك المركزي اأو مكتب ال�ضرف االأجنبي ب�ضورة دورية.

وهوية  المرجعية  والفترة  للمعاملة  المرجعي  الرقم  الحقول:  نماذج اإلبالغ عادًة هذه  تشمل 
في  الم�ضتخدمة  العملة  ن��وع  اإل��ى  باالإ�ضافة  النماذج،  ه��ذه  يقبل  ال��ذي  البنك  وهوية  المتعامل 

المعاملة وقيمة المعاملة )اإما من حيث العملة الم�ضتخدمة اأو الوحدة الح�ضابية اأو االثنان مًعا(، 

ا�ضتالم  مقابل/  الدفع  المثال:  �ضبيل  )على  المعاملة  من  الغر�ض  وو�ضف  ت�ضنيف  عن  ف�ضاًل 

ا�ضتيراد اأو ت�ضدير ال�ضلع(، وبلدان اإقامة االأطراف غير المقيمة.

ميزان  بيانات  جمع  في  كبيرة  بصورة  الدولية  المعامالت  عن  اإلبالغ  نظام  ُيستخدم  ما  عادة 
السجالت  من  المعامالت  هذه  حول  بسهولة  المعلومات  من  كبير  كٌم  يتوافر  حيث  المدفوعات، 
الحلول  بع�ض  توجد  بديلة.  مجموعات  تطوير  تكاليف  تجنب  بذلك  ُيمكن  كما  المصرفية، 
الو�ضط التي تتعلق بدقة البيانات التي تعتمد على موظفي البنوك و/اأو العمالء الذين ي�ضتكملون 

ُتفر�ض  عندما  كبير، خا�ضة  ب�ضكل  �ضلًبا  الو�ضط  الحلول  توؤثر  بدقة، حيث  التقارير  نماذج هذه 

حدود معينة على تقارير االإب��الغ. باالإ�ضافة اإلى ذلك، قد ال ي�ضع نظام االإب��الغ عن المعامالت 

الدولية في الُح�ضبان معامالت اال�ضتثمار المبا�ضر بالعملة المحلية. ف�ضاًل عن ذلك، يقي�ض نظام 

النقدية، ومنها  المعامالت غير  النقدية فقط دون  المعامالت  الدولية  المعامالت  االإب��الغ عن 

على �ضبيل المثال االأرباح التي ُيعاد ا�ضتثمارها، وملكية االأ�ضول في �ضورة معدات واآالت والديون 

بين ال�ضركات، من بين عدة اأمور اأخرى.

نماذج  استكمال  وجوب  الصرف  على  بها  خاصة  ضوابط  تفرض  التي  البلدان  بعض  تتطلب 
لإلبالغ عن جميع المعامالت الدولية؛ كما توجد في بلدان أخرى غالًبا حدود معينة لإلبالغ، 
وفي مثل هذه الحاالت؛ فاإن المعامالت الدولية التي تقل عن الحدود المن�ضو�ض عليها لي�ضت 

مطالبة با�ضتكمال النماذج واإر�ضالها. على �ضبيل المثال، ين�ض اأحد ال�ضروط في منطقة اليورو باأن 

المعامالت التي تقل قيمتها عن 50 األف يورو ال تتطلب ا�ضتكمال نماذج االإبالغ. وفي مثاٍل اآخر، 

10 اآالف دوالر اأمريكي لالإبالغ عن الغر�ض من  حددت كل من كينيا واأوغندا الحد االأدنى عند 

هذه االأموال )وهذا ُيطبق كمعيار وقاعدة ُمتبعة(. بالن�ضبة لجمهورية تنزانيا المتحدة فاإن الحد 

االأدنى هو 5 اآالف دوالر اأمريكي، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية 4 اآالف دوالر اأمريكي، بينما 

ال ت�ضترط رواندا االإبالغ عن الغر�ض من هذه المعامالت. )توجد نماذج اال�ضتطالعات ونماذج 

التقارير في الق�ضم 3.6 )ا�ضتق�ضاءات الُمغتربين( )االأدوات 11 و12 و13(، كما تتوافر نماذج نظام 

االإبالغ عن المعامالت الدولية من ميزان المدفوعات ودليل موقف اال�ضتثمار الدولي )االإ�ضدار 

ال�ضاد�ض( في االأداة رقم 6.
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)3( تحتفظ الوكالة المسؤولة عن �ضوابط ال�ضرف االأجنبي بال�ضجالت االإدارية )حيث تخ�ضع 
 
21

حركة راأ�ض المال الدولية للقيود المفرو�ضة(.

با�ضتقطاع  المتعلقة  للبيانات  منا�ضًبا  م�ضدًرا  الضريبية  السلطات  تكون  اأن  الُمحتمل  من   )4(
ال�ضرائب وال�ضرائب االأخرى الُم�ضتحقة الدفع من جانب المواطنين غير المقيمين.

اأو  االستثمار  ترويج  وكاالت  تجمعها  التي  البيانات  االأخ��رى  المحتملة  الم�ضادر  ت�ضمل  قد   )5(
سجالت الشركات.

  يحذر دليل ميزان المدفوعات وو�ضع اال�ضتثمار الدولي، الطبعة ال�ضاد�ضة، من اأنه قد ُتوجد بع�ض التحديات التي يجب معالجتها في ا�ضتخدام هذه البيانات؛ الأن 

اإجراءات الموافقة ال يجري اإعدادها عادة مع و�ضع الُمتطلبات االإح�ضائية لالقت�ضاد الكلي في االعتبار. على �ضبيل المثال، قد يكون اال�ضتثمار ُمخطًطا له )وقد ال 

يتحقق هذا اال�ضتثمار الم�ضرح به بالفعل(، اأو قد توجد فجوات زمنية طويلة بين �ضدور الموافقات وتنفيذ اال�ضتثمارات الفعلية.

دراسة حالة 4  

خالل  من  التجارية  األعمال  وتتبع  لتسجيل  األدوات  من  للعديد  مصر  استخدام 
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

واأي  الجديدة  وال�ضركات  االأعمال  ت�ضجيل جميع  الُمطبقة في م�ضر، يجب  للقوانين  طبًقا 

تو�ضع في االأعمال التجارية لدى الهيئة العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة. اأطلقت م�ضر 

الُملزم  من  اأ�ضبح  حيث   ،2019 ع��ام  من  الثالث  الربع  في  البيانات  لجمع  جديدة  منهجية 

االآن - من خالل الهيئة العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة - اأن ُتكمل جميع ال�ضركات التي 

لديها م�ضاهمون اأجانب درا�ضة ا�ضتق�ضائية بهدف تقديم المعلومات ب�ضكل دوري لالأغرا�ض 

االإح�ضائية، وفي حالة عدم تقديمها، تخ�ضع هذه ال�ضركات للغرامات المالية. تقدم الهيئة 

العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة البيانات الُمجمعة عن اال�ضتثمارات االأجنبية المبا�ضرة 

وتقدمها اإلى البنك المركزي. ي�ضتخدم البنك المركزي م�ضادر متعددة، بما في ذلك نظام 

االإبالغ عن المعامالت الدولية الإنتاج البيانات الخا�ضة باال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر. 

الشكل رقم 6:
موقع الهيئة العامة لال�ضتثمار على االإنرتنت

21
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الشكل رقم 7:

ا�ضتق�ضاء العينة الربع �ضنوي للهيئة العامة لال�ضتثمار واملناطق احلرة

الخا�ضة  البيانات  الحرة  والمناطق  لال�ضتثمار  العامة  للهيئة  الجديد  اال�ضتق�ضاء  يت�ضمن 

تقديرات  على  الح�ضول  ُيمكن   .)7 ال�ضكل  )ان��ظ��ر  الم�ضاهمين  وجن�ضية  االإق��ام��ة  ببلدان 

اال�ضتق�ضاء.  ه��ذا  با�ضتخدام  ال��خ��ارج  ف��ي  الُمقيمون  الم�ضريون  قدمها  التي  للُم�ضاهمات 

وبالرغم مع ذلك، يبلغ حجم عينة الهيئة العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة 350 �ضركة في 

الوقت الحالي مقابل العدد الم�ضتهدف والذي يبلغ 500 �ضركة. تقرر الحد االأدنى لالإبالغ 

عن اأي معاملة تزيد قيمتها عن األف دوالر اأمريكي، ولكن معدل اال�ضتجابة يبلغ حوالي 30 في 

ا ُخطٌط مو�ضوعة لتح�ضين جودة البيانات با�ضتخدام الملفات ال�ضريبية  المائة. توجد اأي�ضً

من ال�ضركات، ولكنها ُمطبقٌة على ال�ضركات الم�ضرية فقط في الوقت الحالي.

للنظر في  ُم�ضغر  تدريب  بتطبيق  الحرة  والمناطق  العامة لال�ضتثمار  الهيئة  ت�ضطلع  كما 

ال�ضركات الم�ضتثمرة في م�ضر ومحاولة العمل على العودة لتقديم مزيد من المعلومات حول 

“ال�ضركات االأم”؛ كي ن�ضل اإلى فهم اأف�ضل لمن يقومون باال�ضتثمار وفهم من هو الم�ضيطر 
النهائي لل�ضركة االأم؛ ولذلك فاإن درا�ضة الهيئة العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة ُتعد ِمثااًل 

جيًدا على كيفية تعقب اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر من المواطنين المقيمين في الخارج.
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* If the company is listed, please mention only the shareholders who own 2.5% or more of the shares. Unless, the voting power of the shareholder is 10% or more, or in case a grouped fellow enterprises or individuals own 10% or more.

I. Others

Shareholder Residency - 
Related Party Nationality 

Shareholder Residency - 
Related Party Nationality 

Please Attach the Quarterly Financial Statement if available

The Ministry of Investment and International Cooperation is committed to the confidentiality of the data provided in this form which will be used to calculate FDI statistics at the macro level.

Machinery and Equipment

Other (please specify)

Others (please specify)

24. Other Transactions due to or due from Foreign Shareholders and their Related Parties:

Foreign Shareholder or Related Party Name Shareholder in relation Transaction Type Due from shareholder or a Related Party Due To shareholder or a Related Party 

Dividend Payable/Receivable

Interest on loans

Banks

Expenses Payment

23. Financial Transactions due to or due from Foreign Shareholders and their Related Parties:

Foreign Shareholder or Related Party Name Shareholder in relation Transaction Type Due from shareholder or a Related Party Due To shareholder or a Related Party 

*please specify the name of the shareholder(s) from whom the treasury stocks were Purchased

III. Transactions of Foreign Shareholders and/or their Related Parties:

G. Dividends Paid (If Any)

H. Treasury Stocks (-)

E. Profit or Losses of the Period

F. Reserves

B. Paid-in Capital

C. In case of Capital Expansion, please specify the source of expansion (more than one option can 
be selected)

1. Retained Earnings   2. Reserves    3. Cash   4. Shareholders Credit 5.Assests in kind   6. Merges and 
Acquisitions  7. Others (please mention)

D. Profit (Loss) from previous years

Item Current Quarter Previous Quarter

A. Issued Capital

** If Mother Company is an SPV, then please state the Mother company of the SPV.

Disclosure Currency EGP / USD / EUR / GBP / Other (please specify)

Values in Thousands
22. Equity

دراسة حالة 5  

سجل الشركات في رواندا

الجديدة في  واال�ضتثمارات  الجديدة  ال�ضركات  بت�ضجيل  الرواندي  التنمية  ي�ضطلع مجل�ض 

االأجنبية  اال�ضتثمارات  لجميع  �ضجل  تجميع  على  ال��روان��دي  التنمية  مجل�ض  يعمل  روان��دا. 

ا�ضتق�ضاء لراأ�ض المال االأجنبي الخا�ض  باإجراء  الخا�ضة، كما يقوم البنك الوطني لرواندا 

بجمع  المجل�ض  يقوم  كما  الخا�ضة،  االأجنبية  اال�ضتثمارات  �ضجل  في  الُم�ضجلين  اأولئك  مع 

معلومات عن جن�ضية وبلدان اإقامة الم�ضتثمرين.

قدم �ضندوق النقد الدولي واإدارة التنمية الدولية ا�ضتق�ضاءات عن تدفق راأ�ض المال الخا�ض 

من خالل مبادرة ن�ضر البيانات المعززة لدول اأفريقيا الناطقة باللغة االإنجليزية. يوفر نظام 

والتدفقات  الخا�ض  القطاع  عن  المبا�ضرة  التقارير  الخا�ض  المال  راأ���ض  تدفق  ا�ضتق�ضاءات 

المالية عبر الحدود، واأو�ضاعها التي ُيمكن ا�ضتخدامها لتجميع الح�ضابات المالية لميزان 

المدفوعات وح�ضابات و�ضع اال�ضتثمار الدولي المرتبطة بها.

البيانات، تمكنت من و�ضع  ن�ضر  الُم�ضاركة في مبادرة تح�ضين  بالن�ضبة لمعظم االقت�ضادات 

بها.  الخا�ضة  واالأو�ضاع  الحدود  المالية عبر  التدفقات  التي حققت عتبة  لل�ضركات  اإح�ضاء 
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دراسة حالة 6  

نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية في المغرب

بالن�ضبة لال�ضتثمارات التي يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج، فاإن نظام الت�ضجيل في 

المقيمين في  المغاربة  اأنه من  ال�ضرف« يخ�ض�ض رم��ًزا محدًدا الأي م�ضتثمر يعلن  »مكتب 

لرمز  وفًقا  البنك؛  م�ضتوى  على  بالخارج  المقيمين  المغاربة  تحديد  الُممكن  من  الخارج. 

معين ُمخ�ض�ض لذلك وهو ما ُيعرف ب� )الكود »1400«(. ُيَعّرف اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر 

الذي ُينفذ من خالل المغاربة المقيمين بالخارج؛ باأنه اأي ا�ضتثمار يتم تمويله بعملة اأجنبية 

اأو من »ح�ضاب درهم قابل  المغرب  االأجنبية في  بالعملة  اأو من ح�ضاب  بالخارج  من ح�ضاب 

العمالت االأجنبية.  اأرباح  الفر�ضة الإعادة توزيع  الح�ضابات الأ�ضحابها  ُتتيح هذه  للتحويل«. 

التدفقات  تحديد  الُممكن  فمن  ال�ضرف؛  بمكتب  الخا�ض  الت�ضجيل  لنظام  طبًقا  هنا  ومن 

التي نفذها المغاربة الُمقيمون في الخارج من خالل نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية 

وعزلهم عما يتعلق با�ضتثمارات المحافظ المالية التي يقوم بها الُم�ضغلون االأجانب االآخرون 

من غير الُمقيمين.

وبالرغم ذلك، فاإن ا�ضتثمارات المغاربة الُمقيمين بالخارج التي ُتنفذ بالدرهم من ح�ضاباتهم 

النقد  �ضندوق  الإر�ضادات  وفًقا  وذلك  مبا�ضرة؛  اأجنبية  كا�ضتثمارات  ُتحت�ضب  ال  المغرب  في 

الدولي، حيث ُتعد هذه اأموال ُمتراكمة عن طريق التحويالت في الح�ضابات العادية بالدرهم، 

ومن هنا ُتحت�ضب على اأنها تحويالت. يجب اأن ُتجمع هذه البيانات من خالل تحليل الح�ضابات 

الم�ضرفية للُمغتربين )انظر الق�ضم 4.1.3 التحقيق في الح�ضابات المملوكة للُمغتربين(.

طبًقا لمكتب ال�ضرف، ال ُتبلَغ البيانات الخا�ضة با�ضتثمارات المغاربة الُمقيمين في الخارج 

ال  خا�ضة  ب�ضفة  بالخارج  المغاربة  مكتب  اأن  حتى  ُتن�ضر،  وال  المعنية  الجهات  مختلف  اإل��ى 

علم له ولم ُيخطر حتى بوجود مثل هذه البيانات حول اال�ضتثمارات التي يقوم بها المغاربة 

المقيمون في الخارج.

باال�ضتثمارات  خا�ضة  الدولية  المعامالت  ع��ن  االإب���الغ  نظام  ف��ي  رم��وز  المغرب  ف��ي  يوجد 

العقارية التي يقوم بها االأجانب )الرمز 1330).

اإلى ذلك، تجري وزارة ال�ضناعة المغربية م�ضوحات �ضنوية لل�ضركات العاملة في  باالإ�ضافة 

القطاع ال�ضناعي، حيث تت�ضمن هذه الم�ضوحات اأ�ضئلة حول راأ�ض المال االجتماعي لل�ضركة، 

ا اأم ال؟ وفي حالة كونه اأجنبًيا، هل راأ�ض المال يقدمه  مع وجوب تحديد اأكان راأ�ض المال اأجنبيًّ

اأحد المغاربة المقيمون بالخارج اأم ال؟

اإطار اال�ضتق�ضاء  اإلى مزيد من الخطوات الإنهاء  بالن�ضبة لالآخرين، ال تزال توجد حاجة 

اأكثر  فح�ض  عمليات  اإج���راء  ���ض��رورة  اإل��ى  باالإ�ضافة  اال�ضتك�ضافية،  الم�ضوحات  با�ضتخدام 

تف�ضياًل لبيانات نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية، وب�ضفة خا�ضة لمعامالت الح�ضابات 

المالية الكبيرة. غالًبا ما يتم دعم البيانات من خالل البيانات المالية لل�ضركة.

بع�ض  اإل���ى  الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  الخا�ضة  االأم����وال  روؤو����ض  تدفقات  م�ضح  عمليات  �ضتحتاج 

التعديل؛ كي ت�ضمل اأ�ضئلة لتحديد ما اإذا كان الم�ضتثمرون من الُمغتربين. بلغ حجم عينة 

عمليات م�ضح تدفقات روؤو�ض االأموال الخا�ضة في عام 2017 عدد 218 �ضركة.
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الشكل رقم 8:

ُمقتطف من م�ضح لال�ضتثمارات املغربية

ُيمكن لمكتب ال�ضرف ربط بيانات الم�ضح المرجعية مع بيانات نظام االإبالغ عن المعامالت 

الدولية؛ الأنه يجب االحتفاظ برقم ت�ضجيل ال�ضركة في كل من نقطتي جمع البيانات. من 

الُممكن من خالل هذا اال�ضتبيان جمع وتحديد المغاربة الُمقيمين بالخارج الذين يقومون 

با�ضتثماراتهم من ح�ضاباتهم بالدرهم، وهو ما ال ُيمكن لمكتب ال�ضرف الح�ضول عليه من 

ُيمكن  التي  المرجعية  واالإح��االت  الم�ضح  اأوج��ه ق�ضور هذا  الم�ضرفية. من  التقارير  خالل 

ت�ضرف  حيث  ال�ضناعية،  القطاعات  في  ال�ضركات  �ضوى  ُي�ضجل  ال  اأن��ه  خالله  من  اإج��راوؤه��ا 

الوزارات المختلفة على القطاعات االأخرى التي من المحتمل اأن يكون لها ممار�ضات مختلفة.

دراسة حالة 7  

استخدام نيجيريا للسجالت اإلدارية

المحافظ  وا�ضتثمارات  المبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  ببيانات  اأ�ضا�ضية  ب�ضورة  نيجيريا  تلتزم 

والخ�ضوم  لالأ�ضول  �ضنوي  دوري  بم�ضح  وت�ضتكملها  الم�ضرفية  التقارير  المالية من خالل 

االأجنبية. نظًرا ل�ضوابط ال�ضرف في نيجيريا، يجب اأن يمتلك اأي �ضخ�ض ي�ضتثمر في البالد 

�ضهادة ا�ضتيراد راأ�ض المال في حالة رغبته في ا�ضتعادة االأموال في وقت الحق عن طريق ك�ضب 

الفوائد اأو اأرباح االأ�ضهم اأو لدى �ضحب ا�ضتثماراته. عندما يرغب اأحد الُمقيمين االأجانب في 

اال�ضتثمار في نيجيريا، يجب عليه الح�ضول على �ضهادة ا�ضتيراد راأ�ض المال من اأحد البنوك 

النيجيرية واإخطار البنك بما اإذا كان م�ضاهًما باأكثر من 10 في المائة من اال�ضتثمار االأجنبي 

المبا�ضر اأو ما اإذا كان ي�ضتثمر في المحافظ المالية.

ُتَعُد البنوك النيجيرية الكيانات الوحيدة الم�ضموح لها باإ�ضدار �ضهادات ا�ضتيراد راأ�ض المال 

مع االلتزام باالإبالغ عن �ضهادات ا�ضتيراد راأ�ض المال ال�ضادرة اأو المعدلة ب�ضورة يومية اإلى 

الم�ضتثمر  اإقامة  مكان  المال  راأ���ض  ا�ضتيراد  �ضهادات  تت�ضمن  النيجيري.  المركزي  البنك 

ولكن ال تت�ضمن جن�ضيته اأو بلده االأ�ضلي. في واقع االأمر، ال ُيطلب من الم�ضتثمرين حتى 
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ا�ضتثمارات املحافظ املالية

البلدان؛  المالية في كل  ل��الأوراق  الرغم من عدم وجود بور�ضة  المالية. على  ) أ(   بورصة األوراق 
ا للبلدان التي توجد بها بور�ضة لالأوراق المالية اأن تجمع المعلومات المتعلقة  فاإنه ينبغي اأي�ضً

بالمعامالت التي تجري من خالل اقت�ضاد البور�ضة. وبالرغم من ذلك، قد تعتمد البيانات على 

التعديالت �ضرورًيا؛ ل�ضمان  المتعاملين في بع�ض الحاالت، وقد يكون تطبيق بع�ض  جن�ضية 

الدولي  اال�ضتثمار  المدفوعات ودليل موقف  بناًء على تو�ضيات ميزان  االإقامة؛  مراعاة معيار 

)االإ�ضدار ال�ضاد�ض(. قد تمثل االأوراق المالية ال�ضادرة في ال�ضوق المحلية والتي ا�ضتراها غير 

ا اإجراء تعديالت  المقيمين في ال�ضوق الثانوية تحديات م�ضابهة، وقد يكون من ال�ضروري اأي�ضً

البيانات التي تم جمعها من البور�ضة ل�ضمان مراعاة معيار االإقامة؛ بناًء على تو�ضيات  على 

ميزان المدفوعات ودليل موقف اال�ضتثمار الدولي )االإ�ضدار ال�ضاد�ض(. 

االإي��داع  عادة من خالل موؤ�ض�ضة  ت�ضدر  التي  الحكومة  ال�ضادرة عن  المالية  ل��الأوراق  بالن�ضبة 

الخا�ضة بالحكومة )اأي البنك المركزي( قد تتوافر معلومات عن اإقامة الم�ضتري من البنك 

هذه  ُتجمع  الم�ضتري.  عن  نيابة  يعملون  الذين  ال��وك��الء  اأو  االأم��ن��اء  خ��الل  من  اأو  المركزي، 

البيانات في قاعدة بيانات �ضمانات االأوراق المالية.

ا  اأي�ضً ) ب( قاعدة بيانات ضمانات األوراق المالية: اأ�ضبحت قواعد بيانات �ضمانات االأوراق المالية 
منت�ضرة ب�ضكل متزايد وت�ضتخدم في عدد من االقت�ضادات حول العالم كاأ�ضا�ض لت�ضجيل اأو تقدير 

ميزان المدفوعات واإدخاالت و�ضع اال�ضتثمار الدولي. ُتعد قاعدة بيانات �ضمانات االأوراق المالية 

قاعدة بيانات �ضغيرة تعمل على تخزين االإح�ضائيات على م�ضتوى حقوق الملكية الفردية و/

اإظهار جوازات �ضفرهم، وال تتطلب هذه ال�ضهادات بب�ضاطة �ضوى اال�ضم والعنوان الحالي. 

في حالة اإ�ضدار �ضهادات ا�ضتيراد راأ�ض المال الإحدى ال�ضركات، كما يحدث غالًبا في حالة 

راأ�ض  ا�ضتيراد  �ضهادة  ال�ضركة وعنوانها في  ا�ضم  ُيذكر  ف�ضوف  المبا�ضر،  االأجنبي  اال�ضتثمار 

ا �ضهادات ا�ضتيراد راأ�ض المال لال�ضتثمارات العينية واالآالت االأخرى. يقوم  المال. ت�ضدر اأي�ضً

دوري��ة على  ب�ضفة  المال  راأ���ض  ا�ضتيراد  �ضهادات  تقارير  بتنزيل  النيجيري  المركزي  البنك 

اأ�ضا�ض �ضهري، ثم ُت�ضاف اإلى ميزان المدفوعات على اأ�ضا�ض ربع �ضنوي.

باالإ�ضافة لما �ضبق، يجري البنك المركزي النيجيري م�ضح دوري �ضنوي لالأ�ضول والخ�ضوم 

في  ال�ضركات  اأك��ب��ر  م��ن   700 م��ن  يقرب  م��ا  اإل��ى  اال�ضتبيانات  اإر���ض��ال  خ��الل  م��ن  االأجنبية، 

على  الُم�ضجلة  االأجنبية  ممتلكاتهم  عن  لل�ضركة  �ضوؤااًل  اال�ضتبيان  هذا  يت�ضمن  نيجيريا. 

بيانات اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر والمحافظ المالية. يت�ضمن رد ال�ضركات عادة االإ�ضارة 

اإلى الن�ضبة المئوية ل�ضركاتها المملوكة لكيانات اأجنبية. عادًة ما تكون ن�ضبة االأ�ضهم االأكبر 

اأو نحو ذلك( مملوكة لالأفراد.  اأن ن�ضبة االأ�ضهم االأ�ضغر )٪3  مملوكة لل�ضركات، في حين 

هوؤالء  اأ�ضول  اأو  جن�ضياتها  ولي�ض  الكيانات  اإقامة  مكان  عن  البيانات  هذه  ُت�ضير  ما  غالًبا 

االأفراد. ت�ضتجيب الكثير من ال�ضركات لهذه اال�ضتطالعات، ولكن بع�ض منها ال ت�ضتجيب 

ي�ضتكمل  لذلك.  ت�ضتجيب  اأن  عليها  يجب  الفنية  الناحية  من  اأن��ه  من  الرغم  على  لذلك، 

البنك المركزي النيجيري هذه المعلومات من خالل العمل مع خدمة اإي��رادات ال�ضرائب 

الفيدرالية للتاأكد من حيازتهم لالأ�ضهم االأجنبية من خالل االإقرارات ال�ضريبية الخا�ضة 

بهم.
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ا با�ضم قاعدة بيانات مرجعية لالأوراق المالية. اأو م�ضتوى اأمان الديون، كما ُيعرف اأي�ضً

م�ضتوى محافظ االأوراق المالية، ُتجمع معلومات مف�ضلة عن ا�ضتثمارات المقيمين في االأوراق 

االأوراق  في  المقيمين  غير  الم�ضتثمرين  محافظ  عن  وكذلك  واالأجنبية،  المحلية  المالية 

المالية المحلية.

عدد  �ضوى  يقوم  ال  الدولي.  النقد  صندوق  من  المالية  المحافظ  الستثمارات  الُمنسق  المسح  ) ج( 
قليل من البلدان باإجراء هذا الم�ضح في الوقت الحالي الذي يهدف للعمل على توفير معلومات 

لكل بلد ُم�ضاهم عن الحيازات خارج البالد من ا�ضتثمارات محافظ االأوراق المالية والُم�ضنفة 

في مجموعات ح�ضب نوع االأوراق المالية )�ضندات االأ�ضهم و�ضندات الديون التي تتحدد قيمتها 

باأ�ضعار ال�ضوق( وح�ضب البلدان التي ت�ضدرها. لن يوفر الم�ضح الحالي الروؤى حول ا�ضتثمارات 

معين  ببائع  معين  م�ضترى  رب��ط  ع��ادًة  ُيمكن  ال  ع��ام،  وب�ضكل  للُمغتربين.  المالية  المحافظ 

لالأ�ضهم المتداولة في البور�ضات.

 ،2015 ) د( يقدم كُتيب صندوق النقد الدولي إلحصاءات األوراق المالية )�ضندوق النقد الدولي، 
�ض 69( نهًجا بعنوان »ِمْن َمْن واإلى َمْن«؛ ليعك�ض الروابط بين االإ�ضدارات والملكيات. ال ي�ضمح 

االقت�ضاد  داخل  الفرعية  والقطاعات  الموؤ�ض�ضية  القطاعات  بين  العالقات  بتحليل  النهج  هذا 

ا العالقات بين هذه القطاعات/ القطاعات الفرعية وغير المقيمين )والتي  اأي�ضً فقط، ولكن 

بدورها ُيمكن تق�ضيمها ح�ضب البلد اأو القطاع(.

حتى هذا النهج التف�ضيلي ال يعك�ض اهتماًما جاًدا بجن�ضية م�ضتثمري المحافظ المالية، حيث ي�ُضجل 

فقط البلدان والقطاع الذي ياأتي منه / اإليه.

   2-1-3

تعديالت ُمقرتحة لقيا�ض ا�ضتثمارات املُغرتبني 

يقدم هذا الق�ضم بع�ض الحلول الممكنة الإدخال التعديالت على ُطُرق جمع البيانات الحالية التي من 

�ضاأنها اأن ت�ضمح بت�ضنيف البيانات عن الُمغتربين )اأو المواطنين الُمقيمين في الخارج(. تعتمد هذه 

الحلول على تجارب من بلدان درا�ضة الحاالت التي ُيمكن الرجوع اإليها في هذا الق�ضم من الدليل. 

ُيمكن ا�ضتخدام نف�ض هذه الُطُرق لتحديد ا�ضتثمارات الُمغتربين المبا�ضرة وا�ضتثماراتهم في محافظ 

االأوراق المالية.

الحلول الممكنة 
في حالة استخدام بلدك الستبيانات الشركات

إما جنسية  )أ(  المؤسسة بحيث تشمل معلومات عن:  إلى استطالعات  الحل: إضافة بعض األسئلة 
تلتزم  أن  على  المغتربين  األشخاص  من  المستثمرون  كان  إذا  ما  أو  )ب(  المستثمرين.  إقامة  ودولة 

جميع المؤسسات باإلبالغ عن ذلك لألغراض اإلحصائية.

  ت�ضمل المتغيرات الرئي�ضية التي ُتخزن في قواعد بيانات �ضمانات االأوراق المالية هي: )اأ( رقم تعريف االأوراق المالية الدولي )ISIN( ، اأو اأي رقم تعريف اأو مفتاح 

المتعلقة  ال�ضمات  الفرعي. )ج(  والقطاع  الموؤ�ض�ضي  والقطاع  الُم�ضدر  اإقامة  الُم�ضدر ومكان  ا�ضم  بالُم�ضدر، مثل  المتعلقة  ال�ضمات  لب�ض فيه(. )ب(  خا�ض مميز وال 

باالأدوات، مثل تاريخ االإ�ضدار اأو نوع الورقة المالية اأو تاريخ اال�ضترداد اأو عملة الفئة اأو �ضعر االإ�ضدار اأو �ضعر اال�ضترداد اأو المبلغ الم�ضتحق اأو القيمة ال�ضوقية. )د( 

ال�ضمات المتعلقة بالدخل مثل مدفوعات الق�ضائم والتواريخ. )ه�( وال�ضمات المتعلقة بال�ضعر، مثل قيمة ال�ضعر وتاريخ ال�ضعر. تغطي قاعدة البيانات المرجعية ل�ضمانات 

االأوراق المالية ب�ضكل عام فئات مختلفة من االأدوات المالية منها على �ضبيل المثال، �ضندات الدين و�ضندات الملكية واالأ�ضهم اأو وحدات �ضناديق اال�ضتثمار، والم�ضتقات 

المالية. يمكن ربط االأدوات المالية بمعلومات عن مقتنيات االأوراق المالية بهدف اإن�ضاء قاعدة بيانات لمقتنيات االأوراق المالية.

22
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تمكنت الهيئة العامة لال�ضتثمار والمناطق الحرة في م�ضر من تطبيق هذه الُطُرق موؤخًرا )درا�ضة 

الحالة رقم 4: ا�ضتخدام م�ضر الأدوات متعددة لت�ضجيل وتتبع االأعمال التجارية من خالل ا�ضتخدام 

بما  وا�ضع،  نطاق  على  اال�ضتطالعات  ا�ضتخدام  ينت�ضر  الحرة(.  والمناطق  لال�ضتثمار  العامة  الهيئة 

 :7 الحالة رقم  االأجنبية في نيجيريا )درا�ضة  االأ�ضول والخ�ضوم  الخا�ض بتحديد  الم�ضح  في ذلك 

ا�ضتخدام نيجيريا لل�ضجالت االإدارية( وم�ضح تدفقات راأ�ض المال الخا�ض في رواندا )درا�ضة الحالة 

رقم 5: �ضجل ال�ضركات في رواندا).

وب�ضفة  الموؤ�ض�ضات،  على  كبير  ب�ضكل  االإب��الغ  عبء  بزيادة  يتعلق  بما  خا�ضة  االهتمام  توجيه  يجب 

خا�ضة عندما تكون معدالت اال�ضتجابة للم�ضح ونوعية الردود منخف�ضة. قد تكون محاولة التاأكد من 

جن�ضية وبلد االإقامة لجميع الم�ضاهمين الذين تزيد ن�ضبتهم عن 10 في المائة عملية ُمرهقة للغاية، 

ا  بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات التي تقوم باالإبالغ؛ نظًرا لتعقيد االأنظمة التجارية الدولية، كما قد توجد اأي�ضً

مخاوف من اعتبارات ال�ضرية.

الجدول رقم 2: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء التغييرات على املسوحات أو النماذج اإلدارية التي تُستكمل يف 
البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الُم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

ُمغتربون(

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون ال��ُم��ق��ي��م��ون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة استخدام بلدك الستبيانات الشركات

الحل: إضافة رموز للمواطنين الذين يعيشون في الخارج والذين يقومون باالستثمارات المباشرة أو 
االستثمارات في المحافظ المالية أو العقارات في نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية

�ضيعمل هذا الخيار ب�ضورة اأف�ضل عندما توجد �ضوابط ال�ضرف، وحيثما تكون حدود اإعداد التقارير 

منخف�ضة اأو غير موجودة.
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الجدول رقم 3: 

خيارات لتحديد املُغتربني باستخدام نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية واملعلومات التي تبلغ عنها 
البنوك

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  ُمتطلبات 

بهم(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  ُمتطلبات 

بهم(.

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون ال��ُم��ق��ي��م��ون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

الُمعامالت(.

نعم

في حالة استخدام بلدانكم لنظام اإلقرارات الضريبية

الحل: إضافة بعض األسئلة إلى المعلومات الموجودة واستخدامها في اإلقرارات الضريبية للشركة.

يقترح ميزان المدفوعات ودليل موقف اال�ضتثمار الدولي )االإ�ضدار ال�ضاد�ض( اأن ال�ضجالت ال�ضريبية 

المحولة  واالأرب��اح  ال�ضركات  بين  الخدمات  عن  بيانات  توفر  اأن  ُيمكن  المبا�ضر  اال�ضتثمار  لموؤ�ض�ضة 

القوائم  ا�ضتخدام  ا  اأي�ضً ُيمكن  ب�ضهولة.  ُمتاحة  االأخ��رى  الم�ضادر  تكون  ال  عندما  بها،  والمحتفظ 

التي يمكن الح�ضول عليها من الملفات ال�ضريبية لل�ضركات التي لديها معامالت ا�ضتثمار مبا�ضرة 

كم�ضدر لتغطية م�ضوحات موؤ�ض�ضات اال�ضتثمار المبا�ضر. غالًبا ما ُتحدد ال�ضجالت ال�ضريبية الدخل 

من الم�ضادر االأجنبية ب�ضكل ُمنف�ضل عن الدخل الُمكت�ضب من العمليات المحلية.

من الناحية الفنية، من الُممكن اإجراء تعديالت على نماذج �ضرائب ال�ضركات؛ لت�ضمل معلومات تتعلق 

بجن�ضية ودولة اإقامة الم�ضتثمرين )وفًقا للتغييرات المقترحة في م�ضح الموؤ�ض�ضات(. تخطط الهيئة 

البيانات.  لمراجعة  ال�ضريبية  ال�ضلطات  مع  للتعاون  في م�ضر  الحرة  والمناطق  لال�ضتثمار  العامة 

ا ت�ضمين معلومات حول ما اإذا كان المغتربون قد قاموا باال�ضتثمارات في  قد يكون من الُممكن اأي�ضً

نماذج �ضرائب ال�ضركات.
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الجدول رقم 4: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء التغييرات على الدراسات االستقصائية أو النماذج اإلدارية التي 
تستكمل يف البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

إذا كان من الضروري في بالدك تسجيل كل شركة أو استثمارات جديدة لدى إحدى الوكاالت 
أو المجالس

الحل: إضافة حقول إلى النماذج اإلدارية لدى تسجيل األعمال الجديدة، وعند إجراء استثمارات 
أجنبية جديدة مع السلطات 

واأي  اأجنبية(  اأو  )محلية  ج��دي��دة  �ضركة  ك��ل  ت�ضجيل  ���ض��رورة  المثال،  �ضبيل  على  روان���دا،  ت�ضترط 

ا�ضتثمارات جديدة )اأجنبية( لدى مجل�ض التنمية الرواندي. ي�ضتلزم االأمر تقديم معلومات ُمف�ضلة 

م�ضح  اإج��راء  ُيطبق  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�ضافة  المجل�ض.  اإل��ى  االإق��ام��ة  وبلد  الجن�ضية  الت�ضجيل عن  اأثناء 

لتدفقات راأ�ض المال الخا�ض في رواندا لفهم هذه التدفقات ب�ضورة اأف�ضل.

بالن�ضبة لال�ضتثمار المبا�ضر، يجب اأن ت�ضمل البيانات الجن�ضية وبلد االإقامة الأي ُم�ضاهم يمتلك اأكثر 

من 10 في المائة من االأ�ضهم.
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الجدول رقم 5: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء التغييرات على الدراسات االستقصائية أو النماذج اإلدارية التي 
تُستكمل يف البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة وجود ضوابط على الصرف في بالدك ووجود متطلبات الستعادة األرباح للبلد 
األم

البنوك عن أي مستثمر يرغب في  المال الصادرة من  إلى شهادة استيراد رأس  الحل: إضافة حقول 
إعادة أمواله إلى الوطن؛ لتشمل جنسية ودولة إقامة المساهمين عند البدء في إجراءات االستثمار. 

هذه  ا�ضتخدام  تطبيق  عند  االإب���الغ  بمهام  القائمين  على  اإ�ضافية  اأع��ب��اء  فر�ض  ع��دم  م��راع��اة  يجب 

الطريقة، خا�ضًة بالن�ضبة ل�ضركات اال�ضتثمار التي ُتبلغ عن هيكل م�ضاهمتها )درا�ضة الحالة رقم 3: 

�ضندات اليوبيل النيجيرية(، و)درا�ضة الحالة رقم 7: ا�ضتخدام نيجيريا لل�ضجالت االإدارية(، درا�ضة 

الحالة رقم 10: وكاالت فح�ض ما قبل ال�ضحن في نيجيريا تو�ضح المثال الخا�ض بنيجيريا؛ وبالرغم 

من ذلك، ال ُيمكن ا�ضتخدام تقاريرهم لتحديد الُمغتربين في الوقت الحالي.

اإلى  اأرباحهم  ب��اإع��ادة  المغتربين  اهتمام  ع��دم  بمدى  يتعلق  ما  على  ال�ضوء  اإلقاء  ا  اأي�ضً المهم  وم��ن 

الوطن؛ ومن هنا يقررون عدم الدخول في هذه القنوات الر�ضمية لال�ضتثمار.
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الجدول رقم 6: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء تغييرات على املسوحات أو النماذج اإلدارية التي تُستكمل يف 
البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة وجود بورصة أوراق مالية محلية في بالدكم أو ديون صادرة عن البنك المركزي

الحل: من الممكن إضافة حقول إلى التقارير المطلوبة من كل من البورصة والبنك المركزي؛ لتشمل 
معلومات حول 

)أ( إما جنسية وبلد إقامة المستثمرين. 

بيانات  قاعدة  في  المعلومات  هذه  ووضع  الُمغتربين  األشخاص  من  المستثمرون  كان  إذا  ما  أو  )ب( 
ضمانات األوراق المالية.23 

ال يزال من غير الوا�ضح ما اإذا كان من الُممكن تعديل متطلبات اإعداد التقارير؛ لت�ضبح قادرة على 

ت�ضنيف البيانات ب�ضكل هادف؛ طبًقا لالأ�ضخا�ض الُمغتربين.

ا    تعد قاعدة بيانات �ضمانات االأوراق المالية قاعدة بيانات �ضغيرة تعمل على تخزين االإح�ضائيات على م�ضتوى حقوق الملكية و/ اأو الديون الفردية؛ كما ُتعرف اأي�ضً

با�ضم قاعدة بيانات مرجعية لالأوراق المالية. ُتجمع المعلومات المف�ضلة عن ا�ضتثمارات المقيمين في االأوراق المالية المحلية واالأجنبية على م�ضتوى محافظ االأوراق 

م�ضادر  عدة  المالية  االأوراق  �ضمانات  بيانات  ل�قواعد  البيانات  جمع  ي�ضمل  المحلية.  المالية  االأوراق  في  المقيمين  غير  الم�ضتثمرين  محافظ  عن  وكذلك  المالية، 

مختلفة، بما في ذلك: البنوك المركزية والهيئات الحكومية والم�ضادر الدولية ومقدمي البيانات التجارية، ف�ضاًل عن بور�ضات االأوراق المالية ووكاالت الترقيم.

23
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الجدول رقم 7: 

خيارات لتحديد املُغتربني من خالل بورصات األوراق املالية وتقارير البنك املركزي

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

   3-1-3

ا�ضتثمارات املُغرتبني يف العقارات 

نظًرا اإلى اأن الُمغتربين غالًبا ما ي�ضتثمرون في العقارات في بلدانهم االأ�ضلية، فقد يتركز االهتمام 

ُيمكن من  اآليات مختلفة  توجد عدة  بالتحديد.  الُمغتربين  ا�ضتثمارات  المجال من  في هذا  للنظر 

خاللها تحقيق ذلك؛ طبًقا ل�ضياقات البلدان المختلفة. ُنقدم بع�ض الحلول الُمحتملة في هذا ال�َضدد 

ت�ضنيف  ُيمكن  بحيث  لذلك  وفًقا  بلدانكم  في  الحالية  البيانات  جمع  ُط��ُرق  تعديل  ُيمكن  كما  هنا، 

البيانات الخا�ضة بالُمغتربين )اأو المواطنين المقيمين في الخارج(.

الحلول الممكنة 
إذا كانت بالدك تستخدم نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية

الخارج؛  المقيمون في  المواطنون  بها  التي يقوم  العقارية  الحل: تحديد رموز معينة لالستثمارات 
طبًقا لنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية 

اأ�ضل  و�ضداد  المقيمين،  غير  من  العقارات  على  اال�ضتحواذ  من  كل  العقارات  في  اال�ضتثمار  ي�ضمل 

القرو�ض التي تمنحها البنوك المغربية ل�ضراء ال�ضلع المذكورة. كما يجب اأن ُت�ضَجل جميع عمليات 

بيع اأو ت�ضفية هذه اال�ضتثمارات، بما في ذلك مكا�ضب راأ�ض المال في هذا الُمكّون من اال�ضتثمار.

كما هو الحال مع اال�ضتثمارات المبا�ضرة وا�ضتثمارات المحافظ المالية، ال يتم ت�ضجيل اال�ضتثمارات 

الُممولة ب�ضورة مبا�ضرة في الح�ضابات بالعملة المحلية من الح�ضابات الم�ضرفية التي يحتفظ بها 

ا بتحديد هذه  اأي�ضً ُيو�ضى  المحلية؛ ولذا  الخارج مع موؤ�ض�ضات االئتمان  المقيمون في  المواطنون 

اال�ضتثمارات باالإ�ضافة الأدوات جمع البيانات االأخرى.
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الجدول رقم 8: 

خيارات لتحديد املُغتربني باستخدام نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية واملعلومات التي أبلغت عنها 
البنوك

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(.

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة تسجيل األراضي لدى إحدى الوكاالت في بالدكم

الحل: إضافة المزيد من األسئلة والتصنيفات إلى الوكالة أو اإلدارة المسؤولة عن السجالت العقارية 

والممتلكات. كما توجد في معظم  االأرا�ضي  ت�ضجيل  وك��االت م�ضوؤولة عن  البلدان  توجد في معظم 

البلدان التزامات بت�ضجيل العقارات لدى الوكالة الُمخت�ضة اإذا تغيرت هوية المالك اأو خ�ضعت للرهن 

العقاري. من الُممار�ضات ال�ضائعة في تداول االأرا�ضي اأو الممتلكات اأن ُت�ضجل عند انتقال الملكية اأو 

رهنها. تختلف البيانات التي يتم جمعها عن االأرا�ضي والممتلكات من بلد اإلى اآخر، ولكن ال يزال من 

الممكن اإ�ضافة معلومات عن جن�ضية وبلد اإقامة الم�ضتري في هذه ال�ضجالت.

القائمة في هذا  التحويل  بيانات  الح�ضابات مع  ازدواج  البيانات مراعاة  )تنويه: يجب على جامعي 

التمرين في حالة دفع االأموال من ح�ضاب بالعملة المحلية.(
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الجدول رقم 9: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء تغييرات على املسوحات أو النماذج اإلدارية التي تُستكمل يف 
البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

   4-1-3

التحقق من احل�ضابات اململوكة للمغرتبني 

في  التجارية  البنوك  مع  العمل  وهو  وا�ضتك�ضافه،  عليه  التعرف  في  ترغبون  قد  اآخ��ر  مجال  يوجد 

ا  بلدانكم، بهدف الح�ضول على فهم اأف�ضل للح�ضابات التي يحتفظ بها الُمغتربون وربما ُيمكن اأي�ضً

تتبع اأن�ضطتهم من واقع الح�ضابات.

في  بالفعل  احت�ضابها  ت��م  ق��د  الُمغتربين  ح�ضابات  ف��ي  المحفوظة  االأم���وال  تكون  اأن  الُمرجح  م��ن 

بيانات التحويالت المالية الخا�ضة بكم؛ )حيث اإنها مدفوعات من خارج البالد من �ضخ�ض الآخر(؛ 

ولذلك �ضيكون من المهم تقديم هذه البيانات دائًما على اأنها بيانات فرعية – كاأحد مكونات بيانات 

في  االأجنبي  واال�ضتثمار  المبا�ضر،  االأجنبي  اال�ضتثمار  فرعًيا من  مكوًنا  ولي�ض  المالية،  التحويالت 

المحافظ المالية، وما �ضابه ذلك. يو�ضح ال�ضكل اأدناه الروابط بين الح�ضابات المملوكة للُمغتربين 

والتحويالت المالية.
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الشكل رقم 9:

احل�ضابات والتحويالت اململوكة للُمغرتبني

عادة ما ُتنَظم اأعمال البنوك بدقة بالغة في جميع االقت�ضادات حول العالم تقريًبا وغالًبا ما توجد 

الأغ��را���ض  جمعها  يتم  حيث  االأجنبية،  العمالت  واأو���ض��اع  المالية  معامالتها  ع��ن  ُمف�ضلة  بيانات 

ال�ضيا�ضات النقدية والرقابة الم�ضرفية. عادة ما تكون هذه البيانات ُمتاحة ب�ضورة دورية )على اأ�ضا�ض 

�ضهري في الغالب( وفي الوقت المنا�ضب.

توجد فر�ضة للعمل مع البنوك التجارية في بلدانكم لمطالبتهم بتتبع ا�ضتخدام االأموال الُمر�ِضلة 

اإلى الح�ضابات المرتبطة بالُمغتربين بمجرد و�ضولهم اإلى البلد االأم، لكن هذه لي�ضت من الممار�ضات 

ال�ضائعة؛ ومن هنا قد يتطلب االأمر طلب بيانات اإ�ضافية من البنوك.

اأعباء االإبالغ االإ�ضافية التي �ضتقع على عاتق  اإلى النظر في  وبالرغم من ذلك، �ضوف يحتاج االأمر 

اأو  المركزي  البنك  به  �ضي�ضرح  اإ�ضافًيا  ر�ضمًيا  �ضيكون طلًبا  اإذا كان هذا  النظر فيما  البنوك. يجدر 

الوزارات والهيئات واالدارات والوكاالت االأخرى؛ اأو ما اإذا كان هذا �ضيكون طلًبا غير ر�ضمي كاإحدى 

الخدمات الُمقدمة.

الحلول الممكنة 

الحل: يجب إرسال طلب إلى كل البنوك التجارية يطلب منهم تحديد نوع الحسابات التالية:

ادخ��ار  وح�ضابات  لهم  مملوكة  ح�ضابات  في  بها  يحتفظون  الُمغتربين  اأن  المعروف  الح�ضابات  )أ ( 
الُمغتربين، باالإ�ضافة اإلى رهون وقرو�ض الُمغتربين، من بين عدة اأمور اأخرى.

احلسابات الشخصية للُمغتربني

معامالت صرف العمالت األجنبية املباشرة

التحويالت

التحويالت

لألسرة أو األصدقاء

األعمــال اخليريــة من خــالل
تقدمي الـمساعدات الـموثوقة

حافظة األستثمار  

األستثمار  العقاري

األستثمار الـمباشر
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)ب ( تلك الح�ضابات التي يملكها مواطنون، ولكن العنوان ورقم الهاتف لي�ضا من الرموز البريدية 
المحلية اأو رمز االت�ضال الخا�ض بالدولة.

يجب أن ُيطلب تقديم البيانات بشكل دوري عن كل حساب من هذه الحسابات:

عدد الح�ضابات المرتبطة بالُمغتربين )الجارية وح�ضابات التوفير والقرو�ض(. )أ ( 

قيمة الودائع في الح�ضابات الجارية وح�ضابات التوفير والقرو�ض. )�ضتعطي القيمة االإجمالية  )ب ( 
للُمغتربين.  المالية  المحافظ  ا�ضتثمارات  عن  وا�ضحة  �ضورة  التوفير  ح�ضابات  في  لالأموال 

اإذا ك���ان ه���ذا م��ح�����ض��وًب��ا بالفعل ف��ي بيانات  وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك؛ ف��م��ن ال�����ض��روري ت��ح��دي��د م��ا 

التحويالت.(.

ا تتبع االأن�ضطة من هذه الح�ضابات مع مرور الوقت.  من الُممكن اأن ت�ضمل الطلبات اإلى البنوك اأي�ضً

في  للنظر  االأ�ضا�ضي  الم�ضرفي  النظام  داخ��ل  المعامالت  نظام  ا�ضتعالم عن  اإج��راء  االأم��ر  �ضيتطلب 

المكان الذي �ضتر�ضل اإليه هذه االأموال. لتحقيق ذلك، �ضيكون من ال�ضروري – اأواًل - تجميع قائمة 

بال�ضركات المحلية الُم�ضجلة والتي تقدم الخدمات التالية:

ال�ضما�ضرة و�ضناديق اال�ضتثمار المعروف عنها اأنها تقدم خدمات ا�ضتثمارات المحافظ المالية. ) أ( 

ال�ضندات الحكومية واأذون الخزانة )ا�ضتثمارات المحافظ المالية(. ) ب( 

الجمعيات الخيرية المحلية الم�ضجلة )االأعمال الخيرية(. ) ج( 

يجب جمع البيانات عبر جميع البنوك التجارية بشكل دوري. ُيمكن إكمال هذا التمرين من خالل:

مجل�ض التنمية اأو وزارة اال�ضتثمار. ) أ( 

الوكالة التي يتم فيها ت�ضجيل ال�ضركات. ) ب( 

الغرفة التجارية. ) ج( 

ال�ضجالت ال�ضريبية. ) د( 

)تنبيه: يرجى مالحظة اأنه قد ال يتم ت�ضجيل جميع ال�ضركات في بلدانكم؛ ومن َثمَّ فاإن هذا النهج 

ا ولي�ض �ضاماًل.( ُيعد اإر�ضاديًّ
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دراسة حالة 7  

بنك إيكويتي الكيني

ال يقوم بنك اإيكويتي في كينيا بمراقبة ح�ضابات ُمعينة مملوكة للُمغتربين فقط، بل ي�ضتخدم 

عميلك«،  »اع���رف  واإر���ض��ادات  االأ�ضا�ضية،  الم�ضرفية  بالخدمات  الخا�ضة  االإر���ض��ادات  ا  اأي�ضً

اأنه  اأو رقم الهاتف الُمرفق بالح�ضاب لتحديد الح�ضاب على  اإلى رمز البلد  وذلك باالإ�ضافة 

لهذه  العمومية  الميزانية  البنك  يتتبع  ثم  مغتربين«.  اأ�ضخا�ض  »ح�ضاب  »اأو  وطني   - »غير 

المزيد  تطبيق  ا  اأي�ضً الُممكن  من  والقرو�ض.  والودائع  المعامالت  في  ويبحث  الح�ضابات، 

الواردة  للتحويالت  بالن�ضبة  البيانات.  الفرعية من  المجموعة  اال�ضتعالمات على هذه  من 

اأمريكي في اليوم من خالل  3.5 مليون دوالر  اإيكويتي والتي ُتقدر بحوالي  من خالل بنك 

اأكثر من 25 األف معاملة، فاإن الميزانية العمومية للح�ضابات الخا�ضة بالُمغتربين منخف�ضة 

عند 30 األف ح�ضاب و35 مليون دوالر اأمريكي في �ضكل قرو�ض و45 مليون دوالر اأمريكي في 

المدخرات.

يقترح بنك اإيكويتي اأنه �ضيكون من الُممكن اإجراء ا�ضتعالم حول نظام المعامالت داخل النظام 

الم�ضرفي االأ�ضا�ضي للنظر في المكان الذي �ضتذهب اإليه اأموال هذه الح�ضابات، على الرغم 

من اأن هذا المقترح لم يدخل حيز التنفيذ والُممار�ضة الفعلية حالًيا. وبالرغم من ذلك، قد 

ُمقدمي  اإل��ى بع�ض  الح�ضابات  المعامالت من هذه  تتبع  اأن تكون ُمحدًدا في  االأم��ر  يتطلب 

الخيرية  الموؤ�ض�ضات  اأو  اال�ضتثمار  خدمات  بتقديم  المعروفين  الم�ضرفيين  غير  الخدمات 

ال  تحذيرية،  ذلك، وكمالحظة  وبالرغم من  الخيري(.  العمل   :3 الف�ضل  )انظر  الُم�ضجلة 

ا  يتتبع المنظمون العديد من ال�ضركات في اإفريقيا؛ ومن هنا فقد ُيَعد هذا النهج ا�ضتر�ضاديًّ

ا. اأكثر من كونه نهًجا قويًّ

3-2  جتارة املُغتربني: 

يقدم هذا الق�ضم التعديالت المقترحة التي ُيمكنك بموجبها تعديل ُطُرق جمع البيانات الحالية التي 

ت�ضتخدمها بلدانكم حالًيا، وتتيح اإمكانية ت�ضنيف البيانات عن الُمغتربين )اأو المواطنين المقيمين 

في الخارج(.

تنق�ضم هذه الخيارات اإلى ق�ضمين:

)أ (    التعديالت المقترحة لقيا�ض تجارة الُمغتربين في ال�ضلع.

التعديالت المقترحة لقيا�ض تجارة الُمغتربين في الخدمات. )ب ( 
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   1-2-3

جتارة املُغرتبني يف ال�ضلع 

اأم��ًرا �ضهاًل، باالعتماد على ُطُرق  ال�ضلع لي�ضت  الُمغتربين من خالل التجارة في  اإن فهم ُم�ضاهمات 

ولن يكون له قيمة إال عندما يكون لديك قاعدة بيانات شاملة بالشركات  البيانات الحالية،  جمع 

المملوكة للُمغتربين. 

الأن 
24

يتركز االهتمام على واردات و�ضادرات الُمغتربين لل�ضلع والخدمات من بلدانهم االأ�ضلية واإليها؛

الهدف هو محاولة الح�ضول على جميع البيانات المتعلقة بالُم�ضاهمات االقت�ضادية من الُمغتربين 

ال�ضلع  ا�ضتيراد  ت�ضدير/  بيانات  في  النظر  �ضي�ضمل  هذا  ف��اإن  بلدانكم،  في  ُتجمع  التي  البيانات  من 

والخدمات من واإلى بلدانكم.

تتعقب  التي  الدولية  الب�ضائع  تجارة  الإح�ضاءات  وفًقا  بالتجارة؛  الخا�ضة  البيانات  ُتجمع  ما  ع��ادًة 

ُتجمع  ع��ادًة ما  ال�ضلع.  ه��ذه  ال��ب��الد؛ وفًقا الأو���ض��اف  وت��غ��ادر  التي تدخل  الفعلية  ال��م��وارد  مخزونات 

البيانات التجارية؛ بناًء على ال�ضجالت الجمركية من االإقرارات الجمركية عندما تنتقل هذه ال�ضلع 

ا اإلى داخل الدولة وخارجها. فعليًّ

ا م�ضادر بيانات اأخرى ُت�ضتخدم غالًبا للتحقق من البيانات، بما في ذلك: توجد اأي�ضً

) أ( الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية للموؤ�ض�ضات.

الوقت  في  المعلومات  النقدية  ال�ضلطات  و�ضجالت  العمالت  �ضرف  �ضجالت  توفر  ما  غالًبا  ) ب( 
المنا�ضب عن المعامالت الدولية، بما في ذلك تدفقات الب�ضائع؛ فعلى �ضبيل المثال - بما في 

ذلك - نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية.

) ج( من م�ضادر البيانات اأخرى )الطائرات وال�ضجالت و�ضجالت ال�ضفن، و�ضجالت الطرود والبريد، 
والتقارير من مجال�ض ال�ضلع، من بين اأمور اأخرى(.

وفًقا لمنظمة االأونكتاد، تقوم ال�ضركات بتنفيذ معظم االأعمال التجارية ولي�ض االأف��راد؛ مما يجعل 

تحديد ن�ضاط الُمغتربين اأكثر �ضعوبة.

اأي معلومات عن  ت�ضتلزم  فاإنها ال  دول��ة؛  لكل  الجمركية  االإق���رارات  نماذج  اختالف  الرغم من  على 

مالكي ال�ضركات وال جن�ضيتهم وال بلدان اإقامتهم. اإن ت�ضمين مثل هذه المعلومات من �ضاأنه اأن يزيد 

ب�ضكل كبير من عبء االإبالغ على المتداولين ويتعار�ض مع الُممار�ضات الدولية؛ ولذا فمن ال�ضعب 

ا�ضتخدام االإقرارات الجمركية لجمع المعلومات عن التجارة ب�ضورة مبا�ضرة. 

24  من الُمحتمل اأن تكون مهتًما فقط بال�ضلع التي ي�ضتوردها المواطنون الُمغتربون من بلدانكم؛ وفًقا للخطوة 2: البحث المعلومات االأ�ضا�ضية.
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الحلول الممكنة 
إذا كان بلدك يستخدم نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية 

في  التجارة  رسوم  بدفع  يقومون  والذين  الخارج  في  يعيشون  الذين  للمواطنين  رموزًا  أضف  الحل: 
السلع وتجارة الخدمات في بلدانكم؛ طبًقا لنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية. 

نظًرا اإلى اأنه من الُم�َضلَم به اأن ن�ضبة كبيرة من التجارة تنفذها ال�ضركات ولي�ض االأفراد، فقد ال تعك�ض 

هذه العملية وحدها الحالة الحقيقية لالأمور. �ضيوؤدي ذلك فقط اإلى الح�ضول على المعلومات حول 

الُمغتربين من  والم�ضدرون من  )الم�ضتوردون  االأف��راد  ينفذها  التي  والخدمات  ال�ضلع  في  التجارة 

بلدانهم االأ�ضلية واإليها(.

الجدول رقم 9: 

خيارات لتحديد املُغتربني باستخدام نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية ومن خالل املعلومات التي تبلغ 
عنها البنوك

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة  النماذج  على  جريت 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

دراسة حالة 9  

استخدام المغرب لنظام التجارة العامة والمعلومات الجمركية

العامة؛ وفًقا للمعايير واألطر التي وضعتها  اعتمدت المغرب، منذ عام 2014 نظام التجارة 
منطقة  اأي  تدخل  التي  ال�ضلع  جميع  ُت�ضجل  اأن  يجب  النظام،  لهذا  طبًقا  المتحدة.  األمم 

اقت�ضادية اأو تخرج منها في اإح�ضاءات التجارة الخارجية.

نظام  خالل  من  الصرف  مكتب  إلى  إرسالها  يجب  التي  المعلومات  بجمع  الجمارك  تضطلع 
اإلى  الجمركية  البيانات  اإحالة  الُممكن  من  ال�ضرف،  مكتب  لتعليمات  وفًقا  آلي.  حاسوبي 
البيانات التي تم جمعها في نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية؛ الأن رقم ت�ضجيل ال�ضركة 
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في حالة استخدام بلدانكم للمستندات الجمركية أو بيانات وكالة التفتيش قبل الشحن.

حٌل لألفراد: ُيمكن إضافة حقول وأسئلة إضافية إلى المستندات الجمركية أو النماذج األخرى )مثل: 
بيانات التصدير الجمركية( لتحديد ما إذا كانت الواردات تُشحن إلى أحد األشخاص الُمغتربين و/
اإعداد  اأحد االأ�ضخا�ض(، حيث �ضيعتمد هذا على متطلبات  اإقامة الم�ضتورد )اإذا كان  اأو جن�ضية وبلد 

التقارير في بلدانكم.

حٌل للشركات: يجب تحليل البيانات الجمركية بصورة دورية )بافتراض وجود قاعدة بيانات مركزية 
رقمية( من خالل االأ�ضماء الموجودة في �ضجل ال�ضركات المملوكة للُمغتربين والموؤ�ض�ضات الخيرية 
المملوكة لهم؛ )وفًقا لالإجراء 3.2: تحديد ال�ضركات المملوكة للُمغتربين والموؤ�ض�ضات والجمعيات 

الخيرية( واجمع قيمة كل من ال�ضادرات والواردات اإلى هذه البلدان على التوالي، خالل فترة زمنية 

محددة.

ا في البيان الجمركي.  اأي�ضً متوفر في نظام االإب��الغ عن المعامالت الدولية وكما يوجد 

ومع ذلك؛ فاإن ا�ضتخدام هذه النهج ال ُيتيح معرفة ما اإذا كانت هذه التجارة يجري تنفيذها 

من خالل �ضركات مملوكة بالكامل اأو مملوكة جزئيًّا للمغاربة الُمقيمين في الخارج.

باستخدام  المدفوعات  ميزان  في  ذلك  تسجيل  يجري  الخدمات،  في  للتجارة  بالنسبة 
مصدرين من مصادر البيانات األساسيين؛ طبًقا لطبيعة هذه الخدمة.

)أ (   االإق��رارات الجمركية من اأجل خدمات الت�ضنيع التي ُتقدم على الُمدخالت المادية 
التي تمتلكها اأطراف ثالثة، باالإ�ضافة اإلى خدمات النقل.

ال�ضفر واالإن�ضاءات؛  الم�ضرفية لخدمات  الت�ضويات  الُم�ضتمدة مبا�ضرة من  البيانات  )ب ( 
ال�ضلكية  واالت�ضاالت  المالية  والخدمات  التقاعدية؛  والمعا�ضات  التاأمين  وخدمات 

االأخ��رى  وال��خ��دم��ات  المعلومات؛  وخ��دم��ات  المعلومات؛  وتكنولوجيا  والال�ضلكية 

لل�ضركات، باالإ�ضافة اإلى التبرعات الخيرية.

بالرغم من أن دولة المغرب ال يوجد لديها الرموز الخاصة بنظام اإلبالغ عن المعامالت 
لخدمات  الخاصة  الرموز  بعض  إضافة  للسلطات  ُيمكن  لكن  الفئة،  هذه  ضمن  الدولية 
عن  اإلبالغ  نظام  في  تسجيلها  أمكن  التي  الخدمات  تلك  التحديد  وجه  وعلى  معينة، 
المعامالت الدولية؛ وفًقا لتعليمات مكتب ال�ضرف، من الُممكن اإ�ضافة رموز نظام االإبالغ 
عن المعامالت الدولية ب�ضاأن الت�ضويات المتعلقة بخدمات النقل وال�ضفر والبناء؛ وخدمات 

االأعمال؛ وخدمات االت�ضاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ وخدمات المعلومات؛ والخدمات 

المالية، من بين عدة اأمور اأخرى.



71

الجدول رقم 10: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء تغييرات على املسوحات أو النماذج اإلدارية التي تُستكمل يف 
البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

دراسة حالة 10  

وكاالت فحص ما قبل الشحن في نيجيريا

التقارير  الصادرات وتقديم  الشحن في نيجيريا مهمة تقييم  تتولى وكاالت فحص ما قبل 
في النهاية إلى البنك المركزي النيجيري. ُتَعُد وكاالت فح�ض ما قبل ال�ضحن �ضركات دولية 
خا�ضة وُمرخ�ضة في نيجيريا الإجراء عمليات تفتي�ض على ال�ضادرات )قبل و�ضعها في حاويات 

ال�ضحن( للتاأكد مما يلي:

)أ(  المنتج هو ما ي�ضرح به الُمر�ِضل.

)ب( ي�ضع الُمر�ِضل قيمة نقدية لها.

يضع الُمرسِل قيمة للمنتجات، لكن وكاالت فحص ما قبل الشحن تتحقق مرة أخرى وتؤكد 
أو تغير هذه القيمة. تدفع الحكومة النيجيرية هذه القيمة التي تمثل عمولة بن�ضبة مئوية 
مهما كانت قيمتها. ُتر�ضل وكاالت فح�ض ما قبل ال�ضحن تقاريرها اإلى البنك المركزي الذي 

ي�ضتخدم ذلك الإن�ضاء بيانات ميزان المدفوعات.

فقط.  الُمصّدر  يكتبه  الذي  النموذج  على  الحصول  الشحن  قبل  ما  فحص  لوكاالت  يحق 
الخارج  في  إليه  الُمرسِل  التجاري  النشاط  النموذج  هذا  في  المشتري  أو  الُمصّدر  يسجل 
وعنوانه؛ فهذا يعني اأنه لكي تعمل ك�ضركة ت�ضدير، فاأنت تحتاج فقط اإلى معرفة ا�ضم ومكان 

ال�ضركة التي تقوم بعمليات ال�ضراء، ولن تعرف بال�ضرورة من هم الم�ضاهمون اأو المالكون.
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إذا كانت دولتك تقدر قيمة صادرات السلع التراثية التي يقبل عليها المغتربون

الحل: سوف ينتج عن تقدير قيمة صادرات السلع أو الخدمات التراثية تقديرات تعتمد على عدد 
من االفتراضات.

ستشمل هذه العملية ما يلي:

القيام بذلك من خالل  التراثية في بلدانكم، كما ُيمكن  ال�ضلع/ الخدمات  ) أ(  جمع قائمة بجميع 
اإجراء مقابالت مع الُمغتربين.

) ب( تحديد هذه العنا�ضر في دليل رموز البلد.

) ج( تتبع هذه البنود ب�ضورة دورية؛ للح�ضول على التقديرات ال�ضحيحة.

) د( يجب دائًما تقديم البيانات كتقديرات مع االفترا�ضات التي تقوم عليها.

الجدول رقم 11: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند تقدير قيمة صادرات السلع التراثية

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ُي��ف��ت��ر���ض اأن ال��ذي��ن  ن��ع��م، )ح��ي��ث 

ي�������ض���ت���ه���ل���ك���ون ال�������ض���ل���ع ال���ت���راث���ي���ة 

يعتبرون اأنف�ضهم من الُمغتربين(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

ال ينطبق.

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

ال ينطبق.

   2-2-3

جتارة املُغرتبني يف اخلدمات 

ت�ضمل التجارة في الخدمات المعامالت )ال�ضادرات والواردات( بين المقيمين وغير الُمقيمين، باالإ�ضافة 

 
25

اإلى تقديم الخدمات من خالل ال�ضركات الُمن�ضاأة محليًّا، ولكنها تخ�ضع لل�ضيطرة االأجنبية. 

تغطي التجارة في الخدمات عدة مجاالت مختلفة، منها ما يلي: 

تجري تغطية النوع االأخير من المعامالت من خالل اإح�ضاءات ال�ضركات االأجنبية التابعة )FATS( التي تو�ضح العمليات االقت�ضادية للموؤ�ض�ضات القائمة على اال�ضتثمار 

االأجنبي المبا�ضر بالتف�ضيل. يمكن اأن ُيتيح ر�ضد هذه المعلومات وتجميعها على الم�ضتوى الوطني لالقت�ضاديين و�ضانعي ال�ضيا�ضات اإيجاد نظرة مف�ضلة ب�ضاأن العالقة 

التي تربط ال�ضركات عبر الوطنية باالقت�ضاد؛ باعتبارها من الموؤ�ض�ضات المرتبطة باال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر.

25
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) أ( خدمات الت�ضنيع على العنا�ضر المادية المملوكة لالآخرين.

) ب( خدمات ال�ضيانة واالإ�ضالح.

) ج( النقل.

) د( ال�ضفر.

) ه( البناء.

) و( خدمات التاأمين والمعا�ضات التقاعدية.

) ز( الخدمات المالية.

) ح( ر�ضوم ا�ضتخدام حقوق الملكية الفكرية.

) ط( االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ والحا�ضوب؛ وخدمات المعلومات.

) ي( خدمات االأعمال االأخرى.

) ك( الخدمات ال�ضخ�ضية والثقافية والترفيهية.

) ل( ال�ضلع والخدمات الحكومية.

الدولية في الخدمات في  التجارة  البيانات عن  المعلومات حول كيفية تجميع  ُيمكن االطالع على 

الروابط التالية:

التجارة  اإح�ضائيات  دليل   -2010  – المتحدة  ب��االأم��م  واالجتماعية  االقت�ضادية  ال�ضوؤون  اإدارة  ) اأ( 

الدولية في مجال الخدمات، )2010 

) ب( ميزان المدفوعات ودليل موقف اال�ضتثمار الدولي )االإ�ضدار ال�ضاد�ض(. 

) ج( اإح�ضاءات ال�ضركات التابعة االأجنبية التي تكمل بيانات ميزان المدفوعات ودليل موقف اال�ضتثمار 

الدولي )االإ�ضدار ال�ضاد�ض(. 

) د( نظام الح�ضابات القومية لعام 2008.

بالن�ضبة الت�ضاع القطاعات التي ُتدرج عادة في بند التجارة في الخدمات، توجد مجموعة من الُطُرق 

التجارة  اإح�ضائيات  لدليل  طبًقا  البيانات؛  لتجميع  ا�ضتخدامها  ُيمكن  التي  المختلفة  والم�ضادر 

الدولية في مجال الخدمات )2010 ب( وي�ضمل ما يلي:

ب�ضاأن  المقدمة،  الت�ضنيع  الجمركية لخدمات  االإق��رارات   - الدولية للبضائع  التجارة  ) أ( إحصاءات 
خدمات الت�ضنيع للعنا�ضر المادية المملوكة لالآخرين وخدمات النقل.

) ب( أنظمة اإلبالغ عن المعامالت الدولية؛ وفًقا لدليل ميزان المدفوعات وو�ضع اال�ضتثمار الدولي، 
الطبعة ال�ضاد�ضة، �ض 20« حيث ُيمكن ا�ضتخدام اأنظمة االإبالغ عن المعامالت الدولية لتجميع 

اإح�ضاءات التجارة في الخدمات، ومن الُمرجح اأن يكون لها تغطية جيدة عبر مجموعة كاملة 

من الخدمات«.
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) ج( دراسات استقصائية عن الشركات - انظر الق�ضم 2: ا�ضتثمارات الُمغتربين؛ وفًقا لدليل ميزان 
المدفوعات وو�ضع اال�ضتثمار الدولي، الطبعة ال�ضاد�ضة، �ض 20، »اأثبتت الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية 

لالأعمال حول الخدمات نجاحها في عدد من االقت�ضادات«.

) د( الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية.

) ه( البيانات اإلدارية - مثل ال�ضجالت الُمحا�ضبية لل�ضلطات النقدية وجميع م�ضتويات الحكومة التي 
ُيمكن ا�ضتخدامها لتكملة م�ضادر البيانات االأخرى، اأو ا�ضتخدامها للتحقق من �ضحة البيانات 

التي يمكن الح�ضول عليها من م�ضادر اأخرى.

) و( المعلومات التي تم الح�ضول عليها من البلدان والمنظمات الدولية ال�ضريكة.

ُيمكن الح�ضول على البيانات ب�ضورة مبا�ضرة من واحدة اأو اأكثر من هذه الُطُرق؛ اأو ِطبًقا للتو�ضيات 

الواردة في دليل اإح�ضاءات التجارة الدولية في الخدمات 2010، باأن االأمر قد يتطلب نوًعا من النماذج 

المعينة للح�ضول على تقديرات لعنا�ضر ميزان المدفوعات. ُيمكن الح�ضول على المعلومات الخا�ضة 

التحقق من  ُيمكن  الحالة  للبيانات، وفي هذه  واح��د  اأكثر من م�ضدر  المعامالت من  اأن��واع  ببع�ض 

البيانات ب�ضورٍة جيدة.

الحلول الممكنة 
إذا كان بلدك يستخدم نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية

الحل: أضف رموزًا للمواطنين الذين يعيشون في الخارج والذين يقومون بدفع الرسوم التجارية في 
الخدمات في نظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية في بلدانكم. 

�ضتعتمد فعالية ذلك على مدى دقة الغر�ض من االإبالغ عن المعامالت، وما اإذا كانت توجد عتبات 

ا؛ مما يجعل البيانات ذات مغزى. اإبالغ عالية جدًّ

بينما ُي�ضتخدم نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية في المغرب لتجميع البيانات عن اال�ضتثمارات 

بالمغاربة  خا�ضة  رم��وز  على  حالًيا  يحتوي  ال  فاإنه  ال��خ��ارج،  في  الُمقيمون  المغاربة  بها  يقوم  التي 

اأعباء  اأو ال�ضادرات(؛ ب�ضبب  الُمقيمين بالخارج والعاملين في مجال الخدمات التجارية )ال��واردات 

االإبالغ االإ�ضافية، وكذلك عند النظر في المعلومات الُمتاحة للبنوك في وقت تنفيذ الت�ضويات.
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الجدول رقم 12: 

خيارات لتحديد املُغتربني باستخدام نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية ومن خالل املعلومات التي تبلغ 
عنها البنوك

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(.

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة استخدام بلدانكم الستطالعات الشركات واإلقرارات الجمركية والسجالت اإلدارية

إما  الحل: إضافة أسئلة إلى الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات؛ لتشمل معلومات عن )أ( 
أحد  بها  يقوم  والصادرات  الواردات  خدمات  كانت  إذا  ما  أو  )ب(  المستثمرين.  إقامة  ودولة  جنسية 

األشخاص الُمغتربون، وتفويض جميع المؤسسات باإلبالغ عن ذلك لألغراض اإلحصائية. 

الجدول رقم 13: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند إجراء تغييرات على املسوحات أو النماذج اإلدارية التي تُستكمل يف 
البلد األم

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم
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3-3 سياحة املُغتربني: 

ُتعد البيانات الوطنية المن�ضورة عن عائدات ال�ضياحة مجرد تقديرات ت�ضتند اإلى افترا�ضات. على هذا 

النحو؛ فمن غير المحتمل اأن ُيمكن تطوير نهج ُيمكن من خالله توفير بيانات تف�ضيلية ودقيقة عن 

العائدات من رحالت الزوار من الُمغتربين اإلى بلدانهم االأ�ضلية، وبالرغم من ذلك، يجب الح�ضول 

على بيانات تقديرية من خالل تعديل الم�ضادر االإدارية العادية وا�ضتبيانات الزائرين. 

َم�ضمولة  ال�ضياحة  اأن  وبما  بال�ضياحة  الُمتعلقة  االإح�ضاءات  بجمع  ال�ضياحة  وزارة  ت�ضطلع  ما  عادة 

االقت�ضادية  ال�ضوؤون  )اإدارة  لل�ضياحة  اإ�ضافي منف�ضل  يوجد ح�ضاٌب  اأنه  كما  المدفوعات،  ميزان  في 

واالجتماعية لالأمم المتحدة، 2010 ج( في نظام الح�ضابات القومية، فاإن نطاقه اأو�ضع مما قد يكون 
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ذا اأهمية خا�ضة فقط ب�ضياحة الُمغتربين.

بهدف فهم ُم�ضاهمات الُمغتربين من خالل ال�ضياحة، يتركز االهتمام على تقدير وفهم المبالغ التي 

المكونات  اأحد  اأنه  ُي�ضَنف هذا على  االأ�ضلية، و�ضوف  بلدانهم  اأثناء وجودهم في  الُمغتربون  ينفقها 

الفرعية لتقدير اإيرادات الزوار.

ا المالحظات االإر�ضادية )اإدارة ال�ضوؤون  تن�ضر منظمة ال�ضياحة العالمية البيانات ال�ضياحية وتن�ضر اأي�ضً

االقت�ضادية واالجتماعية - االأمم المتحدة، 2010 اأ(؛ )نف�ض الم�ضدر 2010 ج( - باالإ�ضافة اإلى دليل 

ون�ضر  جمع  كيفية  حول  للبلدان  التو�ضيات  – ويقدم   2008 الدولية،  المعامالت  عن  االإب��الغ  نظام 

البيانات حول ال�ضياحة، بما في ذلك بيانات الو�ضول واالإقامة واإنفاق الزائرين اأثناء الزيارات. تتوفر 

2008«، ويت�ضمن  ال�ضياحة الفرعي: »االإطار المنهجي المو�ضى به لعام  ا في ح�ضاب  اأي�ضً االإر�ضادات 

اال�ضتهالك ال�ضياحي؛ مما ي�ضير اإلى اإمكانية تق�ضيم وجوه االإنفاق؛ َوفًقا لفئات االإنفاق المختلفة.

َوفًقا لدليل التجميع ال�ضادر في 2008، نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية؛ فاإن الم�ضادر الرئي�ضية 

الُمتاحة لر�ضد وقيا�ض تدفقات الم�ضافرين الدوليين، هي كما يلي:

) أ(    تشمل المصادر اإلدارية الرسمية �ضجالت الهجرة التي تعتمد اأو ال تعتمد على بطاقات الدخول 
الركاب  ومعلومات  والنهرية(  البحرية  )ال��ُط��ُرق  خ��الل  من  ال��رك��اب  �ضفر  وبيانات  وال��م��غ��ادرة 

االإداري��ة  الم�ضادر  المقدمة من هذه  البيانات  اأ�ضا�ضي(. ت�ضدر هذه  ب�ضكل  )الجوية  المتقدمة 

ا ب�ضورة �ضهرية. ب�ضورة م�ضتمرة، وعادة ما ُتجمع دوريًّ

للح�ضول  وغيرها؛  والَعّبارات  الحافالت  و�ضركات  الطيران  �ضركات  التكميلية  المصادر  ) ب( تشمل 
على معلومات عن الركاب الذين اأمكن نقلهم اأو �ضعودهم اأو نزولهم، اأو القادمين والمغادرين 

البرية(، واإح�ضائهم في  اليدوي عند منافذ الحدود )الحدود  اأو  االآلي  العد  اأو  في المطارات، 

اأك�ضاك الر�ضوم بالقرب من الحدود، من بين ِعدة م�ضادر اأخرى.

) ج(   مصادر مسح العينات الُمحددة

في البلدان التي ال توجد فيها مثل هذه الم�ضادر االإدارية، اأو حيثما تكون البيانات المقدمة   )1)

الم�ضح  م�ضادر  ُتعد  لذلك  كبيرة؛  فائدة  ذات  تكون  ال  بحيث  للغاية  اإجمالي  م�ضتوى  على 

من  للوافدين  االإج��م��ال��ي  للتقدير  ا�ضتخدامه  ُيمكن  ال��ذي  الوحيد  البديل  ه��ي  بالعينات 

الم�ضافرين غير الُمقيمين ومغادرة الم�ضافرين الُمقيمين.

ال�ضياحة؛ وخدمات  في  والتوظيف  النقل،  ال�ضياحة، وخدمات  في  اال�ضتثمار  مثل:  اأخ��رى،  بنوًدا  ت�ضمل  ال�ضياحة  فاإن  القومية؛  والح�ضابات  المدفوعات  لميزان  طبًقا 

الترويج ال�ضياحي، من بين عدة اأمور اأخرى.

26
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بالعينات  ا�ضتطالعات  اإج��راء  ُيمكن  االإداري��ة،  البيانات  التي تتوافر فيها  البلدان  في بع�ض   )2)

لتوفير معلومات اإ�ضافية عن الزوار اأو الرحالت التي ال تتوافر من خالل الم�ضادر االإدارية.

انظر للحلول الُممكنة والُمدرجة اأدناه؛ لتو�ضيح هذه الخيارات بتفا�ضيل اأو�ضع.

الحلول الممكنة 
إقامة  ومدة  الزيارات  لتحديد  الرسمية  ــة  اإلداري للمصادر  بلدانكم  استخدام  حالة  في 

الُمغتربين أو المواطنين الُمقيمين في الخارج

األشخاص  تحديد  الُممكن  من  كان  إذا  ما  لمعرفة  الرسمية  اإلدارية  المصادر  مراجعة  يجب  الحل: 
الذين يدخلون البالد أو يغادرونها من خالل النماذج الحالية: 

)أ (  المواطنون المقيمون في الخارج )�ضيمثل هوؤالء جزًءا ي�ضيًرا من الُمغتربين، ب�ضفة خا�ضة عندما 
يحمل بع�ض االأ�ضخا�ض جن�ضية مزدوجة اأو اأجنبية(.

)ب ( أحد األشخاص الُمغتربون )قد يتطلب ذلك االإبالغ الذاتي عن النف�ض من ال�ضخ�ض الذي يدخل 
البالد اأو يغادرها(.

المغتربون  ق�ضاها  التي  االأي��ام  عدد  ح�ضاب  في  لال�ضتخدام  قابلة  االإداري���ة  البيانات  تكون  اأن  يجب 

البالد؛  المغتربون في  ينفقها  التي  والمبالغ  الزيارات  اأي��ام  بعد ذلك تعديل عدد  ُيمكن  البالد.  في 

وفًقا لمتو�ضط االإنفاق لكل فرد. يجب الح�ضول على هذه المعلومات من ا�ضتطالعات الزائرين عبر 

الحدود.

الُمغتربين/  البيانات عن نفقات  الحدود« لجمع  في حالة استخدام بلدانكم لطُُرق »مسح 
المواطنين الُمقيمين في الخارج في بلدانهم

استخدامها  فيجب  الزائرين،  عينات  على  أو  الحدود  على  المسح  إجراءات  تطبيق  حالة  في  الحل: 
المعايير  إن هذه  الزائرين؛ حيث  إنفاق  البيانات اإلضافية عن مدة اإلقامة ومتوسط  كذلك لجمع 

ذات أهمية في تقدير عائدات الزائرين.

عندما ال تتوافر للم�ضادر االإدارية الروؤية ال�ضحيحة للبيانات، فمن الُممكن ا�ضتخدام الم�ضح فقط في 

ح�ضاب عائدات الُمغتربين لدى زيارتهم لبلدانهم. للح�ضول على مثال على اأحد هذه اال�ضتطالعات، 

انظر لدرا�ضة الحالة رقم 10: ا�ضتخدام دولة غامبيا لبطاقات ال�ضعود والهبوط في اإجراءات الم�ضح. 

األداة  رقم 9: 

المبادئ التوجيهية إلنشاء بيانات إحصائية شاملة للزوار غير الُمقيمين.

توفر هذه االأداة نظرة عامة و�ضاملة على كيفية اإن�ضاء بيانات اإح�ضائية �ضاملة للزوار غير 

الُمقيمين.
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الشكل رقم 10:

بطاقة الو�ضول يف غامبيا

وللح�ضول على مثال اآخر الإحدى الدول التي ت�ضتخدم عائدات الزائرين لبلدانهم في تقرير ميزان 

المدفوعات، انظر لدرا�ضة الحالة رقم 11: ا�ضتخدام المغرب لعائدات الزائرين.

األداة  رقم 10:

فائدتها  ومــدى  والمغادرة  الــدخــول  بطاقات  من  الُمجمعة  العامة  المعلومات 
لإلحصاءات السياحية.

ُتحدد هذه االأداة بع�ض االأ�ضئلة العامة التي يجب و�ضعها على بطاقات الدخول والمغادرة. 

كما ت�ضرح اأ�ضباب فائدة هذه االأ�ضئلة، باالإ�ضافة اإلى كيفية ا�ضتخدام هذه البيانات في جمع 

االإح�ضاءات ال�ضياحية ال�ضاملة.

دراسة حالة 10  

استخدام غامبيا لبطاقات الصعود والنزول

ُت�ضتخدم عينات بطاقات ال�ضعود والهبوط الدولية في مطار غامبيا الدولي لجمع المعلومات 

واالإح�ضاءات حول �ضياحة الُمغتربين اإلى غامبيا.
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الشكل رقم 11:

بعائدات املغاربة املُقيمني باخلارج لكل دولة

في حالة استخدام بلدانكم لبطاقات الُمغتربين لتتبع إنفاقهم عند زيارة بلدانهم األصلية

الحل: ُيمكن للحكومة أن تبدأ في إصدار البطاقات المدفوعة مُسبًقا للُمغتربين؛ حيث تقدم لهم 
خصومات خاصة.

في حالة �ضرورة تحميل جميع االأموال التي ينفقها المغتربون ُم�ضبًقا على البطاقات، ف�ضيكون من 

الُمغتربين.  الزائرين  عائدات  لتقدير  البطاقات  على هذه  تحميلها  تم  التي  االأم��وال  تتبع  الُممكن 

للح�ضول على مثال الإحدى الدول التي ت�ضتخدم بطاقات الُمغتربين، راجع درا�ضة الحالة رقم 11: 

بطاقة الُمغترب الغاني والتي ُت�ضمى محليًّا با�ضم »بطاقات جوبا«.

201620172018الدولة
ج������زءم������ن 

2018

22.252،823.419،623.016،335،5فرن�ضا

5.997،86.240،66.102،69،4ايطاليا

5.436،05.767،05.611،98،6ا�ضبانيا

4.299،24.696،14.549،27،0المملكة العربية ال�ضعودية

3.903،44.344،64.206،96،5االمارات العربية ال�ضعودية

3.515،03.600،93.576،15،5الواليات المتحدة االأمريكية

3.224،13.346،93.358،15،2بلجيكا

2.326،32.463،52.471،73،8األمانيا

2.020،02.148،72.098،63،2هولندا

1.629،21.716،11.670،12،6المملكة المتحدة

1.148،61.231،41.261،01،9قطر 

1.030،21.088،51.046،21،6الكويت

1.028،61.087،81.041،51،6�ضوي�ضرا

825،9852،0849،61،3كندا

344،4360،2310،40،5�ضلطنة عمان

290،0298،5296،70،5النرويج

268،2283،6270،30،4البحرين

266،2270،7262،30،4ايرلندا

230،9243،8235،80،4ال�ضويد

216،4222،4227،90،4الدانمارك

2.307،92.215،42.462،23،8دول اخرى

62.561،165.898،364.925،4100،0المجموع

دراسة حالة 10  

استخدام المغرب لعائدات الزائرين

ين�ضر المغرب عائدات الزائرين من المغاربة الُمقيمين بالخارج في تقارير ميزان المدفوعات 

)انظر هنا(. ال�ضكل الوارد اأدناه عبارة عن مثال ماأخوذ من التقرير يو�ضح عائدات المغاربة 

الُمقيمين بالخارج لكل دولة على اأ�ضا�ض �ضنوي.



80

الشكل رقم 12:

املوقع االإلكرتوين لبطاقات جوبا

ااًل فقط اإذا كان  بالرغم من ذلك، فاإن ا�ضتخدام هذه البطاقات كاأ�ضا�ض لنهج اإح�ضائي �ضوف يكون فعَّ

ا�ضتخدام التطبيق �ضاماًل بين الُمغتربين لجميع نفقاتهم لدى زيارة بلدانهم.

دراسة حالة 11  

بطاقة الُمغترب الغاني ) جوبا( 

ت�ضتخدم غانا بطاقات خا�ضة للُمغتربين ُيطلق عليها محلًيا )بطاقات جوبا( وهي عبارة عن 

بطاقات فيزا ٌم�ضبقة الدفع ُتقدم خ�ضومات خا�ضة للُمغتربين.
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3-4 التبرعات اخليرية: 

ُبلدانهم  تنمية  ف��ي  المغتربون  خاللها  م��ن  ُي�ضاهم  التي  ال��وح��ي��دة  القناة  ه��ي  الخيرية  التبرعات 

ا، وال ُتح�ضب في الح�ضابات القومية اأو ُت�ضجل في ميزان المدفوعات. اقت�ضاديًّ

الحلول الممكنة 

في حالة استخدام بلدانكم لنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية في جمع البيانات

الحل: إضافة رموز مُحددة للتبرعات الُمقدمة للجمعيات الخيرية إلى نظام اإلبالغ عن المعامالت 
التبرعات  ُيقدمون  الذين  الخارج  في  الُمقيمين  للمواطنين  آخر  مُحدًدا  رمًزا  أضف  ثم  الدولية، 

الخيرية.

2.3: خريطة  ا�ضتخدام �ِضجل الجمعيات الخيرية للُمغتربين )ح�ضب االإج��راء  َي�ضمل ذلك  اأن  ُيمكن 

لتتبع  الخيرية(؛  والجمعيات  والموؤ�ض�ضات  الخيرية  والجمعيات  للُمغتربين  المملوكة  ال�ضركات 

ا�ضتثماراتهم وتجارتهم وُم�ضتحقات الموظفين والتبرعات الخيرية.

الجدول رقم 14: 

خيارات لتحديد املُغتربني باستخدام نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية ومن خالل املعلومات التي تُبلغ 
عنها البنوك

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

ال، )الأن هذا �ضيتطلب من البنوك 

ال��ع��ال��م تغيير  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع 

الخا�ضة  التقارير  اإعداد  متطلبات 

بهم(.

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة مراقبة بلدانكم للحسابات البنكية المرتبطة بالُمغتربين

الحل: مُراقبة األنشطة من حسابات الُمغتربين الُمرسِلة إلى المؤسسات الخيرية الُمسجلة في البلد 
األم.
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الجدول رقم 15: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند مراقبة احلسابات املصرفية اخلاصة باملُغتربني

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

ن���ع���م، )ع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن ه��ذا 

م��ره��ًق��ا عندما  ي�ضبح  ق��د  ال��خ��ي��ار 

عن  الم�ضوؤول  الكيان  على  يفر�ض 

اإع����داد ه��ذه ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��اأك��د مما 

اأ�ضخا�ض  هم  الم�ضاهمون  ك��ان  اإذا 

مغتربون(.

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

بطاقات  طلب  ُيمكن  )ح��ي��ث  ن��ع��م، 

هذه  مثل  لفتح  الُمغتربين  هوية 

الح�ضابات(.

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

���ا  اإ����ض���اف���يًّ ي��م��ث��ل ع���ب���ًئ���ا  ال، )اإن��������ه 

غ��ي��ر ����ض���روري ع��ل��ى اأع���م���ال اإب���الغ 

البيانات(. 

في حالة قيام بلدانكم بجمع التقارير من خالل المؤسسات الخيرية الُمسجلة محلًيا

غير  والمنظمات  المؤسسات  من  البيانات  وجمع  التقارير  إعــداد  متطلبات  مُراجعة  يجب  الحل: 
إذا كان لديها معلومات حول مَصادر تبرعاتها  الُمسجلة؛ لمعرفة ما  الحكومية والجمعيات الخيرية 

وتمويلها.

اإذا لم يُكن االأمر كذلك، فمن االأف�ضل ُمراجعة ما اإذا كان ُيمكن جمع البيانات مبا�ضرة من الموؤ�ض�ضات 

الخيرية حول المبالغ التي ُتجمع من خالل ُم�ضاهمات الُمغتربين.
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الجدول رقم 16: 

ا.  خيارات لتحديد املُغتربني عند جمع التقارير من املؤسسات اخليرية املسجلة محلّيً

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

نعم

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم

في حالة قيام بلدانكم بجمع اإلقرارات الضريبية

الحل: راجع متطلبات إعداد التقارير الضريبية للمؤسسات الخيرية؛ لتحديد إمكانية إجراء بعض 
المواطنون  يقدمها  التي  التبرعات  تحديد  خاللها  من  ُيمكن  التي  التقارير  هذه  على  التغييرات 

الُمقيمون في الخارج و/ أو األشخاص الُمغتربون.

والموؤ�ض�ضات  الخيرية  الجمعيات  تقدمها  التي  التبرعات  تحديد  العملية  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ُيمكن 

والجمعيات المملوكة للُمغتربين.

الجدول رقم 17: 

خيارات لتحديد املُغتربني عند جمع اإلقرارات الضريبية 

مدى المالئمةخيارات تحديد الُمغتربين

االإداري��ة؛  النماذج  جريت على 
ُ
اأ التي  التغييرات  االأول:  الخيار 

لل�ضماح بالتعريف الذاتي للُمغتربين.

نعم

بطاقات  خالل  من  بالنف�ض  الذاتي  التعريف  الثاني:  الخيار 

الُمغتربين.

نعم

ال��خ��ي��ار ال��ث��ال��ث: ال��م��واط��ن��ون المقيمون ف��ي ال��خ��ارج ال��ذي��ن 

ي�ضتخدمون الجن�ضية وبلد االإقامة )اأو البلد الذي بداأت فيه 

المعامالت(.

نعم
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3-5 مُستحقات العاملني: 

الَمو�ضميين وغيرهم من  ُي�ضجل ميزان المدفوعات تح�ضيالت االأموال من عمال الحدود والعمال 

العاملين بعقود ق�ضيرة االأجل، في اقت�ضاد ال يجدون فيه بالفعل. في اإطار عمل ميزان المدفوعات، 

تت�ضمن بيانات التحويالت الملحق رقم 5 الوارد في )�ضندوق النقد الدولي، 2009).

)أ (   ُم�ضتحقات العاملين ت�ضمل كل ما يلي:

)1( دخل عمال الحدود والعمال المو�ضميين وغيرهم من العاملين بعقود ق�ضيرة االأجل، ويعملون 
في اقت�ضاد ال يقيمون فيه )اأي دخل العمالة الذي يكت�ضبه المغتربون في البلدان الُم�ضيفة 

لكل منهم(.

)2( ُم�ضتحقات العاملين الُمقيمين لدى كيانات غير ُمقيمة )الأن هذا يتعلق باالأفراد العاملين 
االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  على  بالح�ضول  له  عالقة  وال  بلدانكم،  في  فعليًّا  والموجودين 

للُمغتربين من بلدانكم(.

)ب ( التحويالت ال�ضخ�ضية.

الحلول الممكنة 

وغيرهم  الموسميين  والعمال  الحدود  عمال  من  الُمكتسبة  العاملين  مُستحقات  تمييز  ُيمكن  الحل: 
الُمكونات األخرى لالقتصاد؛  العاملين لفترات قصيرة؛ ممن يعملون في أحد االقتصادات عن  من 

لتقديم رؤية واضحة لهذه الُمساهمات االقتصادية.

3-6 مسح املُغتربني: 

االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  والمعلومات حول  الروؤى  بديلة الكت�ضاب  الُمغتربين هو طريقة  ُيعد م�ضح 

التي يقدمها المغتربون، باالإ�ضافة اإلى التحويالت المالية. تعتمد دقة م�ضح االأ�ضخا�ض الُمغتربين 

على ما يلي:

)أ (    مدى تمثيل العينة الحقيقي لل�ضكان )من حيث حجم العينة والنطاق الجغرافي(.

)ب ( دقة المعلومات الُمقدمة في الم�ضح، وب�ضفة خا�ضة اإذا كنت �ضتطلب معلومات ذات ح�ضا�ضية من 
الناحية المالية.
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الجدول رقم 18: 

التكاليف واملخاطر والفوائد من مسوحات املُغتربني

التكلفة والمخاطرالفوائد

مع  للتوافق  العينة  حجم  تحديد  )ُي��م��ك��ن  ال��وق��ت 

قيود الوقت(.

التكاليف االإدارية.

مع  للتوافق  العينة  حجم  تحديد  )ُيمكن  التكلفة 

قيود الميزانية(.

تكاليف الحوافز.

الحقيقيين  ال�ضكان  ُتمثل  العينة  تكون  اأن  ُي�ضترط 

اإل����ى ح���د م����ا؛ ح��ت��ى ُي��م��ك��ن ال��ح�����ض��ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج 

ال�ضكان  وخ���ب���رات  م�����ض��اع��ر  تعك�ض  م�����ض��داق��ي��ة  ذات 

الحقيقيين.

مدى م�ضداقية المعلومات المقدمة.

ا�ضتطالعات مدى التكرار.

الحلول الممكنة 

الحل: إجراء مسح لألشخاص الُمغتربين؛ سواء في الداخل أو في الخارج.

يجب ُمراعاة عدد من االعتبارات عند ت�ضميم م�ضح الُمغتربين، ومنها ما يلي: 

) أ(     التكرار: يجب اأن يتكرر ا�ضتخدام اال�ضتبيان الخا�ض بك ب�ضكل متواتر اإلى حدود معينة؛ من اأجل 
ر�ضد التغييرات في ال�ضلوك مع مرور الوقت.

) ب( حجم العينة والجغرافيا والدراسة اإلحصائية للسكان: يجب اأن تكون العينة ُممثلة لل�ضكان، من 
حيث الحجم والمكان الذي هاجروا اإليه ومجموعة متنوعة من الدرا�ضات االإح�ضائية لل�ضكان 

قدر االإمكان، ويجب اختيارها بدقة؛ كي تكون ذات داللة اإح�ضائية. يجب اأن يت�ضمن اال�ضتبيان 

وم�ضتويات  والتعليم  والجن�ض  العمر  ح��ول  ال���روؤى  يقدم  ال��ذي  الُمغتربين  ملف  بك  الخا�ض 

الدخل، من بين عدة اأمور اأخرى.

) ج( إدارة المسح: قد تحتاج اإلى ا�ضتخدام كل من نوعي اال�ضتبيانات الورقية باالإنترنت؛ للو�ضول اإلى 
مجموعة متنوعة من ال�ضكان ب�ضورة �ضحيحة. ومع ذلك، في حالة تطبيق النوعين مًعا، فيجب 

عليك تحليل التناق�ضات في اتجاهات اال�ضتجابة؛ مما قد يعني تعر�ض �ضالمة و�ضحة البيانات 

التي يجب مراعاتها عند  والتفا�ضيل  والعيوب  المزايا  بع�ض  يلي  الق�ضور. فيما  اأوجه  لبع�ض 

تطبيق هذا النزع من الم�ضح:

)1(  المسح الورقي:

ا اأو بالبريد اأو مرفق بالبريد االإلكتروني.  اأ- �ضخ�ضيًّ

 ب- ق�ضور م�ضاحة اال�ضتبيان الورقية وخا�ضة بالن�ضبة لالأ�ضئلة المفتوحة.

 ج- التنفيذ )توزيع الوقت واالنتهاء والجمع واإدخال البيانات(.

 د- التكلفة العالية.
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)2( المسح باإلنترنت:

 اأ- المرونة.

 ب- ال�ضرعة.

 ج- ُيمكن اإدارتها بالبريد االإلكتروني اأو من خالل و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.

 د- التحليل في الوقت الحقيقي من خالل اأدوات اال�ضتطالع باالإنترنت

 ه- التكلفة منخف�ضة.

الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اإل��ى  الو�ضول  واإمكانية  لل�ضكان،  التقنية  ال��م��ه��ارات  على  االأم���ر  يعتمد   و- 

والو�ضول اإلى االإنترنت.

اأ�ضئلة اال�ضتبيان؛ بهدف  ا مراعاة تقديم الحوافز للم�ضاركين لالإجابة عن  اأي�ضً ) د( الحوافز: يجب 
ت�ضجيع الم�ضاركة. يجب اأن يكون الحافز متنا�ضًبا مع الوقت والجهد الالزمين للم�ضاركة.

ا ال�ضماح لمن ي�ضملهم اال�ضتطالع بالم�ضاركة دون االإ�ضارة  ) ه( إخفاء الهوية: اإذا كان من الُممكن اأي�ضً
اإلى هوياتهم؛ فمن الُمحتمل اأن تح�ضل على معلومات اأف�ضل.

لجمع  اأ�ضئلة  يت�ضمن  بك  الخا�ض  اال�ضتبيان  اأن  اعتبارك  في  ت�ضع  اأن  يجب  األسئلة:  تصميم  ) و( 
البيانات حول مدى ا�ضتعداد الُمغتربين ورغبتهم في اال�ضتثمار. 

) ز( السرية: يجب اإ�ضافة معلومات عن ال�ضرية اإلى اأي ا�ضتبيان، مثل: »�ضيطلب هذا الق�ضم معلومات 
اإليك  ُتعزى  اأن  اأو  التي تقدمها �ضرية للغاية ولن يتم ن�ضرها  المعلومات  مالية خا�ضة. جميع 

اأن  الوطنية؛ ولذا تتطلب  االإح�ضاءات  �ضتقدمها ُمخ�ض�ضة لتجميع  التي  المعلومات  مبا�ضرة. 

تكون المعلومات دقيقة للفترة المحا�ضبية المق�ضودة«.

في بع�ض الحاالت، اأدرجت الحكومات معلومات عن الُمغتربين في الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية لالأحوال 

هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  وروان���دا.  المغرب  في  الحال  هو  كما  االأم،  البلد  في  الوطنية  المعي�ضية 

البيانات �ضحيحة، خا�ضة بما يتعلق بالتحويالت؛ فاإنها لن تكون ذات فائدة كبيرة لفهم الُم�ضاهمات 

االقت�ضادية االأو�ضع نطاًقا للُمغتربين خارج التحويالت.

للمزيد من التوجيهات االإر�ضادية، ُيرجى الرجوع اإلى مجموعة اأدوات بنك التنمية االإفريقي لفهم ا�ضتثمارات المغتربين، والمتاحة على الرابط االإلكتروني: 

www.mfw4a.org/publication/toolkit-understanding-diaspora-investment

دراسة حالة 12  

مسح استثمارات الُمغتربين في رواندا 

الُمغتربين  ا�ضتثمارات  عن  البيانات  جمع  بهدف  ُمحدد  م�ضح  لبدء  روان��دا  في  خطة  توجد 

الروانديين في رواندا في مجاالت العقارات وال�ضناعات االأخرى. تهدف هذه الخطة الإجراء 

م�ضح الأ�ضحاب العقارات با�ضتخدام قائمة مجل�ض التنمية الرواندي الإن�ضاء �ضجل للروانديين 

الذين يعي�ضون في الخارج والذين ا�ضتثمروا في البالد.

27

www.mfw4a.org/publication/toolkit-understanding-diaspora-investment
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وملف  المالية  التحويالت  لفهم  ا�ضتخدامها  يمكن  التي  النموذجية  اال�ضتبيانات  من  ع��دد  يوجد 

الُمغتربين ورغبات الُمغتربين في اال�ضتثمار، وُيمكن ا�ضتخدامها كاأ�ضا�ض لم�ضح وت�ضنيف الُمغتربين. 

يجمع هذا الدليل العديد من هذه اال�ضتطالعات المالئمة في االأدوات الواردة اأدناه.

األداة  رقم 11: 

عينة من أسئلة المسح الخاص بالُمغتربين

باالإ�ضافة اإلى ا�ضتبيانات عينة الُمغتربين، يمكن تحديد بع�ض االأ�ضئلة االإ�ضافية التي ُيمكن 

ت�ضمينها في اال�ضتبيان الخا�ض بكم هنا.

األداة  رقم 12: 

عينة ألحد المسوحات: مسح االستثمارات في الكومنولث )مَُعّدل من غانا(

�ضياقاتها  مع  للتكيف  تعتمدها  اأن  للبلدان  ُيمكن  التي  الخيارات  اأح��د  الم�ضح  ه��ذا  ُيمثل 

الم�ضح ال�ضتطالع  اأ�ضئلة  وتقدم  للم�ضح  االأ�ضا�ضية  المعلومات  بع�ض  االأداة  تقدم  المحلية. 

البلدان  لم�ضح  حالًيا فقط  ُي�ضتخدم  اأنه  الرغم من  على  غانا.  في  لال�ضتثمار  الكومنولث 

اأخرى با�ضتخدام  اإلى الكومنولث؛ فاإنه ُيمكن ا�ضتخدام هذا الم�ضح في بلدان  التي تنتمي 

هذا النموذج كاأ�ضا�ض الأي ا�ضتطالعات قد ترغب في اإدارتها على الُمغتربين من بلدانكم.

األداة  رقم 13:

استبيانات عينة أخرى من الُمغتربين

الكومنولث  لم�ضح  باالإ�ضافة  االأخ��رى،  الُمغتربين  ا�ضتبيانات  توجد مجموعة متنوعة من 

اأولية عند البدء في و�ضع ا�ضتطالعاتكم  اأو كنقاط  لال�ضتثمار، وقد تكون مفيدة كمرجع 

الخا�ضة. فيما يلي بع�ض اأمثلة اال�ضتطالعات في هذه االأداة.
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المراجع
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المتحدة والبنك الدولي،
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المتحدة،  االأم���م  ب��اري�����ض؛  والتنمية،  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  العا�ضمة؛  وا�ضنطن 

نيويورك؛ والبنك الدولي، وا�ضنطن العا�ضمة، متاح على الرابط التالي:

 https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf.

2009  �ضندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات وو�ضع اال�ضتثمار الدولي. الطبعة ال�ضاد�ضة، 

وا�ضنطن العا�ضمة. متاح على الرابط  التالي:

  www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf.
 
وا�ضنطن  ال�ضاد�ضة،  الطبعة  ال��دول��ي،  اال�ضتثمار  وو�ضع  المدفوعات  ميزان  تجميع  2014  دليل 

العا�ضمة، متاح على الرابط التالي:

www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2014/pdf/guide.pdf.
 

2015  دليل اإح�ضاءات االأوراق المالية. وا�ضنطن العا�ضمة متاح على الرابط التالي:

 www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf

المنظمة الدولية للهجرة 

دليل م�ضروع المنظمة الدولية للهجرة. جنيف. متاح على الرابط التالي:  2011

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_
 handbook_6feb2012.pdf.
 

م�ضرد عن الهجرة. قانون الهجرة الدولية رقم 34. جنيف. متاح على الرابط التالي:  2019

https://publications.iom.int/books/international-migration-law-
 ndeg34-glossary-migration.
 
الم�ضتدامة.  والتنمية  الهجرة  ب�ضاأن  الدولية  الهجرة  لمنظمة  الموؤ�ض�ضية  2020 اأ  االإ�ضتراتيجية 

جنيف. متاح على الرابط التالي:

https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-
 and-sustainable-development
 

2020 ب  تعريف الُمغتربين. متاح على الرابط التالي:

 https://migrationdataportal.org/themes/diasporas#definition.

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2012/WP_25_IOM_Manke_REV.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.10/2012/WP_25_IOM_Manke_REV.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2014/pdf/guide.pdf
https://www.imf.org/external/np/sta/wgsd/pdf/hss.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.pdf
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://publications.iom.int/books/international-migration-law-ndeg34-glossary-migration
https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-and-sustainable-development
https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-and-sustainable-development
https://publications.iom.int/books/iom-institutional-strategy-migration-and-sustainable-development
https://migrationdataportal.org/themes/diasporas#definition
https://migrationdataportal.org/themes/diasporas#definition
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 )SDC( المنظمة الدولية للهجرة والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

2018 اأ  الهجرة وخطة عام 2030: دليل للممار�ضين. المنظمة الدولية للهجرة والوكالة ال�ضوي�ضرية 

للتنمية والتعاون، جنيف. متاح على الرابط التالي:

https://publications.iom.int/books/migration-and-2030-agenda-guide-
 practitioners.
2018 ب  الهجرة وخطة عام 2030: الهدف ال�ضامل الأهداف التنمية الم�ضتدامة واالرتباط بالهجرة. 

المنظمة الدولية للهجرة والوكالة ال�ضوي�ضرية للتنمية والتعاون، جنيف . متاح على الرابط 

التالي:

www.migration4development.org/sites/default/files/en_booklet_web.pdf.

 )JMDI(  مبادرة الهجرة والتنمية المشتركة

الهجرة  ح��ول  االإلكترونية  وال���دورة  الم�ضتركة  والتنمية  الهجرة  مبادرة  اأدوات  2015 اأ  مجموعة 

ومنظمة  جنيف  للهجرة،  الدولية  )المنظمة   3 المو�ضوع   ،1 الوحدة  المحلية،  والتنمية 

العمل الدولية، تورين(. متاح على الرابط التالي:

http://migration4development.org/sites/default/files/module_1_eng.
 pdf.
الهجرة  ح��ول  االإلكترونية  وال���دورة  الم�ضتركة  والتنمية  الهجرة  م��ب��ادرة  اأدوات  2015 ب  �ضندوق 

والتنمية المحلية، الوحدة 2 )المنظمة الدولية للهجرة، جنيف والمنظمة الدولية للهجرة، 

تورين(. متاح على الرابط التالي:

http://migration4development.org/sites/default/files/module_2_eng.pdf.

غير موؤرخ    جمع البيانات على الم�ضتوى المحلي؛ لتعزيز اإدارة الهجرة من اأجل التنمية: درا�ضة حالة. 

مبادرة الهجرة والتنمية الم�ضتركة 20، �ضحيفة المعلومات(. متاح على الرابط التالي:

www.migration4development.org/sites/default/files/cs_20_-_local_
   data_1.pdf.

انفراد صحفي 

2006  العثور على 18 األف طائر كيوي مفقود! 17 مار�ض/ اآذار،  متاح على الرابط التالي:

www.scoop.co.nz/stories/BU0603/S00276/18000-missing-kiwis-
 found.htm

شايال سيار  

غير موؤرخ    دليل الح�ضول على بيانات الهجرة المحلية. مجل�ض التنمية االإقليمي، كاالمبا، الفلبين.

األمم المتحدة  

2013  ت��ط��وي��ر خ��ارط��ة ط��ري��ق ال���ض��ت��راك ال��ُم��غ��ت��رب��ي��ن ف��ي ال��ت��ن��م��ي��ة: دل��ي��ل ل��وا���ض��ع��ي ال�ضيا�ضات 

والممار�ضين في الوطن االأم والبلدان الم�ضيفة جنيف. متاح على الرابط التالي:

 https://diaspora.iom.int/iommpi-diaspora-handbook
 
العالمية  الموؤ�ضرات  باإطار  والخا�ض   313/71 رقم  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  2017  قرار 

 /  A / RES)  2030 لعام  الم�ضتدامة  التنمية  خطة  واأه���داف  الم�ضتدامة  التنمية  الأه��داف 

313/71(، والمعتمد في 6 يوليو/تموز 2017. متاح على الرابط التالي:

  http://ggim.un.org/documents/A_RES_71_313.pdf.
 

https://publications.iom.int/books/migration-and-2030-agenda-guide-practitioners
https://publications.iom.int/books/migration-and-2030-agenda-guide-practitioners
http://www.migration4development.org/sites/default/files/en_booklet_web.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/module_1_eng.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/module_1_eng.pdf
http://migration4development.org/sites/default/files/module_2_eng.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/cs_20_-_local_data_1.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/cs_20_-_local_data_1.pdf
https://www.scoop.co.nz/stories/BU0603/S00276/18000-missing-kiwis-found.htm
https://www.scoop.co.nz/stories/BU0603/S00276/18000-missing-kiwis-found.htm
https://diaspora.iom.int/iommpi-diaspora-handbook
http://ggim.un.org/documents/A_RES_71_313.pdf
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2018 ب�ضاأن االتفاق العالمي من  195/73 لعام  2018   قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 

 A) 2018 اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية، والمعتمد في 19 دي�ضمبر/كانون االأول

RES / / 195/73(. متوفر على الرابط التالي:
www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassem-
 bly/docs/globalcompact/A_RES_73_195.pdf

 )JMDI(  مبادرة الهجرة والتنمية المشتركة

على  متوفر  نيويورك.  المتحدة،  االأم��م   .2008 ال�ضياحة  الإح�����ض��اءات  الدولية  2010 اأ  التو�ضيات 

الرابط التالي:

 https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/IRTS-2008. 

المتحدة،  االأم��م   )2010  .(MSITS)  2010 الخدمات  في  الدولية  التجارة  اإح�ضاءات  2010 ب  دليل 

نيويورك

المجتمعات  لجنة   .2008 لعام  ب��ه  المو�ضى  المنهجي  االإط���ار  الفرعي:  ال�ضياحة  2010 ج  ح�ضاب 

نيويورك؛  المتحدة،  االأم��م  مدريد؛  العالمية،  ال�ضياحة  منظمة  لوك�ضمبورغ؛  االأوروب��ي��ة، 

ومنظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية، باري�ض. موجود على الرابط التالي:

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf. 

2011  دليل اإح�ضاءات التجارة الدولية في الخدمات. �ضندوق النقد الدولي، وا�ضنطن العا�ضمة؛ 

االأم��م  موؤتمر  لوك�ضمبورغ؛  يورو�ضتات،  باري�ض؛  والتنمية،  االقت�ضادي  التعاون  منظمة 

المتحدة،  لالأمم  التابعة  العالمية  ال�ضياحة  منظمة  جنيف؛  والتنمية،  للتجارة  المتحدة 

الرابط  نيويورك. متاح على  المتحدة،  واالأمم  العالمية، جنيف؛  التجارة  مدريد؛ منظمة 

التالي: 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_86rev1e.  

 pdf.

2013  دليل تجميع اإح�ضاءات التجارة الدولية للب�ضائع لالأمم المتحدة. ُمنَقح 1. االأمم المتحدة، 

نيويورك. متاح على الرابط التالي:

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50154/IMTS-  

Publication-List.

 ،2016 العالمية  اال�ضتثمارات  تقرير  )االأونكتاد(  والتنمية  للتجارة  المتحدة  االأمم  2016  موؤتمر 

االأمم المتحدة، جنيف. متاح على الرابط التالي

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf. 

2020  مالحظات منهجية على قاعدة بيانات اإح�ضاءات ال�ضياحة. طبعة 2020. مدريد. متاح على 

الرابط التالي:

www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/978928442147 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_73_195.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_73_195.pdf
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/IRTS-2008
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_80rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_86rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_86rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_86rev1e.pdf
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50154/IMTS-Publication-List
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50154/IMTS-Publication-List
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50154/IMTS-Publication-List
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2016_en.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421473
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 األداة 1

الشهورالخطوات واإلجراءات

123456789101112131415161718192021222324

الخطوة 1: اإن�ضاء 
منظومة التن�ضيق.

 

اإلجراء 1: �ضمان 
الح�ضول على 

دعم �ضيا�ضي رفيع 

الم�ضتوى. 

اإلجراء 2: تحديد 
الُمن�ضق.

اإلجراء 3: تحديد 
الوزارات والكيانات 

الحكومية االأخرى 

الُمزَمع اأن تكون 

جزًءا من العملية 

وُقْم باإن�ضاء 

مجموعة عمل فنية 

لهذه الأطراف.

اإلجراء 4: تنظيم 
حفل الإطالق 

العمل والتعريف 

به.

الخطوة الثانية: 
اإجراء البحوث 

االأ�ضا�ضية.

اإلجراء 1:اإجراء 
المراجعات 

المكتبية.

اإلجراء 2: 
تخطيط كيفية 

جمع البيانات في 

الوقت الحالي. 

منوذج خطة عمل

طر الزمنية الُمقترحة لكل خطوة واإجراء العملية افترا�ضيًّا. 
ُ
ُتو�ضح خطة العمل النموذجية هذه االأ

تهدف خطة العمل هذه؛ لم�ضاعدة الُمن�ضقين على ت�ضور العملية ب�ضورة وا�ضحة، وت�ضهيل اإدارة �ضير 

العمل ور�ضد مدى التقدم خالل مراحل التنفيذ.



98

الشهورالخطوات واإلجراءات

123456789101112131415161718192021222324

اإلجراء 3: �ضع 
خارطة لل�ضركات 

المملوكة 

للُمغتربين 

والجمعيات 

االإن�ضانية 

والموؤ�ض�ضات 

والجمعيات 

الخيرية. 

الخطوة 3: حدد 
اأف�ضل ُطُرق 

جمع البيانات 

التي تتوافق مع 

بلدانكم و�ضياقاتكم 

المحلية.

اإلجراء 1: حدد 
كيفية التعرف 

على المواطنين 

الُمغتربين في 

ُطُرق جمع البيانات 

الوطنية.

اإلجراء 2 حدد 
ُم�ضاهمات 

الُمغتربين في 

اأطر جمع البيانات 

الحالية. 

اإلجراء 3: راجع 
اإر�ضادات الف�ضل 3 

لتحديد الحلول 

الُمو�ضى بها.

اإلجراء 4: الت�ضاور 
مع الوزارات 

والهيئات واالإدارات 

والوكاالت 

والمعنيين 

باالأمر وُمجمعي 

البيانات من 

ميزان المدفوعات 

واالإح�ضائيات 

المالية الحكومية 

لمراجعة الحلول 

الُمو�ضى بها.
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الشهورالخطوات واإلجراءات
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الخطوة 4: تطوير 
اإطار بيانات 

للُم�ضاهمات 

االقت�ضادية 

للُمغتربين 

)اإطار البيانات 

والُم�ضاهمات 

االقت�ضادية 

للُمغتربين( وخطة 

التنفيذ المرحلية 

الُمرتبطة بها.

اإلجراء 1: تطوير 
اإطار بيانات 

الُم�ضاهمات 

االقت�ضادية 

للُمغتربين.

اإلجراء 2: ت�ضميم 
وو�ضع خطة 

التنفيذ المرحلية.

الخطوة الخامسة: 
االختبار 

والمراجعة.

اإلجراء األول: 
اختبار التعديالت 

على جمع البيانات. 

اإلجراء الثاني: 
مراجعة النتائج 

واإدخال التعديالت. 

الخطوة السادسة: 
التنفيذ وو�ضع 

التقارير والر�ضد 

والتقييم.

اإلجراء األول: 
تنفيذ التعديالت 

على جمع البيانات.

اإلجراء الثاني: 
تقديم التقارير 

ال�ضنوية. 

اإلجراء الثالث: 
الر�ضد والمراقبة 

والتقييم.
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اخت�ضا�ضات ُمن�ضق جمموعة العمل الفنية

1. المبررات المنطقية 

تينبغي اأن يقدم اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين روؤية طويلة المدى للحكومة ب�ضاأن 

ال�ضيا�ضات والبرامج،  اأهمية خا�ضة بهدف تطوير  بالُمغتربين؛ فُتعد ذات  المتعلقة  البيانات  اأي من 

تحقيق  على  للعمل  تدريجية  ب�ضورة  الحالية  البيانات  جمع  ُط��ُرق  تغيير  كيفية  تحديد  عن  ف�ضاًل 

هذه الروؤية. يهدف هذا االإطار اإلى و�ضع روؤية م�ضتركة وُمتفق عليها للمجاالت ذات االأولوية؛ حيث 

�ضوف ي�ضاعد ت�ضنيف البيانات؛ طبًقا لحالة الُمغتربين في البالد في و�ضع ال�ضيا�ضات والبرامج التي 

اأن ُيحدد اإطار البيانات  ُتمكن مواطنيها الُمغتربين من القيام بدور فعال في تنمية بلدانهم. يجب 

الذي  ال�ضكل  ذلك  ي�ضمل  اأن  على  اإتاحتها،  ُيمكن  �ضوف  التي  البيانات  اأه��م  للُمغتربين  االقت�ضادية 

�ضوف تقدم البيانات من خالله، ف�ضاًل عن التوقيت المنا�ضب وَمدى تكرار تقديم هذه البيانات واأي 

متطلبات اأمان اإ�ضافية اأخرى. ال يجب اأن يعتمد اإطار البيانات االقت�ضادية للُمغتربين على االأو�ضاع 

في  للبيانات  البالد  احتياجات  وفهم  لتخطيط  اأ�ضا�ًضا  ُيمثل  اأن  يجب  بل  فقط،  الدولة  في  الحالية 

ال�ضنوات الخم�ض اإلى الع�ضر �ضنوات القادمة، على اأن ن�ضع في االعتبار اأن بع�ض هذه التغييرات في 

ُطُرق جمع البيانات قد ي�ضتغرق الكثير من الوقت ليدخل حيز التنفيذ.

)�ضف اأي معلومات خا�ضة ببلدكم(

ُيعد التن�ضيق بين الوزارات واالإدارات الحكومية من االأهمية بمكان؛ حيث اإنه جزء ال يتجزاأ من خطة 

التنمية والتنفيذ الناجحة. تهدف اأطر البيانات االقت�ضادية للُمغتربين اأن تكون اأداة حكومية كاملة 

وُم�ضتدامة لو�ضع ال�ضيا�ضات التي تعتمد على االأدلة؛ وفًقا لذلك، يجب اأن يقوم بتطويرها وتوجيهها 

مراكز  وممثلى  االأ�ضا�ضيين،  االأكاديميين  والباحثين  الحكوميين،  الخبراء  من  ُمختارة  مجموعة 

االأبحاث، والخبراء التقنيين المعنيين من الوكاالت الدولية. �ضوف ي�ضطلع الُمن�ضق بتي�ضير اأعمال 

هذه المجموعة، باالإ�ضافة اإلى مجموعة العمل الفنية؛ حيث اإن االأهداف والمهام مذكورة ومحددة 

لكل منها ب�ضورة ُمف�ضلة تحت بنود االخت�ضا�ضات الحالية.

منوذج الختصاصات ومهام املُنسق األداة 2

تقدم هذه االأداة عينة من االخت�ضا�ضات وقائمة مهام المن�ضق التي ُيمكن تعديلها؛ طبًقا للظروف 

وال�ضياقات الخا�ضة بكل بلد، وكيفية ا�ضتخدامها في توجيه عملية االختيار.

يمكن العثور على ن�ضخة قابلة للتحرير من هذه االأداة هنا:

https://idiaspora.org/sites/default/files/sample_tor_for_coordinator_1.doc

https://idiaspora.org/sites/default/files/sample_tor_for_coordinator_1.doc
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2. الهدف 

2-1 االأهداف العامة التي يجب حتقيقها باإ�ضراف اال�ضت�ضاريني

تهدف الوظيفة العامة لتوجيه وتي�ضير العملية ال�ضاملة الإعداد اإطار لجمع وتحليل البيانات المتعلقة 

بالُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين في البالد؛ من اأجل توجيه تطوير وتنفيذ ال�ضيا�ضات والبرامج 

المتعلقة بالُمغتربين.

2-2 االأهداف املُحددة )يجب تعديلها للتوافق مع الظروف وال�ضياقات املحلية لكل 

بلد(

االأ�ضا�ضية     المعنية  االأط���راف  اإل��ى  باالإ�ضافة  الفنية،  العمل  مجموعة  مع  العمل  وتوجيه  تنظيم 

االآخرين؛ لتي�ضير عملية �ضاملة وَت�ضاركية ت�ضمن نهًجا حكوميًّا كاماًل.

تقييم جمع البيانات الحالية وتحليلها ون�ضرها وم�ضاركتها.

تقديم التو�ضيات الُمحددة والُمفيدة بما يتعلق بمدى اإمكانية تعديل الممار�ضات الحالية؛ لت�ضمل 

ُم�ضاهمات الُمغتربين االقت�ضادية في ُبلدانهم.

المرحلية  التنفيذ  وخ��ط��ة  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإط���ار  وتطوير  تن�ضيق 

المرتبطة به.

االإ�ضراف على تنفيذ ور�ضد ومراقبة اإطار البيانات ومجاالت البيانات االقت�ضادية للُمغتربين.

3. المهام )يجب تعديلها للتوافق مع السياقات المحلية لكل بلد على حِدة(  

3-1 اإدارة العملية

3-1-1       تحديد االأطراف المعنية االأ�ضا�ضية والجهات الفاعلة الموؤ�ض�ضية.

3-1-2        عقد جل�ضات لفريق العمل الفني وتنفيذ المهام التنظيمية/ اللوج�ضتية المطلوبة.

3-1-3        �ضياغة جداول االأعمال لدورات فريق العمل الفني.

3-1-4        اإعداد المعلومات المطلوبة ومواد الدعم لدورات فريق العمل الفني.

3-1-5        تق����ديم جمي����ع المعلومات - ذات ال�ض��لة - للم�ضاركين في دورات لجن��ة العم���ل الفني قبل

                   عقد الجل�ضات.

3-1-6        اإعداد وتعميم محا�ضر الجل�ضات اأثناء اأ�ضبوعين بعد كل جل�ضة.

3-2 تقييم البيانات

3-2-1       تقييم االإح�ضائيات القائمة التي يمكن التو�ضل لها حالًيا وكذلك البيانات االأولية، بما في

                  ذلك و�ض���ع خارطة لكيف���ية جمع البيانات حالًيا، ف�ض���اًل عن تح��ديد الثغرات في البيان�ات

                  التي ُتجمع حالًيا.

3-2-2       ا�ضت�ضارة الموؤ�ض�ضات الحكومية المهمة - ذات ال�ضلة -، والم�ضاركة في جمع البيانات. 

الحلول الممكنة 
في حالة استخدام بلدانكم لنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية في جمع البيانات

جتارة املُغرتبني يف ال�ضلع
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3-2-3       تحديد الُمغتربين ح�الًيا - ذوي ال�ضلة -، الذين ُتجمع بيان���اتهم و«النتائ��ج المثمرة« التي

                  ُيمكن تعديلها ب�ضهولة لهذا الغر�ض.

3-3 تطوير اإطار البيانات االقت�ضادية للُمغرتبني وخطة التنفيذ املرحلية

3-3-1       ا�ضتعرا�ض الخيارات الممكنة الإمكانية تعديل ُطُرق جمع البيانات و�ضياغة تو�ضيات دقيقة

                  ب�ضاأن اأف�ضل الحلول؛ بناًء على االأولويات الُمحددة ُم�ضبًقا.

3-3-2       و�ض��ع ُم�ض��ّودة اأول���ية الإط����ار البيانات والمجاالت االقت�ض��ادية للُمغت���ربين وخط����ة التنفي��ذ

                  المرحلية لمراجعتها من جانب لجنة فريق العمل الفنية. 

3-3-3       اإدماج التعليقات واالإ�ضافات التي يقدمه��ا فريق العم��ل الفني في الُم�ض��ّودة النهائية الإط�ار

                  البيان����ات االقت�ض�����ادية للُمغتربي�����ن وخط����ة التنفي���ذ المرحلي���ة للع����ر�ض والح�ض���ول على

                  الم�ضادقة النهائية.

3-1 اإدارة العملية

تطبيقها  المطلوب  التعديالت  الختبار  -؛  ال�ضلة  ذات   - الجهات  م��ع  المفاو�ضات  عقد       1-4-3

ال�ضتخراج البيانات والت�ضنيفات المطلوبة من نظام المحا�ضبة الحكومية في بداية كل 

مرحلة من مراحل العمل.

3-4-2       مراجعة النتائج والعمليات ومواجهة التحديات والتو�ضيات الخا�ضة بالتح�ضينات؛ وذلك 

بعد اختبار التعديالت.

لة -؛ ل�ضمان اعتماد تنفيذ التعديالت الُمتفق عليها في  3-4-3       العمل مع ال�ضلطات - ذات ال�ضِ

عمليات جمع البيانات ب�ضكٍل كامل.

ل��ردود االأف��ع��ال وال��م��دخ��الت؛ ل�ضمان وج��ود ات�ضاالت مفتوحة مع  اآل��ي��ات  3-4-4       �ضمان و�ضع 

ال�ضلطات المعنية بجمع وتحليل هذه البيانات.

3-4-5       تقديم تقارير ُمنتظمة عن مدى التقدم الذي يمكن تحقيقه فيما يتعلق بخطة التنفيذ 

المرحلية.
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أداة حتديد األطراف املعنية األداة 3

هذه  ا�ضت�ضارة  ول�ضمان  بالعملية  لة  �ضِ ذات  التن�ضيق  وجهات  الموؤ�ض�ضات  من  اأي  تحديد  ُيمكن  لكي 

تقديم  على  والعمل  الفنية،  العمل  مجموعة  اإل��ى  االن�ضمام  على  وت�ضجيعها  وا�ضتراكها  الهيئات 

المدخالت ب�ضورة منتظمة وفعالة للعملية؛ فمن الُممكن اإجراء تحديد �ضامل لالأطراف المعنية. 

تقدم هذه االأداة مثااًل لكيفية توجيه هذه العملية، ف�ضاًل عن النموذج الذي ُيمكن تعديله؛ ليتوافق 

مع ال�ضياق الخا�ض ببلدانكم عند القيام بتحديد االأطراف المعنية.

التوجيهات:

ُيحدد تحليل االأطراف المعنية جميع الوكاالت الحكومية الرئي�ضية والمجموعات والمنظمات االأخرى 

التي قد يكون لها م�ضلحة اأو دور حقيقي اأو ُمحتمل في الم�ضاركة في تطوير اإطار بيانات الُم�ضاهمات 

ب�ضورة  اإيجاًبا  واإما  �ضلًبا،  اإما  العملية؛  بهذه  المعنيين  االأط��راف  يتاأثر  للُمغتربين. قد  االقت�ضادية 

مبا�ضرة اأو غير مبا�ضرة. ال ُيحدد التحليل الخا�ض باالأطراف المعنية االأ�ضخا�ض الفاعلين فقط، بل 

ا اهتماماتهم والكيفية التي من الُمحتمل اأن توؤثر بها اهتماماتهم على تطوير وتنفيذ اإطار  ُيقّيم اأي�ضً

بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين. في الخطوة 1: اإن�ضاء منظومة التن�ضيق، من المهم و�ضع 

خطة مالئمة لتحديد االأطراف المعنية الذين ال يكونون فقط اأع�ضاء في مجموعة العمل الفنية، 

ا با�ضتمرار وبفعالية داخل الحكومة وخارجها، وقد يقدمون البيانات اأو  ولكن يجب اأن ي�ضاركوا اأي�ضً

المدخالت، اأو قد يحتاج االأمر بب�ضاطة اإلى اأن يبقى هوؤالء دائًما على اطالع بمدى التقدم المُحرز 

والتغييرات المحتملة التي يجري التخطيط لها وتنفيذها.

ي�ضاعد تحليل االأطراف المعنية على ما يلي:

) أ(   فهم اهتمامات وم�ضاكل وتوقعات وقدرات اأولئك المتاأثرين باإطار بيانات الُم�ضاهمات اقت�ضادية 
للُمغتربين، واأولئك الذين يهتمون بنجاح هذه العملية.

) ب( تحديد المخاطر الُمحتملة والت�ضارب والعراقيل الُمتوقعة التي ُيمكن اأن توؤثر في اإطار بيانات 
الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين.

) ج(  ا�ضتك�ضاف وتطوير الفر�ض للم�ضاركة مع فريق العمل الفني.

دون   / المحلية  الحكومات  اأو  الحكومية  غير  الجهات  في  الفاعلة  الجهات  وا�ضتراك  تحديد  ) د(  
الوطنية؛ من اأجل �ضمان م�ضاركتها وتخفيف اأو تجنب االآثار ال�ضلبية على هذه المجموعات.

الإجراء تحليل لالأطراف المعنية:

لة -. ) أ( تحديد االأطراف المعنية وتحديد �ضبب اإدراجهم �ضمن الجهات الفاعلة - ذات ال�ضِ

) ب( تقييم �ِضمات اأ�ضحاب الم�ضلحة )قدراتهم ودوافعهم للم�ضاركة(.
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) ج( تقييم مدى اأهمية / تاأثير االأطراف المعنية.

) د( تقييم االإ�ضتراتيجيات ال�ضتراك االأطراف المعنية في تطوير الم�ضروع اأو ال�ضيا�ضات.

ُم�ضاركة  وم�ضتويات  �ِضمات  لجميع  الدقيقة  باالعتبارات  االهتمام  على  التقييم  هذا  يعمل  اأن  يجب 

االأط��راف المعنية لتحليل كيفية تفاعل هذه االأط��راف المعنية مع بع�ضهم ببع�ض، كما يجب و�ضع 

االأ�ضئلة التالية في االعتبار:

) أ( ما احتماالت وقوع ال�ضراع والتعاون بين االأطراف المعنية؟

) ب( هل من الُمحتمل ظهور المناف�ضة بينهم؟

) ج( هل ُتوجد ُفر�ٌض لل�ضراكة بين االأطراف المعنية؟

يقدم نموذج تحليل االأطراف المعنية الوارد اأدناه اأمثلة في ال�ضف العلوي عن كيفية تقييم خ�ضائ�ض 

ال�ضياق  مع  يتوافق  كي  وُم��ع��داًل؛  تو�ضيحيًّا  النموذج  ه��ذا  يكون  اأن  ُيفتر�ض  المعنية.  االأط���راف  كل 

الخا�ض ببلدانكم. ُيمكن َدمج هذا النموذج مع النماذج االأخرى الخا�ضة بتحليل االأطراف المعنية. 

للح�ضول على قائمة االأطراف المعنية الُمحتملين بحيث ي�ضملهم هذا الم�ضح، انظر لالإجراء 1.1: 

�ضمان الح�ضول على دعم �ضيا�ضي رفيع الم�ضتوى 

التعليقات وجهات الإ�شتراتيجياتالتحفيزالقدرةمدى التاأثيرالهتمام بالم�شروعالطرف المعني

الت�شال المعني

وزارة �شوؤون 

الُمغتربين

 على �ضبيل المثال يرتبط 

الم�ضروع مبا�ضرة ب�ضلطة 

الوزارة / الوكالة.

 عالي / متو�ضط 

/ منخف�ض.

 القدرات

الموؤ�ض�ضية

عالي/ متو�ضط / 

منخف�ض.

الحافز الذاتي 

للم�ضاركة في الم�ضروع 

عالي / متو�ضط / 

منخف�ض.

على �ضبيل المثال

لمجموعة  •  االن�ضمام 
العمل الفنية.

المبا�ضرة  • اال�ضت�ضارات 
اأثناء االإجراءات 

والخطوات الُمحددة.

اأ�ضماء جهات التن�ضيق 

وبيانات االت�ضال.

�شلطات الجمارك

وزارة ال�شياحة

ال�شلطات 

الم�شوؤولة عن 

الهجرة

…

ُمقتب�ض من: المنظمة الدولية للهجرة )IOM( ُكتيب م�ضروع المنظمة الدولية للهجرة )جنيف، 2011) 

ُمتاح على الرابط التالي: :

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.pdf

ُمقتب�ض من: مبادرة االأمم المتحدة الم�ضتركة للهجرة والتنمية)JMDI( ، �ضندوق اأدوات المبادرة: 

الوحدة 2 )اإقامة ال�ضراكات والتعاون والحوار حول الهجرة والتنمية على الم�ضتوى المحلي( )جنيف 

، 2015 ب(. ُمتاح على الرابط التالي:

http://migration4development.org/en/resources/library/my-jmdi-toolbox-module-2

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_project_handbook_6feb2012.pdf


107

 األداة 4
منوذج الختصاصات وَمهام مجموعة العمل

الفنية،  العمل  بتنفيذها مجموعة  المنوط  المهام  االأداة عينة من االخت�ضا�ضات وقائمة  توفر هذه 

وُيمكن تكييفها مع ال�ضياقات الخا�ضة ببلدانكم وا�ضتخدامها لك�ضب دعم وتاأييد االأطراف المعنية.

االخت�ضا�ضات ملجموعة العمل الفنية حول اإن�ضاء اإطار بيانات 

املُ�ضاهمات االقت�ضادية للُمغرتبني

1. المبررات المنطقية 

اقت�ضادية  بيانات مجموعات  )اإط��ار  للُمغتربين  االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإطار  ُيوفر  اأن  يجب 

للُمغتربين( روؤية طويلة الَمدى للحكومة، ب�ضاأن البيانات المتعلقة بالُمغتربين ذات القيمة؛ لتطوير 

ال�ضيا�ضات والبرمجة وتحديد كيفية تغيير اأ�ضاليب جمع البيانات الحالية ب�ضكل تدريجي؛ من اأجل 

ذات  للمجاالت  وُمتفق عليها  روؤي��ة م�ضتركة  والهدف من ذلك هو و�ضع  ال��روؤي��ة،  اإل��ى هذه  الو�ضول 

ت�ضميم  في  البالد  في  الُمغتربين  لحاالت  ِطبًقا  الم�ضنفة؛  البيانات  ت�ضاعد  �ضوف  حيث  االأولوية؛ 

ُيحدد  اأن  يجب  التنمية.  في  فاعلة  كجهات  بهم  الخا�ض  الُمغتربين  لتمكين  والبرامج  ال�ضيا�ضات 

الذي  ال�ضكل  ذلك  بما في  توفيرها،  يتم  �ضوف  التي  البيانات  للُمغتربين  االقت�ضادية  البيانات  اإط��ار 

اأن ت�ضتند  اأخ��رى. ال يجب  اإ�ضافية  اأمان  �ضيتم توفيرها به، وتوقيت وتكرار تقديمها واأي متطلبات 

اإطارات البيانات االقت�ضادية للُمغتربين اإلى الو�ضع الحالي في الدولة فقط، بل يجب اأن ُتمثل وثيقة 

تخطيط تهدف لفهم احتياجات البيانات للبالد خالل ال�ضنوات الخم�ض اإلى الع�ضر القادمة، ف�ضاًل 

عن اإدراك اأن بع�ض التغييرات في اأ�ضاليب جمع البيانات قد ي�ضتغرق وقًتا للتنفيذ.

ف اأي معلومات خا�ضة ببلدانكم( )اأ�ضِ

والتنفيذ  التنمية  الحكومية ج��زًءا ال يتجزاأ من خطة  واالإدارات  ال��وزارات  بين  الجيد  التن�ضيق  ُيعد 

كاملة  حكومية  اأداة  للُمغتربين  االقت�ضادية  البيانات  اإط���ار  خطة  ت�ضبح  اأن  اأج���ل  م��ن  الناجحة. 

الخبراء  م��ن  مجموعة  ي�ضطلع  اأن  يجب  االأدل����ة،  على  تعتمد  التي  ال�ضيا�ضات  لو�ضع  وُم�ضتدامة 

الخبراء  اإلى  باالإ�ضافة  البحثية،  المراكز  وممثلي  الرئي�ضيين  االأكاديميين  والباحثين  الحكوميين 

التقنيين المعنيين من الوكاالت الدولية بتقديم هذه التوجيهات لتطويرها. �ضوف تكون هذه الهيئة 

هي الُممثلة لمجموعة العمل الفنية وَيِرد و�ضف لدورها وتكوينها وطريقة عملها في االخت�ضا�ضات 

المذكورة حالًيا. 

يمكن العثور على ن�ضخة قابلة للتحرير من هذه االأداة هنا:

https://idiaspora.org/sites/default/files/sample_twg_tor.doc

https://idiaspora.org/sites/default/files/sample_twg_tor.doc
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2. الهدف من مجموعة العمل الفنية 

اللقاءات بين  االأه��داف وتنظيم  العمل على تحديد  البدء في  الفنية  العمل  َيهدف تكوين مجموعة 

االقت�ضادية  الُم�ضاهمات  بيانات  اإط���ار  تطوير  ب�ضاأن  ال��ُم��دخ��الت  وتقديم  دوري���ة  ب�ضورة  اأع�ضاءها 

للُمغتربين وخطة التنفيذ المرحلية، ف�ضاًل عن دعم اإجراءات االختبار والتنفيذ والر�ضد والمراقبة 

والتقييم. كما يجب اأن تناق�ض مجموعة العمل الفنية االأولويات المطروحة من حيث نوع الُم�ضاهمات 

االأكثر اأهمية من غيرها، و�ضوف تقدم بدورها التوجيهات خالل مختلف المراحل لدعم تنفيذ الخطة.

3- مَهام فريق العمل الفني )ُيمكن تعديلها؛ لتتوافق مع السياقات المحلية(  

3-1           العمل كمن�ضة للحوار بين م�ضت����خدمي البيانات وُمنتجيها، والعمل مًعا ب�ض��ورة م�ضتركة 

لتقييم البيانات الحالية والقدرة االإح�ضائية.

3-2           ت�ض��هيل تو�ض���يح كيفية جم���ع البيانات حالي���ًا، وتحديد الث����غرات في البيانات التي يم��كن 

جمعها في الوقت الحالي.

3-3           دعم و�ض����ع خارطة لل�ض����ركات المملوكة للُمغتربين والجمعيات والموؤ�ض�ض����ات والجمعيات 

الخيرية.

3-4           تح���ديد اأنواع الُم�ض����اهمات االقت�ض���ادية للُمغتربين، وُتعد اأول����وية في البلدان؛ ومن هن���ا 

يجب جمعها وتحليلها من اأجل تعظيم تاأثيرها على التنمية.

3-5           تحديد الحلول الُمو�ضى بها، ف�ضاًل عن و�ضع التو�ضي����ات حول كيفية تعديل اأدوات جمع 

البيانات.

3-6           من����اق�ض�������ة اإط������ار بي����انات المج���ال االقت�ض����ادي للُمغتربين، وت�ض����هي���ل عم����لية ال���و�ض����ول 

اإلى البيانات، والعمل على م�ض������اركة المعلومات ذات ال�ض�����لة الإ�ضافتها اإلى اإط������ار بي�����انات 

الُم�ض������اهمات االقت�ضادية للُمغتربين، وتوفي���ر المدخ�����الت والتعليقات على اإطار ب�����يانات 

الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين؛ وذلك خالل جميع المراحل المختلفة من عملي����ات 

ال�ضياغة والمراجعة والتحكم في مدى جودة اإطار البيانات.

3-7           دعم تطوير خطة التنفيذ المرحلية على اأ�ضا�ض االأولويات الُمتفق عليها.

3-8           الت�ضديق على اإطار بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين وخطة التنفيذ المرحلية، 

ف�ض����اًل عن تحديد االإ�ض���افة الفعالة للمعلومات والتحليالت التي �ضتوف���رها به�دف دعم 

عمليات �ضنع ال�ضيا�ضات رفيعة الم�ضتوى.

3-9           ت�ضمي����م وتعزيز خي����ارات ال�ض������يا�ض�����ات من اأجل تعظيم فوائ���د الُم�ض�����اهمات االقت�ض����ادية 

للُمغتربين على التنمية الوطنية.

3-10        تحديد الموؤ�ض�ض����ات الوطنية الم�ض����وؤولة عن تنفيذ اإطار بيانات الُم�ض�����اهمات االقت�ضادية 

للُمغتربين والعم����ل على التحديث المنتظ�����م للبي������انات ومناق�ض�������ة ُط�����ُرق تعزي�����ز ق������درة 

الموؤ�ض�ضات المعنية على اال�ضطالع بدورها المنوط بها ب�ضورة ُم�ضتدامة.

3-11        عق��د االجتماع���ات ب�ض����كل دوري منتظ���م لر�ضد وتقييم تنفيذ اإط�����ار بيان���ات الُم�ض����اهمات 

االقت�ضادية للُمغتربين وكيفية ا�ضتخدام البيانات التي ُيمكن التو�ضل اإليها.
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4- تشكيل فريق العمل الفني )ُيمكن إدخال التعديالت؛ لتتوافق مع السياقات 
المحلية(  

4-1           �ضوف تتاألف مجموعة العمل الفنية من ممثلين عن الوزارات والموؤ�ض�ضات العامة 

التالية:

) أ(  مكتب الُمغتربين و/ اأو وزارة الخارجية.

) ب( م�ضوؤولو تجميع بيانات ميزان المدفوعات.

) ج( م�ضوؤولو تجميع االإح�ضاءات المالية الحكومية.

) د( المديرون واالإح�ضائيون الم�ضاركون في تجميع البيانات ومعالجتها والتحقق منها، 
بما في ذلك وزارات ال�ضياحة والجمارك واال�ضتثمار، من بين عدة جهات اأخرى.

) ه( البنك المركزي.

) و( مكتب االإح�ضاء الوطني.

) ز( اأي �ضلطات محلية اأو اإقليمية - ذات �ضلة -.

4-2         �ضوف ُتوجه الدعوة للوكاالت الدولية، مثل: المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج االأمم 

المتحدة  االأم��م  ومفو�ضية  الدولية،  العمل  ومنظمة  واليوني�ضيف،  االإنمائي،  المتحدة 

ل�ضوؤون الالجئين، ف�ضاًل عن البنك الدولي، و�ضندوق االأمم المتحدة لل�ضكان؛ للم�ضاركة 

على اأ�ضا�ض دائم اأو جزئي في دورات مجموعة العمل الفنية.

البحث  ومعاهد  المدني  المجتمع  منظمات  م�ضاركة  �ضمان  يجب  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�ضافة         3-4

االأكاديمية ومراكز البحث العلمي.

طريقة العمل
طريقة العمل 

5-1           �ضوف ُتعقد دورات مجموعة العمل الفنية ثالث مرات اأو اأكثر في ال�ضنة.

5-2           �ضوف ُيتخذ القرار في مجموعة العمل الفنية بعد المناق�ضات التف�ضيلية ومع تبني جميع 

االحتماالت للو�ضول اإلى توافق في االآراء، ولكن في حالة وجود خالفات ال ُيمكن التوفيق 

من  ب�ضيطة  باأغلبية  بالت�ضويت  القرارات  اتخاذ  يجب  الوقت،  �ضيق  �ضغط  وتحت  بينها 

اأ�ضوات االأع�ضاء الحا�ضرين في ذلك االجتماع.

5-3           يجب على المن�ضق االإ�ضراف على تنفيذ المهام التالية المتعلقة بعمل فريق العمل الفني:

) أ(   عقد دورات لمجموعة العمل الفنية واأداء المهام التنظيمية/ اللوج�ضتية المطلوبة.

) ب( �ضياغة جدول االأعمال لدورات فريق العمل الفني.
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) ج( اإعداد المعلومات - ذات ال�ضلة -، ومواد الدعم االأخرى الالزمة لدورات فريق العمل 
الفني.

لة - قبل  ) د( تزويد الم�ضاركين في مجموعة العمل الفنية بجميع المعلومات - ذات ال�ضِ
عقد الدورات.

) ه( اإعداد وتعميم محا�ضر جل�ضات اللجنة في خالل اأ�ضبوعين بعد كل جل�ضة.

ال��دورة القادمة، وم��واد الدعم،  اأعمال  يجب توزيع الوثائق - ذات ال�ضلة -، مثل ج��دول          4-3

وغيرها على الم�ضاركين في مجموعة العمل الفنية قبل اأ�ضبوعين - في االأقل - من عقد 

جل�ضات المجموعة.
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اأي معلومات يجب اأن المجال

تجمع وكيفية جمعها؟

التكرار وطريقة الجهة الم�شوؤولة

الإبالغ

البيانات ذات ال�شلة 

- توجيهات جمع 

البيانات - دليل ميزان 

المدفوعات وو�شع 

ال�شتثمار الدولي، 

الطبعة ال�شاد�شة

خطة الدولة 

للمراجعة والتعديالت

ال�شتثمار

 - اال�ضتثمار االأجنبي المبا�ضر

 - ا�ضتثمارات المحافظ المالية

 - اال�ضتثمارات العقارية

التجارة

 - �ضادرات الب�ضائع

 - �ضادرات الخدمات

ال�شياحة

 - الو�ضول/ مدة االإقامة

 - االإقامة

 - النفقات 

الأعمال الخيرية

م�شتحقات العاملين

التحويالت

منوذج لتخطيط جمع البيانات األداة 5

يقترح هذا النموذج اأو الجدول بع�ض اأمثلة االأ�ضئلة ومجاالت التحليل لتقديم االإر�ضادات للحكومات 

خالل قيامها بتحديد ُطُرق جمع البيانات الحالية.

يمكن العثور على ن�ضخة قابلة للتحرير من هذه االأداة هنا:

https://idiaspora.org/sites/default/files/template_for_mapping_data_collection.xlsx

https://idiaspora.org/sites/default/files/template_for_mapping_data_collection.xlsx
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منوذج لرموز نظام اإلبالغ عن املعامالت الدولية األداة 6

– بالفعل  ال��ت��ي ق��د ت��ق��وم بها بلدانكم  ال��ُط��ُرق  اإح���دى  ُي��ع��د ن��ظ��ام االإب���الغ ع��ن المعامالت ال��دول��ي��ة 

ُيمكن  التي  الفئات  لبع�ض  مثااًل  النموذجية  النظام  هذا  رموز  ُتو�ضح  البيانات.  وجمع  لت�ضنيف  -؛ 

ا�ضتخدامها عند جمع البيانات من خالل نظام االإبالغ عن المعامالت الدولية.

ملحق لنماذج 3-1-3-5 لنظام اإلبالغ عن المعامالت الدولية – التصنيفات

رموز المعامالت

٤- الدخل١- البضائع املصدرة واملستوردة
١١٠- السلع الواردة والصادرة من البالد

١٢٠- اإلجتار
١٣٠- ذهب غير نقدي

١٤٠- بضائع تُسلم للسفن � امليناء

٤١٠- األرباح والعوائد
٤٢٠- توزيع األرباح

٤٣٠- الفوائد
٤٤٠- الضرائب - اإلعانات املالية – اإليجارات

٥١٠- مستحقات العاملني
٥٢٠- حتويالت العاملني

٥٣٠- حتويالت شخصية أخر�
٥٤٠- التحويالت من خالل وسطاء التحويالت النقدية غير املذكورة أنفًا

٢- خدمات السفر والنقل - خدمات الشحن

٥- التحويالت

٦١٠- دعم التنمية
٦٢٠- الدعم الفني

٦٣٠- منح أخر�
٦٤٠- حتويالت حالية أخر�

٦- التحويالت

٧١٠- حقوق امللكية
٧١١- شراء األصول العقارية من اخلارج

٧٢٠- أدوات الديون بني الشركات التابعة
٧٣١- سندات الدين طويلة األجل - األسهم واألوراق املالية

٧٣٢- سندات الدين قصيرة األجل
٧٤٠- اخليارات، العقود اآلجلة، الضمانات، املقايضات... إلخ

٧٥١- القروض – املد� الطويل
٧٥٢- القروض – املد� القصير

٧٦٠- اإليداعات
٧٧٠- ملكيات أخر�

٧٨٠- أخر�

٧- معامالت املطالبات لغير املقيمني

٨١٠- حقوق امللكية
٨١١- بيع األصول العقارية لغير املقيمني
٨٢٠- آليات الديون بني الشركات التابعة.

٨٣١- أوراق مالية طويلة األجل (السندات – الصكوك)
٨٣٢- أوراق مالية قصيرة األجل

٨٤٠- اختيارات – مستقبليات – صكوك – نقل ملكية
٨٥١- القروض – طويلة األجل

٨٥٢- القروض – قصيرة األجل 
٨٦٠- اإليداعات

٨٧٠- ملكيات أخر�
٨٨٠- أخر�

٨- معامالت ديون غير املقيمني

٩٠٠- حتويل األموال بني احلسابات

٩- حتويل األموال بني احلسابات

٢١١- النقل البحري
٢١٢- النقل اجلوي

٢١٣- أنواع النقل األخر�
خدمات املسافرين (الطُُرق الدولية).

٢٢١- النقل البحري
٢٢٢- النقل اجلوي

خدمات النقل األخر�
٢٣١- النقل البحري
٢٣٢- النقل اجلوي

٢٣٣- أنواع النقل األخر�
٢٤٠- اخلدمات البريدية العادية والسريعة

خدمات السفر
٢٥١- السفر للعمل

٢٥٢- السفر ألغراض شخصية

٣- خدمات أخر�
٣١٠- خدمات التصنيع

٣٢٠- خدمات الصيانة واإلصالح
٣٣٠- التشييد والبناء

٣٤١- أقساط التأمني
٣٤٢- مطالبات التأمني
٣٤٣- اخلدمات املالية

٣٥٠- رسوم استخدام حقوق امللكية الفكرية – حقوق التأليÍ واملصروفات
٣٦١- االتصاالت السلكية والالسلكية

٣٦٢- خدمات احلاسوبية
٣٦٣- خدمات املعلومات

٣٧١- خدمات البحوث والتنمية
٣٧٢- اخلدمات االستشارية املهنية واإلدارية

٣٧٣- خدمات األعمال التقنية والتجارية
٣٧٤- اخلدمات السمعية والبصرية وذات الصلة

٣٧٥- اخلدمات الترفيهية والثقافية والشخصية
٣٨٠- خدمات للحكومات األجنبية (غير مسموح بها)
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أسئلة إرشادية لوضع خارطة لشركات املُغتربني األداة 7

ل�ضركات  خ��ارط��ة  لو�ضع  ا�ضتخدامها  يجب  التي  ال��ُط��ُرق  الفنية  العمل  مجموعة  تقرر  اأن  بمجرد 

هذه  مثل  لو�ضع  اأ�ضا�ضيًّا  تعريًفا  للُمحللين  هذه  التوجيهية  االأ�ضئلة  قائمة  تقدم  �ضوف  الُمغتربين، 

الخارطة. ُيمكن ا�ضتخدام االأ�ضئلة االإر�ضادية لتطوير اأداة لو�ضع خرائط نموذجية واأكثر عمًقا؛ حيث 

تتوافق مع �ضياقات بلدانكم:

تمتلكها؟ التي  ال�ضركات  عدد  • ما 
اأعمالك؟  / عملك  اأ�ضماء  ا�ضم  • ما 

)اأعمالك(؟ عملك  يقع  بلد  اأي  • في 
مرة؟ الأول  التجاري  ن�ضاطك  �ضجلت  �ضنة  اأي  • في 

التجارية؟ اأعمالك  فيه  ت�ضارك  الذي  الن�ضاط  نوع  • ما 
االأ�ضلي؟ بلدك  منها  اأي  ي�ضمل  فهل  الت�ضدير،  اال�ضتيراد/  في  اأن�ضطة  اأعمالك  ت�ضمنت  • اإذا 

)اأعمالك(؟ عملك  في  العاملين  الموظفين  عدد  • ما 
اأخرى؟ فروع  اأي  )اأعمالك(  ل�ضركتك  • هل 

)اأعمالك(؟ لعملك  االت�ضال  بيانات  • ما 

ا�شم اأعمالك في اأي دولة اأخرىالولية / الدولة

ال�شم:

العنوان:

الهاتف:

البريد االإلكتروني:

الموقع االإلكتروني:

ال�شم:

العنوان:

الهاتف:

البريد االإلكتروني:

الموقع االإلكتروني:

ال�شم:

العنوان:

الهاتف:

البريد االإلكتروني:

الموقع االإلكتروني:
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حماية البيانات األداة 8

لدى جمع البيانات حول اأي فرد اأو مجموعة، بما في ذلك االأ�ضخا�ض الُمغتربين وال�ضركات المملوكة 

للُمغتربين ومنظماتهم وجمعياتهم يجب �ضمان تطبيق مبادئ �ضارمة لحماية هذه البيانات. ُتعد 

للبيانات  ال�ضرية  والمعالجة  االآم��ن  والتخزين  االآم��ن  للتبادل  االأهمية  بالغ  اأم��ًرا  البيانات  حماية 

ال�ضخ�ضية. توفر االأدوات التالية المزيد من المعلومات والمراجع لالإبالغ عن عملية جمع بيانات 

اآمنة وم�ضوؤولة وتحترم المبادئ االأ�ضا�ضية لحماية البيانات التي يجب الرجوع اإليها ودمجها في اإطار 

بيانات الُم�ضاهمات االقت�ضادية للُمغتربين، وكذلك في جميع عمليات جمع البيانات المرتبطة بها. 

االأداة االأولى عبارة عن نموذج اتفاقية ب�ضاأن نقل البيانات ال�ضخ�ضية، بينما النموذج الثاني يت�ضمن 

مثااًل لمبادئ حماية البيانات من المنظمة الدولية للهجرة.

اتفاقية نقل البيانات ال�ضخ�ضية

ُوِقَعت اتفاقية نقل البيانات هذه بين كل من )�ضع اال�ضم(، وهي منظمة فرعية من منظمات االأمم 

المتحدة )ي�ضار اإليها - فيما يلي - با�ضم »الطرف الُمرسِل«( و)�ضع اال�ضم( )ُي�ضار اإليها - فيما يلي 

ا اإلى الطرف  - با�ضم »الطرف الُمستلِم«(، و)ُي�ضار اإليهما - فيما بعد - با�ضم »األطراف«( ُي�ضار اأي�ضً

الُمر�ِضل والطرف الُم�ضتِلم ب�ضكل فردي با�ضم »الطرف« وب�ضكل جماعي با�ضم »األطراف«.

تمهيد 

االأطراف

على  والعمل  الفقر  ح��دة  من  التخفيف  و/اأو  منع  ه��ي:  الُم�ضتِلم  الطرف  اأه��داف  اأن  ِعلًما  نحيطكم 

النهو�ض بالتعليم وال�ضحة في جميع الظروف من اأجل المنفعة العامة وب�ضفة خا�ضة، على �ضبيل 

هذه  بم�ضتوى  للنهو�ض  واالإن��م��ائ��ي��ة  االجتماعية  ال��خ��دم��ات  تقديم  خ��الل  م��ن  الح�ضر،  ال  المثال 

التي  واأ�ضرهم ومجتمعاتهم  االأطفال  لم�ضلحة  والمادية  المالية  الم�ضاعدات  تقديم  و/اأو  الخدمات 

تحتاج لمثل هذه الم�ضاعدات.

ا اأن الطرف الُمر�ِضل يلتزم بالمبداأ القائل باأن الهجرة االإن�ضانية النظامية  ونود اأن نحيطكم ِعلَما اأي�ضً

والمنظمة ُتفيد كل من المهاجرين والمجتمعات التي ي�ضلون اإليها، كما يعمل الطرف الُمر�ِضل على: 

الم�ضاعدة في مواجهة تحديات العمليات المتعلقة بالهجرة، وتعزيز فهم ق�ضايا الهجرة، وت�ضجيع 

التنمية االجتماعية واالقت�ضادية من خالل الهجرة، والعمل الفّعال من اأجل �ضمان احترام حقوق 

االإن�ضان و�ضالمة المهاجرين.

يمكن العثور على ن�ضخة قابلة للتحرير من هذه االأداة هنا:

https://idiaspora.org/sites/default/files/template_agreement_on_the_transfer_of_
personal_data_0.doc

https://idiaspora.org/sites/default/files/template_agreement_on_the_transfer_of_personal_data_0.doc
https://idiaspora.org/sites/default/files/template_agreement_on_the_transfer_of_personal_data_0.doc


118

حيث اإن جمع البيانات ال�ضخ�ضية ومعالجتها ُتعد من العنا�ضر ال�ضرورية اللتزام الطرف الُمر�ِضل 

بتي�ضير حركات الهجرة وفهم التحديات التي تواجهها، مع احترام كرامة االإن�ضان و�ضالمة المهاجرين،

المنا�ضبة وال�ضرورية للحفاظ على �ضرية  باتخاذ جميع االحتياطات  الُمر�ِضل  وحيث يلتزم الطرف 

البيانات  جميع  جمع  �ضمان  يجب  كما  البيانات،  ه��ذه  اأ�ضحاب  هوية  و�ضرية  ال�ضخ�ضية  البيانات 

الخا�ضة  البيانات  حماية  لمبادئ  طبًقا  اآم��ن��ة؛  ب�ضورة  وتخزينها  ونقلها  وا�ضتخدامها  ال�ضخ�ضية 

بالطرف الُمر�ِضل،

وحيث اإن الطرفين قد اتفقا على اأن حماية البيانات اأمٌر ذو اأهمية ق�ضوى من حيث التبادل االآمن 

والتخزين االآمن والمعالجة ال�ضرية للبيانات ال�ضخ�ضية، واأن م�ضاركة البيانات ال�ضخ�ضية يجب اأن 

تجري؛ وفًقا لمبادئ حماية البيانات الخا�ضة بالطرف الُمر�ِضل،

وقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- النطاق

)ضِف النطاق(  

1-1           تمثل الوثائق التالية جزًءا ال يتجزاأ من هذه االتفاقية:

2- التعريفات 

2-1         البيانات الشخصية: تعني جميع المعلومات التي ُيمكن ا�ضتخدامها لتحديد االأ�ضخا�ض 

بال�ضخ�ض  تتعلق  اأي معلومات  وهي  بهم؛  ال�ضرر  اإلحاق  اأو  وعدم  البيانات  مو�ضوع هذه 

الو�ضائل  خ��الل  من  وُت�ضجل  تحديدها،  ُيمكن  التي  اأو  الُمحددة  البيانات  ه��ذه  مو�ضوع 

االإلكترونية اأو الورقية.

مُعالجة البيانات: تعني الطريقة التي ُتجمع بها البيانات ال�ضخ�ضية وُت�ضجل وُتخزن          2-2

وُتحفظ، ف�ضاًل عن ُطُرق ا�ضترجاعها وا�ضتخدامها ون�ضرها ونقلها واإتالفها.

2-3              األشخاص موضوع البيانات: يعني االأ�ضخا�ض الذي ُيمكن تحديدهم - ب�ضكل مبا�ضر اأو غير 

مبا�ضر -؛ وذلك بالرجوع اإلى عن�ضر واحد اأو بع�ض العنا�ضر الُمحددة. قد ت�ضمل بع�ض 

الخ�ضائ�ض  المادية، ف�ضاًل عن  والظروف  التعريف  اال�ضم ورقم  يلي:  العنا�ضر ما  هذه 

الج�ضدية اأو العقلية اأو الثقافية اأو االقت�ضادية اأو االجتماعية.

2-4           أساس »الحاجة إلى المعرفة« يعني منح اأو رف�ض اأو ال�ضماح بالو�ضول اإلى فئات البيانات 

ال�ضخ�ضية، وذلك لكل حالة على حدة بعد الت�ضاور في هذا االأمر بروية.

3- نقل البيانات 

3-1           يلتزم الطرف الُمر�ِضل باأن يجمع، بمقت�ضى مبادئ حماية البيانات واأحكام هذه االتفاقية، 

ف نوع  اإلى الطرف الُم�ضتِلم البيانات ال�ضخ�ضية الأ�ضحاب البيانات الُمختارة )�ضِ وينقل 

�ضوف  التي  للبيانات  الكاملة  القائمة  البيانات في  تقديم  نقلها(. يجب  وكيفية  البيانات 

اأ�ضحاب هذه البيانات ومن االأطراف المعنية ومن خالل المنظمات  ُتجمع مبا�ضرة من 

ف الملحق(. والموؤ�ض�ضات في )�ضِ

ف الغر�ض الُمحدد الذي �ضوف ُت�ضتخدم فيه هذه البيانات( )�ضِ
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4- التزامات الطرف الُمستلِم: 

4-1           يجب على الطرف الُم�ضتِلم التاأكد من التزام جميع اال�ضت�ضاريين بجميع �ضروط واأحكام 

هذه االتفاقية.

4-2         يتفهم الطرف الُم�ضتِلم اأن الطرف الُمر�ِضل يلتزم بوجوب ال�ضرية فيما يتعلق بالبيانات 

ال�ضخ�ضية التي يتلقاها من اأ�ضحاب هذه البيانات اأو التي قد يجمعها نيابة عن الطرف 

للحفاظ  وال�ضرورية  المنا�ضبة  االحتياطات  جميع  الُم�ضتِلم  الطرف  يتخذ  الُمر�ِضل. 

اأ�ضحاب هذه  اإخفاء هوية  االلتزام ب�ضمان  الُمر�ضلة، مع  ال�ضخ�ضية  البيانات  �ضرية  على 

البيانات.

4-3             يتعهد الطرف الُم�ضتِلم باأنه يلتزم باأن يمتثل ل�ضمانات حماية البيانات المو�ضحة في هذه 

االتفاقية، واأنه �ضوف يوؤدي التزاماته بموجب هذه االتفاقية، بطريقة ت�ضمن اأن التزامات 

حماية البيانات الخا�ضة به والتزامات حماية البيانات الخا�ضة بالطرف الُمر�ِضل ال ُيمكن 

اختراق موا�ضيع البيانات من خاللها. كما يتعهد الطرف الُم�ضتِلم - على وجه الخ�ضو�ض 

- بما يلي:

ب�ضورة  الُمر�ِضل  الطرف  من  يتلقاها  التي  الُمحددة  ال�ضخ�ضية  البيانات  ا�ضتخدام   )أ(   
هذه  من   .3.2 المادة  في  والمذكور  البيانات  ه��ذه  لنقل  الُمحدد  للغر�ض  ح�ضرية 

االتفاقية يجب اأال ي�ضتخدم الطرف الُم�ضتِلم - باأي �ضكل اآخر - البيانات ال�ضخ�ضية 

الُمحددة بموجب هذه االتفاقية اإال بموافقة كتابية ُم�ضبقة من الطرف الُمر�ِضل. ال 

يجوز للطرف الُم�ضتِلم محاولة تحديد اأ�ضحاب هذه البيانات باأي طريقة.

اأمان البيانات المنا�ضبة للحفاظ على �ضالمة البيانات ال�ضخ�ضية  اإج��راءات   )ب( تطبيق 
الُمحددة، ومنع اأي ف�ضاد اأو عبث مق�ضود اأو خ�ضارة اأو تلف اأو محاوالت و�ضول غير 

م�ضرح بها اأو اأي اإف�ضاء لها ب�ضورة مخالفة.

 )ج(  الحفاظ على المعايير ال�ضارمة لل�ضرية، وا�ضتخدام االإجراءات المنا�ضبة للتحكم في 
الو�ضول للبيانات، والتاأكد من اأن جميع عمليات نقل البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة 

قد اأمكن ت�ضفيرها.

ال�ضخ�ضية  البيانات  اإل���ى  ال��و���ض��ول  م��ن  للحد  المنا�ضبة  االإج�����راءات  جميع  ات��خ��اذ  ) د(  
موظفيها  على  ب�ضرامة  والمطبق  المعرفة«  اإل��ى  »الحاجة  اأ�ضا�ض  على  الُمختارة 

ووكالئها الُم�ضرح لهم.

وال��وك��الء  ال��م��وظ��ف��ي��ن  ال��ت��زام جميع  ل�ضمان  ال��م��الئ��م��ة  ال��خ��ط��وات  ات��خ��اذ جميع   )ه(  
والمقاولين من الباطن بالتزامات ال�ضرية بمقت�ضى هذه االتفاقية.

هذه  ���ض��روط  م��ع  تتفق  ال  التي  ال��ُم��ح��ددة  ال�ضخ�ضية  للبيانات  معالجة  اأي  حظر  )و(    
االتفاقية.

) ز(  يجب تحديث وت�ضحيح و/اأو حذف البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة - على الفور-؛ بناًء 
على  التعليمات الواردة من الطرف الُمر�ِضل.

 )ح(  يجب اإبالغ الطرف الُمر�ِضل باأي اأحكام داخلية اأو قوانين اأو �ضوابط ولوائح وطنية 
حالية اأو م�ضتقبلية قد توؤثر في مبادئ حماية بيانات الطرف الُمر�ِضل.
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 )ط( يجب عدم معالجة البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة اأو الك�ضف عنها اأو ن�ضرها اأو نقلها 
اإلى اأي طرف ثالث، دون اإذن كتابي ُم�ضبق من الطرف الُمر�ِضل.

 )ي( يجب االحتفاظ بالبيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة فقط بالقدر الالزم، وبالطريقة التي 
تكون �ضرورية لتحقيق الغر�ض )االأغرا�ض( الُمحددة من نقل هذه المعلومات.

 )ك( يجب اإخطار الطرف الُمر�ِضل فوًرا في حالة ات�ضال اأي �ضخ�ض مو�ضوع هذه البيانات 
بالطرف الم�ضتلم؛ لطلب الو�ضول اإلى بياناته ال�ضخ�ضية اأو تعديلها اأو حذفها اأو اأي 

نوع اآخر من هذه المعالجات الخا�ضة به/ا.

الحكومية  ال�ضلطات  بما في ذلك  اأخ��رى،  اأي كيانات  اأي طلب تقدمه  اإر�ضال   )ل(  يجب 
الر�ضمية، لم�ضاركة البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة، اإلى الطرف الُمر�ِضل على الفور.

 )م(   يجب على الطرف الُمر�ِضل تقديم التحديثات مع االإ�ضارة اإلى اأي تغييرات ُم�ضجلة 
ا اأو في اأي وقت يتلقى فيه مثل  في البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة ب�ضورة دورية �ضهريًّ

هذه الطلبات من الطرف الُمر�ِضل.

) ن(  يجب اإخطار الطرف الُمر�ِضل كتابيًّا فور علمه بحدوث اأي خروق اأو انتهاكات للبيانات، 
وب�ضفة خا�ضة اإذا كان من المحتمل اأن يترتب على خرق البيانات اإلى اإحداث ال�ضرر 

اأو االإيذاء ال�ضخ�ضي اأو ت�ضرر اأ�ضحاب هذه البيانات.

) س( يجب اإ�ضافة اإ�ضعارات ال�ضرية في كل ن�ضخة من�ضوخة ب�ضورة كلية اأو جزئية، ولكن 
فقط بالقدر المنا�ضب والالزم لهذا الغر�ض

4-5           باالإ�ضافة اإلى ما �ضبق يتعهد الطرف الُم�ضتِلم بما يلي:

 )أ(      يجب اأن تت�ضم موؤ�ض�ضته باأنها ُمنظمة و�ضليمة ماليًّا وُمرخ�ضة ِطبق االأ�ضول المرعية، 
ولديها ما يكفي من الموارد الب�ضرية والمعدات والكفاءة والخبرة والمهارات الالزمة 

التي تخول لها االمتثال الكامل بدرجة ُمر�ضية بجميع االلتزامات المن�ضو�ض عليها 

في هذه االتفاقية.

اأن تمتثل لجميع القوانين وال�ضوابط والقواعد واللوائح المعمول بها عند   )ب(  يجب 
القيام بالوفاء بالتزاماتها بمقت�ضى هذه االتفاقية.

 )ج(  يجب اأن تعمل لم�ضلحة الطرف الُمر�ِضل في جميع الظروف واالأحوال. 

هذه  ببنود  ال��وف��اء  ف��ي  االأخ��الق��ي��ة  المعايير  باأعلى  االل��ت��زام  الُم�ضتِلم  على  يجب  ) د(  
االتفاقية التي تن�ض على عدم االنخراط في اأي ممار�ضات تمييزية اأو ا�ضتغاللية اأو 

اأخرى قد تتعار�ض مع الحقوق المن�ضو�ض عليها في اتفاقية حقوق  اأي ممار�ضات 

الطفل.

4-5           يجب على الطرف الُم�ضتِلم االلتزام بما يلي :

 )أ(     يلتزم باتخاذ جميع االجراءات المنا�ضبة لحظر ومنع حدوث اال�ضتغالل واالنتهاكات 
الجن�ضية الفعلية اأو محاولة ذلك اأو التهديد بها من جانب موظفيها، اأو اأي اأ�ضخا�ض 

اآخرين م�ضاركين لها وخا�ضعين ل�ضيطرتها والمنوطين باأداء االأن�ضطة بموجب هذه 

االتفاقية )»موظفون اآخ��رون«(. لغر�ض هذه االتفاقية، يجب اأن ي�ضمل اال�ضتغالل 
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واالنتهاك الجن�ضي ما يلي:

منع وحظر تبادل اأي اأموال اأو �ضلع اأو خدمات اأو معاملة مميزة اأو فر�ض عمل اأو اأي   .1
ا المعاملة المهينة  مزايا اأخرى مقابل خدمات اأو اأن�ضطة جن�ضية، ويت�ضمن ذلك اأي�ضً

اأو المذلة ذات الطابع الجن�ضي اأو اإ�ضاءة ا�ضتغالل مواقف ال�ضعف اأو القوة المتفاوتة 

اأو الثقة الأغرا�ض جن�ضية، والتدخل الج�ضدي ذا الطبيعة الجن�ضية؛ �ضواء بالقوة اأو 

في ظل ظروف غير متكافئة اأو ق�ضرية.

يجب منع موظفيها ب�ضدة اأو غيرهم من االأفراد العاملين معها من تكوين عالقات   .2
جن�ضية مع الم�ضتفيدين من الطرف الُمر�ِضل.

ب�ضاأن  �ضكوك،  اأو  مزاعم  اأي  عن  المنا�ضب  الوقت  في  الُمر�ِضل  الطرف  اإب��الغ  يجب   )ب( 
الت�ضحيحية  االإج������راءات  وات��خ��اذ  والتحقيق  الجن�ضيين  واالن��ت��ه��اك  اال���ض��ت��غ��الل 

المنا�ضبة، بما في ذلك فر�ض اإجراءات تاأديبية على ال�ضخ�ض الذي ارتكب اال�ضتغالل 

اأو االنتهاك الجن�ضي.

 )ج(  التاأكد من ت�ضمين اأحكام حظر ومنع حدوث اال�ضتغالل واالنتهاكات الجن�ضية في 
جميع العقود من الباطن.. 

) د(  يجب التقيد بااللتزامات المذكورة اآنًفا في جميع االأوقات. في حالة عدم االمتثال 
للبنود من )اأ( حتى )د( ُيعد اأ�ضا�ًضا لالإنهاء الفوري لهذه االتفاقية.

5- اإلخطارات

وحيث اإن الطرفين قد اتفقا على اأن حماية البيانات اأمٌر ذو اأهمية ق�ضوى من حيث التبادل االآمن 

والتخزين االآمن والمعالجة ال�ضرية للبيانات ال�ضخ�ضية، واأن م�ضاركة البيانات ال�ضخ�ضية يجب اأن 

تجري؛ وفًقا لمبادئ حماية البيانات الخا�ضة بالطرف الُمر�ِضل،

)أضِف العنوان(  

6- تسوية المنازعات: 

6-1           في حالة ن�ضوب اأي نزاع اأو خالف اأو ُمطالبة تن�ضاأ عن اأو فيما يتعلق بهذه االتفاقية اأو 

حدوث اأي انتهاكات لها اأو اإنهائها اأو بطالنها، يتم ت�ضويتها وديًّا عن طريق التفاو�ض 

المبا�ضر بين الطرفين.

6-2           في حالة عدم حل النزاع اأو الخالف اأو الُمطالبة عن طريق التفاو�ض الودي في خالل 

(3( ثالثة اأ�ضهر من ا�ضتالم االإخطار من اأحد االأطراف بوجود مثل هذا النزاع اأو الخالف 

اأو الُمطالبة من  اأو الخالف  اأو الُمطالبة، يجوز الأي من الطرفين اأن يطلب حل النزاع 

خالل محاولة الت�ضالح؛ وذلك بال�ضماح ل�ضخ�ض واحد بالتدخل في االأمر؛ وذلك وفًقا 

لقواعد لجنة االأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )اأون�ضيترال( للم�ضالحة والتوفيق 

لعام 1980. وال تنطبق المادة 16 من قواعد الم�ضالحة والتوفيق التابعة ل� )اأون�ضيترال(.

الطرفين  الطرفين، يجوز الأي من  بين  للتوفيق  المحاوالت  ه��ذه  ع��دم نجاح  في حالة          3-6

التقدم بالنزاع اأو الخالف اأو الُمطالبة اإلى التحكيم في موعد ال يتجاوز 3 )ثالثة( اأ�ضهر 
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اأون�ضيترال  15 من قواعد  للمادة  وفًقا  وذلك  الودية؛  التوفيق  اإج��راءات  اإنهاء  تاريخ  من 

الخا�ضة بالتوفيق بين االأطراف المتنازعة. �ضوف ُتتخذ اإجراءات التحكيم؛ ِوفًقا لقواعد 

لجنة االأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )اأون�ضيترال( للتحكيم لعام 2010 والتي تم 

اعتمادها في عام 2013. يجب اأن يكون عدد الُمحكمين واحًدا فقط وتكون لغة اإجراءات 

اأال  يجب  كتابًة.  ذلك  خالف  على  الطرفان  يتفق  لم  ما  االإنجليزية،  اللغة  هي  التحكيم 

التحكيم نهائًيا  ِعقابية. �ضوف يكون قرار  اإ�ضدار تعوي�ضات  �ُضلطة  التحكيم  يكون لهيئة 

وملزًما.

6-4           تخ�ضع ه��ذه االتفاقية وكذلك اتف�����اقية التحكيم المذكورة اآنًفا ل�ض����روط ه���ذه االتفاقية 

تغطيها  ال  التي  بالم�ضائل  يتعلق  فيما  دولًيا  المقبولة  العامة  القانون  مبادئ  وتكملها 

االتفاقية، با�ضتثناء اأي نظام قانوني وطني واحد من �ضاأنه اإرجاع االتفاقية اإلى قوانين اأي 

والية ق�ضائية معينة، وُتعد المبادئ العامة للقانون مقبولة دولًيا والتي ت�ضمل مبادىء 

العقود التجارية الدولية. يجب ُمتابعة حل النزاع ب�ضكل �ضري من جانب الطرفين. تظل 

هذه المادة �ضارية بعد انتهاء اأو اإنهاء االتفاقية الحالية.

7- مِلكية البيانات الشخصية الُمحددة

الُمر�ِضل  الطرف  نقل  يوؤثر  ال  الُمر�ِضل.  للطرف  ُمخولة  الُمختارة  ال�ضخ�ضية  البيانات  ملكية  تظل 

حقوق  في  االتفاقية  ه��ذه  الأغ��را���ض  الُم�ضتلم  الطرف  يتلقاها  التي  الُمحددة  ال�ضخ�ضية  للبيانات 

ا غير ح�ضري وغير قابل للتحويل  ف( ترخي�ضً الملكية للطرف الُمر�ِضل. يمنح الطرف الُمر�ِضل )�ضِ

ال�ضتخدام البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة للغر�ض الُمحدد من هذه االتفاقية.

8- خرق االتفاقية

يت�ضبب  �ضوف  االتفاقية  هذه  بموجب  ال�ضرية  اللتزامات  خرق  اأي  اأن  على  ويوافقان  الطرفان  يقر 

اإذا قام الطرف الم�ضتِلم  في �ضرر كبير ال ُيمكن اإ�ضالحه للطرف الُمر�ِضل واأ�ضحاب هذه البيانات. 

بارتكاب مثل هذا االنتهاك اأو التهديد به في انتهاك وا�ضح لهذه االتفاقية، فيحق للطرف الُمر�ِضل 

الح�ضول على تعوي�ض تحذيري فوري اأو اأي تعوي�ض اآخر متاح.

9- التنازل

ال يجوز للطرف الُم�ضتِلم التنازل عن اأي حقوق اأو التزامات نا�ضئة بموجب هذه االتفاقية جزئًيا اأو 

كلًيا، ما لم ُي�ضرح بذلك الطرف الُمر�ِضل في �ضيغة كتابية ُم�ضبقة.

10- التعويضات

يجب على الطرف الُم�ضتلم في جميع االأوقات الدفاع عن الطرف الُمر�ِضل وم�ضوؤوليه وموظفيه ووكالئه 

وتعوي�ضهم واإب��راء ذمتهم من جميع الخ�ضائر والتكاليف واالأ���ض��رار والنفقات )بما في ذلك الر�ضوم 

الناتجة عن  اأو  عن  النا�ضئة  الحدود  اإلى  والم�ضوؤوليات  والدعاوى  والمطالبات  القانونية(  والتكاليف 

االأن�ضطة بموجب هذه االتفاقية. يجب على الطرف الُمر�ِضل اإخطار ال�ضريك الُمنفذ على الفور باأي 

ُمطالبات مكتوبة اأو خ�ضائر اأو طلبات يكون ال�ضريك الُمنفذ م�ضوؤواًل عنها بموجب هذا البند.
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11- مدة العقد واإلنهاء: 

االآخ��ر.  ُمر�ضل للطرف  باإخطار كتابي مدته �ضهر واح��د )1(  اإنهاء هذه االتفاقية  يجوز        1-11

ومع ذلك، في حالة انتهاك الطرف الُم�ضتلم الأي من بنود و�ضروط هذه االتفاقية، يجوز 

للطرف الُمر�ِضل اإنهاء هذه االتفاقية على الفور.

المن�ضودة  الُمحددة  )االأغ��را���ض(  بالغر�ض  الوفاء  اأو  االتفاقية  انتهاء هذه  اأو  اإنهاء  عند        2-11

بموجب المادة 2.3 يجب على الطرف الُم�ضتِلم التوقف عن الح�ضول على اأو ا�ضتخدام اأو 

معالجة اأي من البيانات ال�ضخ�ضية الُمحددة التي يمكن تلقيها من الطرف الُمر�ِضل. يجب 

ُن�ضخ في غ�ضون  واأي  الُمحددة  ال�ضخ�ضية  البيانات  تدمير جميع  الُم�ضتِلم  الطرف  على 

خم�ضة )5( اأيام متتالية من تاريخ اإنهاء اأو انتهاء هذه االتفاقية اأو عند الوفاء بالغر�ض 

)االأغرا�ض( الُمحددة ما لم يتفق الطرف الُمر�ِضل على خالف ذلك ب�ضيغة كتابية ُم�ضبًقا، 

كما يجب اأن يقدم الطرف الُم�ضتلم �ضهادة كتابية اإلى الطرف الُمر�ِضل تفيد باأنه ووكالئه 

والمقاولين من الباطن قد اأتلفوا جميع اآثار البيانات ال�ضخ�ضية المختارة.

11-3        تظل االلتزامات بموجب المواد 4.4 و5.4 و7 و8 و9 و10 و13 �ضارية بعد اإنهاء اأو انتهاء 

هذه االتفاقية.

12- الشمولية

تمثل هذه االتفاقية مجمل االتفاقية الكاملة بين الطرفين وتحل محل جميع االتفاقيات والتفاهمات 

ال�ضابقة - اإن وجدت –، التي تتعلق بمو�ضوع هذه االتفاقية.

13- قابلية الفصل

اإذا تبين اأن اأي جزء من هذه االتفاقية غير �ضالح للتطبيق اأو غير قابل للتنفيذ، ف�ضوف ُيف�ضل هذا 

الجزء من هذه االتفاقية و�ضتظل باقي بنود االتفاقية االأخرى �ضارية المفعول.

14- األحكام الختامية 

14-1      تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من الطرفين. �ضوف تظل هذه 

االتفاقية �ضارية المفعول حتى ا�ضتكمال جميع التزامات االأطراف بموجب هذه االتفاقية 

ومذكرة التفاهم المذكورة اآنًفا ما لم يتم اإنهاوؤها ُم�ضبًقا؛ وفًقا للمادة 14.1 اأو ما لم يتم 

اإنهاء مذكرة التفاهم المذكورة اآنًفا في وقت �ضابق لذلك.

14-2        يجوز اإجراء التعديالت على هذه االتفاقية بموجب باتفاق متبادل كتابي ُم�ضبق بين 

الطرفين.
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نموذج لمبادئ حماية البيانات

نموذج لمبادئ حماية البيانات بالمنظمة الدولية للهجرة

1.جمع البيانات بصورة قانونية وعادلة يجب الح�ضول على البيانات ال�ضخ�ضية بالُطُرق القانونية 
والعادلة؛ وذلك بمعرفة اأو موافقة ال�ضخ�ض مو�ضوع هذه البيانات.

لها  ُتجمع  التي  االأغ��را���ض  اأو  الغر�ض  يكون  اأن  يجب  ومشروعة  مُحددة  ألغراض  البيانات  2.جمع 
المعني عند  اأن تكون معلومة لل�ضخ�ض  البيانات ُمحددة بو�ضوح وم�ضروعة، كما يجب  وتعالج هذه 

جمع هذه البيانات. يجب اأن ُت�ضتخدم هذه البيانات في الغر�ض اأو االأغرا�ض الُمحددة لها فقط، اإال 

اإذا ما كان هذا  اأو  اأبعد من ذلك،  ا�ضتخدامها ب�ضورة  البيانات على  ال�ضخ�ض مو�ضوع هذه  اإذا وافق 

اال�ضتخدام يتوافق ويتكامل مع الغر�ض اأو االأغرا�ض االأ�ضلية لجمع هذه البيانات.

3.جودة البيانات يجب اأن تكون البيانات ال�ضخ�ضية المطلوب الح�ضول عليها كافية وذات �ضلة دون 
مغاالة في التو�ضع؛ وذلك فيما يخت�ض بالغر�ض اأو االأغرا�ض الُمحددة ُم�ضبًقا لجمع ومعالجة هذه 

ا على مراقبي هذه البيانات اتخاذ جميع االجراءات المنا�ضبة ل�ضمان اأن تكون  اأي�ضً البيانات. يجب 

البيانات ال�ضخ�ضية دقيقة وحديثة.

4. الحصول على موافقة األشخاص المعنيين يجب �ضمان الح�ضول على موافقة االأ�ضخا�ض المعنيين 
في وقت الح�ضول على هذه البيانات، اأو بمجرد اأن يكون االأمر منا�ضًبا فيما بعد. كما يجب اأن يوؤخذ 

بعين االعتبار الظروف واالأهلية القانونية لالأفراد والجماعات ال�ضعيفة الُمحددة. في حالة وجود 

ظروف ا�ضتثنائية تحول دون الح�ضول على موافقة هوؤالء االأفراد والجماعات ال�ضعيفة، يجب على 

مراقبي جمع البيانات التاأكد من اأن االأ�ضخا�ض المعنيين لديهم القدر الكافي من المعرفة الإدراك 

وفهم غر�ض/ اأغرا�ض جمع ومعالجة بياناتهم ال�ضخ�ضية. 

5. نقل البيانات ألطراف أخرىال يجوز نقل البيانات الأي اأطراف اأخرى دون الح�ضول على الموافقة 
الكتابية ال�ضريحة من اأ�ضحاب هذه البيانات وعلى اأن تكون لغر�ٍض ُمحدد.

6. سرية البيانات: يجب االلتزام ب�ضمان احترام مبادئ �ضرية البيانات ال�ضخ�ضية وتطبيق ذلك خالل 
جميع مراحل العمل على جمع ومعالجة البيانات، على اأن يتم االتفاق على ذلك في �ضيغة كتابية. 

يخ�ضع جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة والعاملون بها لاللتزام بمبادئ ال�ضرية؛ حيث اإنهم 

يمثلون اأطراًفا ثالثة ُمخولة للو�ضول لهذه البيانات ومعالجتها.

بياناتهم  من  للتحقق  البيانات  الأ�ضحاب  الفر�ضة  اإع��ط��اء  يجب  والشفافية:  للبيانات  الوصول   .7
ال�ضخ�ضية، كما يجب اأن ُتتاح لهم فر�ضة الو�ضول بالقدر الذي ال ُيف�ضد الغر�ض / االأغرا�ض الذي 

للو�ضوح  العامة  المبادئ  البيانات �ضمان  البيانات. يجب على مراقبي  اأجله هذه  وُتعالج من  ُتجمع 

يتعلق  فيما  وال�ضيا�ضات  والممار�ضات  التطورات  حيث  من  البيانات  ه��ذه  اأ�ضحاب  االأ�ضخا�ض  تجاه 

بالبيانات ال�ضخ�ضية الخا�ضة بهم.
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8. ضمان أمن البيانات: يجب الحفاظ على اأمن البيانات ال�ضخ�ضية من كل من الناحيتين التنظيمية 
والفنية. كما يجب حمايتها باتخاذ االإجراءات المعقولة والمنا�ضبة �ضد اأي تعديالت غير م�ضرح بها 

البيانات  اإف�ضاء  اأو  اأو الخ�ضارة العر�ضية  اأو التالعب والعبث بها، ف�ضاًل عن االإت��الف غير القانوني 

ب�ضورة غير قانونية اأو النقل الأطراف اأخرى دون مبررات. يجب تطبيق التدابير الوقائية الُمحددة 

جمع  عمليات  جميع  على  ال�ضلة  ذات  الدولية  الهجرة  لمنظمة  التوجيهية  والمبادئ  ال�ضيا�ضات  في 

ومعالجة البيانات ال�ضخ�ضية.

كان ذلك �ضرورًيا  ال�ضخ�ضية طالما  بالبيانات  9. االحتفاظ بالبيانات الشخصية: يجب االحتفاظ 
االنتهاء  بمجرد  الم�ضدر  مجهولة  بيانات  لت�ضبح  تغييرها  اأو  اإتالفها  يجب  كما  الُمحدد،  للغر�ض 

من تحقيق الغر�ض )االأغرا�ض( الُمحددة لجمع هذه البيانات اأو معالجتها. وبالرغم من ذلك، من 

الممكن االحتفاظ بها خالل فترة اأخرى ُمحددة، اإذا كان ذلك من م�ضلحة االأ�ضخا�ض مو�ضوع هذه 

البيانات.

10.  تطبيق مبادئ السرية: تنطبق مبادئ ال�ضرية على جميع البيانات ال�ضخ�ضية التي اأمكن الح�ضول 
عليها من كل من الم�ضوحات اال�ضتق�ضائية الورقية المكتوبة اأو االإلكترونية باالإنترنت، والتي ُيمكن 

البيانات  بينها ح�ضا�ضية  اأم��ور، من  اعتماًدا على جملة  اأخ��ري  اإ�ضافية  باإجراءات حماية  ُت�ضتكَمل  اأن 

ال�ضخ�ضية. ال تنطبق هذه المبادئ على البيانات غير ال�ضخ�ضية.

11.  ملكية البيانات الشخصية: تفتر�ض المنظمة الدولية للهجرة ملكية البيانات التي ُتجمع ب�ضورة 
مبا�ضرة من االأ�ضخا�ض المعنيين اأو البيانات التي ُتجمع بالنيابة عن منظمة الهجرة العالمية، اإال في 

حالة االتفاق على غير ذلك ب�ضورة كتابية ُم�ضبقة بين االأطراف االأخرى.

12. الرقابة واالمتثال والمعالجات الداخلية: يجب تعيين هيئة م�ضتقلة لالإ�ضراف على تنفيذ هذه 
المبادئ والتحقيق في اأي �ضكاوى قد تطراأ على االأمر، كما يجب اأن ت�ضاعد جهات التن�ضيق في العمل 

الالزمة  االإج���راءات  ُتتخذ  �ضوف  والتدريب.  المراقبة  ومهام  الُمحددة  البيانات  حماية  �ضمان  على 

للتعامل مع اأعمال جمع البيانات ومعالجتها ب�ضكل غير قانوني، ف�ضاًل عن انتهاك حقوق وم�ضالح 

اأ�ضحاب هذه البيانات.

اإدارة  اإلى  المبادئ  اأي مقا�ضد ُمزمعة لالنتقا�ض من هذه  اإحالة  – اأواًل -  13.  االستثناءات: يجب 
لة في  ال�ضوؤون القانونية بالمنظمة الدولية للهجرة للموافقة عليها، وكذلك الق�ضم/ الوحدة ذات ال�ضِ

المقر الرئي�ضي للمنظمة الدولية للهجرة.
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التوجيهية إلنشاء إحصاءات شاملة  األداة 9 االرشادات 
للزوار غير املقيمني

الشكل رقم 9:

المقيمين  غير  ل��ل��زوار  �ضاملة  اإح�����ض��اءات  اإن�����ض��اء  كيفية  ع��ن  �ضاملة  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  االأداة  ه��ذه  ت��ق��دم 

استخدام  إن  األعتبار   � وضعها  يجب  التي  األمور  بعض 
األداة  تكون  أن  ميكن  اجليدة  واخلروج  الدخول  بطاقات 
القادمني  للزوار  الدقيقة  التقديرات  عل�  للحصول  الـمثالية 
القائمة حاليًا. أنظر  الهجرة  وذلك باستخدام أنظمة مراقبة 

Tourism as an international traded service : إل�

احلدودية  الـمنافذ  عبر  الهجرة  مراقبة  أنظمة  فإن  ذلك،  من  بالرغم 
سبيل  عل�  الـمسافرين.  تدفقات  لتتبع  فعالة  طريقة  دائًما  ليست 
الـمثال، تشمل الـمنافذ احلدودية البرية عادًة أوجه قصور أكثر مقارنة 

باحلدود اجلوية.
الدولية  األتفاقيات  من  العديد  توجد  حيث  أوروبا،  من  آخر  ومثال 
تستهدف  التي  الوطنية  احلدودية  الـمنافذ  عند  الـمسافرين  لفحص 

بعض اجلنسيات الـُمحددة.

أدوات جمع البيانات عند احلدود
بعض اإلعتبارات الهامة

استخدام اإلجراءات اإلدارية القائمة حاليًا عند مراقبة احلدود

أ: مراقبة الهجرة عل� احلدود الوطنية من خالل (األسئلة 
الـمباشرة، التأشيرات، اجلوازات السفر، بطاقات الدخول/املغادرة، 

وما شابه ذلك) احلدود اجلوية - الـمعابر األرضية - احلدود 
البحرية

ب: األنواع األخرÔ من البيانات اإلدارية الـمتاحة � 
املنافذ احلدودية الوطنية:

(أ) إدارة احلركة اجلوية: عدد ونوع رحالت الطيران 
والركاب، وما شابه

(ب) إدارة احلركة األرضية: عدد ونوع الـمركبات 
األرضية، عدد القطارات والركاب، وما شابه

(ج) إدارة احلركة البحرية: عدد ونوع السفن، عدد 
الطوافات والركاب وما شابه

يحتاج
األمر للمزيد
من املعلومات

اإلدارية

يحتاج
األمر للمزيد
من املعلومات

اإلدارية

تقدمي أرقامًا موثوقة وشاملة
للمسافرين غير الـمقيمني

ال تقدم أرقامًا موثوقة وشاملة
للمسافرين غير الـمقيمني

اإلحصاءات الشاملة عن الزوار غير الـمقيمني

تطبيق اإلجراءات اإلحصائية عند املنافذ احلدودية

ميكن إجراء إحصاءات لعينة من الـمسافرين
� املطارات الكبرÔ باإلضافة إل� مسوحات للعينات

بطاقة الـمسافر

دولة اإلقامة الدائمة

مدة اإلقامة

الغرض من الرحلة

اجلنسية

مكان امليالد
نوع تأشيرة السفر

طريقة السفر

نوع اإلقامة
تنظيم الرحلة

معلومات إضافية ذات
صلة بالتحليالت السياحية

هل
الـمعلومات

الـمتاحة عن الـمسافرين
غير الـمقيمني توفر الـمعلومات 

عن دولة اإلقامة الدائمة
ومدة اإلقامة
والغرض من

الزيارة؟

التدفقات  حتليل  واألغراض  السياحية  لإلحصائيات  بالنسبة 
السياحية الواردة للبالد، فإن أعداد وصول الزائرين إل� البالد والتي 
حتتاج  األحوال،  أغلب   � الهجرة  عن  الـمسؤولة  السلطات  تقدرها 
إنشاء  عملية  إن   .Ôأخر ببيانات  استكمالها  إل�  طبيعية  بصورة 
إحصاءات شاملة للزوار غير الـمقيمني يجب أن تكون نتيجة متكاملة 
مع  واخلروج  الدخول  بطاقات  بيانات  التالية:  البيانات  من  لكل 
البيانات اإلدارية احلدودية الـمتاحة، فضالً عن أي بيانات إحصائية 

.Ôأخر

باختيار  وذلك  العينات،   äتصني طريقة  البلدان  بعض  تستخدم 
عينة من بطاقات الدخول واخلروج التي جتمعها السلطات الـمسؤولة 
والـمعاجلة   äوالتصني للتحليل  العينة  هذه  تخضع  الهجرة.  عن 

لألغراض السياحية. أنظر :(حالة استراليا، الـمربع رقم ٩).

خالل  من  حتديده  ُميكن  الزائر  فإن  ”الـمسافر“  كلمة   äلتعري طبقًا 
ثالث صفات:

١. بلد اإلقامة الدائمة
٢. الغرض من الزيارة

٣. مدة اإلقامة

الزائرون األجانب (من الدول األخرÔ) وهم املسافرون غير املقيمون 
والذين يقومون برحالت سياحية خارج بلدانهم لفترة تقل عن سنة 
واحدة ألي غرض آخر غير التوظيä لدÔ أحد الكيانات الـمقيمة � 
 ،٢٠٠٨ الدولية  املعامالت  عن  اإلبالغ  (نظام  يزورها.  التي  الدولة 

شكل٨،١)

 äمن املنظور التحليلي أو اإلحصائي ُميكن تطبيق الـمزيد من التوصي
اإلحصائي الشامل للزوار غير الـمقيمني.

إن بطاقات الدخول واخلروج ُميكن أن تكون مصدراً جيداً للمعلومات 
السياحية  للخصائص  اإلضافية  االستخدامات   � التوسع   �

يقدمها  التي  الـمعلومات  فيها  تكون  التي  احلاالت   �
واضحة  مؤشرات  لتقدمي  تكفي  ال  الـمهاجر/الـمهاجرين 
احلالة  هذه  ففي  الـمسافرين،  تدفقات  خصائص  عل� 
وجيداً  بديًال  مصدرًا  السائح  وخروج  دخول  بطاقة  تكون 

للمعلومات. أنظر: 

يسمح  الـمسافرين  من  عينة  عل�  الـُمطبقة  السفر  بطاقات  استخدام  إن 
خالل  من  وذلك  للزائرين  اإلجمالية  باألعداد  تقديرات  علي  باحلصول 
الـمسؤولة  السلطات  تقدمها  التي  الـمسافرين  اإلجمالية  األرقام  معاجلة 

عن الهجرة

النعم

Tourism as an international traded service
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 األداة 10

الحصول  يُمكن  التي  الشائعة  المعلومات 
وفائدتها  المغادرة  الدخول/  بطاقات  من  عليها 

لإلحصاءات السياحية

الم�ضافرين على بطاقات  التي يجب طرحها على  ال�ضائعة  االأ�ضئلة  االأداة نموذًجا لبع�ض  تقدم هذه 

الدخول/ المغادرة، كما تقدم �ضرًحا الأ�ضباب مدى اأهمية هذه االأ�ضئلة وكيفية ا�ضتخدام هذه البيانات 

في الح�ضول على االإح�ضاءات ال�ضياحية ال�ضاملة.

المجالالمجال

�ضروري لقيا�ض عدد رحالت الزائرين ب�ضورة دورية �ضهرًيا.****�لتاريخ

غير ذي فائدة لالإح�ضاءات ال�ضياحية.-ال�شم

غير ذي فائدة لالإح�ضاءات ال�ضياحية.-اللقب

ذو فائدة في ت�ضميم وت�ضنيف الم�ضوحات، مفيد جًدا الأغرا�ض الت�ضويق.***�لنوع

ذو فائدة في ت�ضميم وت�ضنيف الم�ضوحات، مفيد جًدا الأغرا�ض الت�ضويق.**الحالة الجتماعية

ذو فائدة في ت�ضميم وت�ضنيف الم�ضوحات، مفيد جًدا الأغرا�ض الت�ضويق.***تاريخ الميالد

طبًقا *مكان الميالد لل�ضفر؛  الميول  تو�ضيح  المثال،  �ضبيل  على  ال�ضياحية  للتحليالت  مفيد 

للروابط مع الدول االأخرى.

دولة **الجن�شية مع  العالقة  حيث  من  مفيد  الم�ضوحات،  وت�ضنيف  ت�ضميم  في  فائدة  ذات 

االإقامة الحالية.

مفيدة جًدا الأغرا�ض الت�ضويق.*المهنة

ذات اأهمية خا�ضة في تحديد االأ�ضخا�ض الزائرين وللبيانات عن البلدان االأ�ضلية، ****دولة الإقامة الحالية

مفيدة جًدا الأغرا�ض الت�ضويق.

ال�ضياحية **العنوان في الدولة الم�شيفة ل��الإح�����ض��اءات  مفيدة  ال��م�����ض��وح��ات،  وت�ضنيف  ت�ضميم  ف��ي  ف��ائ��دة  ذات 

االإقليمية، باالإ�ضافة اإلى موانئ الدخول في عدة دول مختلفة.

غير ذي فائدة لالإح�ضاءات ال�ضياحية.-رقم جواز ال�شفر

غير ذي فائدة لالإح�ضاءات ال�ضياحية.-مكان الإ�شدار

غير ذي فائدة لالإح�ضاءات ال�ضياحية.-تاريخ الإ�شدار

غير ذي فائدة لالإح�ضاءات ال�ضياحية.-نوع الجواز

من *نوع تاأ�شيرة الدخول ُيعد  ال  منهم  اأي  ولتحديد  ال��ح��دود  عابري  من  معينة  فئات  لتحديد  مفيد 

الزائرين.

مهمة جًدا ومفيدة للت�ضنيف ال�ضامل.***ميناء الدخول

مهمة جًدا ومفيدة للت�ضنيف ال�ضامل، ومفيدة جًدا الأغرا�ض الت�ضويق.***طريقة ال�شفر

والإدارة *رقم الرحلة اأو ا�شم ال�شفينة الدولية  ال�ضركات  خا�ضة  وب�ضفة  الناقلة،  ال�ضركات  مقار  لتحديد  مهمة 

اأم  البالد  لداخل  تتجه  الطيران  تكلفة  كانت  اإذا  ما  ولتحديد   � الموا�ضالت  اأم��ن 

لخارجها اأم اأنها نفقات �ضياحية داخلية *

مهمة لتحديد مقار ال�ضركات الناقلة وب�ضفة خا�ضة ال�ضركات الدولية والإدارة اأمن *الخطوط الجوية

الموا�ضالت � ومفيدة للمراجعة والمقارنة بالم�ضادر االأخرى *.

مهمة جًدا؛ الأنها ت�ضير لمدة االإقامة الفعلية، لكنها تحتاج للتاأكيد.***مدة الإقامة المزمعة

مفيدة اإلى حد ما كموؤ�ضرات اأولية الأماكن االإقامة الفعلية – لكنها تحتاج للتاأكيد.**مكان الإقامة 

�ضرورية لتحديد اأنواع رحالت الزائرين.****الغر�ص من ال�شفر
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نماذج من أسئلة المسوحات الخاصة بالُمغتربين األداة 11

اإلى نماذج الم�ضوحات الخا�ضة بالُمغتربين، توجد بع�ض االأ�ضئلة االإ�ضافية االأخرى التي  باالإ�ضافة 

ُيمكن اإ�ضافتها في الم�ضوحات الخا�ضة بكم، كما يلي

1- من فضلك اذكر البلدة/ المدينة/ اإلقليم/ الدولة األم، )على سبيل المثال: مقديشيو، الصومال(.

_______________________________

2- من فضلك اذكر مكان اإلقامة البلدة/ المدينة/ اإلقليم/ الدولة األم، )على سبيل المثال: تورين، 
إيطاليا(. 

_______________________________

3- هل استثمرت أنت أو إحدى الشركات المملوكة لك بنسبة )أكبر من %10< من األسهم(.

في البلدة/ المدينة/ اإلقليم/ الدولة األم بين )ضِف الفترة المحاسبية(؟ ☐

اإذا كانت االإجابة ب� )نعم(،

النعم 
كم كانت قيمة االستثمارات 

بين )]ضف الفترة 
المحاسبية[(

ما مكان االستثمارات؟

في البلدة/ المدينة/ 
اإلقليم/ الدولة األم؟

استثمارات مباشرة
- بن�ضبة )اأكبر من ٪10< من االأ�ضهم في ال�ضركة 

في الدولة االأم. 

☐☐

استثمارات المحافظ المالية.
☐☐- ال�ضندات الحكومية واأذون الخزانة في بلدك االأم.

- االأ�ضهم واالأوراق المالية في االأعمال التجارية في  

بلدك االأم - ب�ضكل مبا�ضر؟

☐☐

- االأ�ضهم واالأوراق المالية في االأعمال التجارية في 

بلدك االأم - من خالل البور�ضة المحلية؟

☐☐

☐☐- اأخرى؟
العقارات؟

☐☐- اال�ضتثمار المبا�ضر؟
☐☐- الرهن العقاري؟
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اإذا كانت االإجابة ب� )ال(، فلماذا؟

___________________________________

___________________________________

___________________________________

4- هل لديك شركة )شركات( تملكها في بلدك األم/ دولة اإلقامة؟ هل حصة الملكية تُعد حصة 
مسيطرة أي أكبر من 10%؟ ☐

اإذا كانت االإجابة ب� )نعم(،

أ (   يرجى تقديم ا�ضم )اأ�ضماء( ال�ضركة )ال�ضركات(:

ب ( ُيرجى ذكر ا�ضم/ اأ�ضماء ال�ضركة اأو ال�ضركات:

اأ. ________________________________

ب. ________________________________

ج. ________________________________

د. ________________________________

5- هل كان لديك حساب مصرفي في بلدك / البلد األم بين )ضِف فترة محاسبية(؟ ☐

اإذا كانت االإجابة ب� )نعم(،

أ(  اأين يوجد هذا الح�ضاب الم�ضرفي في البلدة/ المدينة/ االإقليم/ الدولة االأم(؟

___________________________________ 

ب( ما قيمة المبالغ الذي اأر�ضلتها من البلد الذي تقيم فيه اإلى ح�ضابك في بلدك؟

___________________________________ 

ج( كيف ا�ضتخدمت االأموال من هذا الح�ضاب؟ 

___________________________________



133

6- هل قمت اأنت اأو �ضركة مملوكة لك )اأكثر من 10٪ من الم�ضاهمين( بالتداول مع بلدتك اأو البلد 

ف فترة محا�ضبية(؟ ☐ االأم بين )�ضِ

اإذا كانت االإجابة ب� )نعم(،

النعم 

ما هي القيمة اإلجمالية لهذه 
السلع أو الخدمات بين

 )ضِف فترة محاسبية( 

من أين استوردت أو صدرت منه 
)البلدة/ المدينة/ اإلقليم/ 

الدولة األم (

☐☐ - الب�ضائع الم�ضتوردة من البلد االأم.
☐☐ - الخدمات الم�ضتوردة من البلد االأم.

☐☐ - الب�ضائع الُم�ضدرة اإلى البلد االأم.
☐☐ - الخدمات الُم�ضدرة اإلى البلد االأم. 

اإذا كانت االإجابة ب� )ال(، فلماذا؟

___________________________________

___________________________________

___________________________________

7- هل قضيت أنت وعائلتك عطلة في بلدتك /أو بلدك األم؟ )ضِف فترة محاسبية(؟ ☐

ف فترة محا�ضبية(؟  اإذا كانت االإجابة ب� )نعم(، ما عدد الرحالت التي قمت بها اإلى الوطن االأم بين )�ضِ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

يرجى تقديم معلومات عن كل رحلة اإلى الوطن االأم.

 الرحلة األولى:

اأ. اأين ذهبت )البلدة/ المدينة/ االإقليم/ الدولة االأم(؟ 

_________________________________

ب. ما عدد االأ�ضخا�ض من عائلتك الذين ا�ضطحبتهم في الزيارة؟

_________________________________

ج. كم يوًما ا�ضتغرقت الزيارة؟ 

_________________________________

د. كم اأنفقت من المال اأثناء وجودك في تلك الرحلة؟ كم اأنفقت اأثناء وجودك في البالد ب�ضورة 

اإجمالية؟ 

_________________________________
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 الرحلة الثانية: 

اأ. اأين ذهبت )البلدة/ المدينة/ االإقليم/ الدولة االأم(؟ 

_________________________________

ب. ما عدد االأ�ضخا�ض من عائلتك الذين ا�ضطحبتهم في الزيارة؟

_________________________________

ج. كم يوًما ا�ضتغرقت الزيارة؟ 

_________________________________

د. كم اأنفقت من المال اأثناء وجودك في تلك الرحلة؟ كم اأنفقت اأثناء وجودك في البالد ب�ضورة 

اإجمالية؟ 

_________________________________

8. هل تبرعت بالمال لبلدتك / بلدك األم بين )ضِف فترة محاسبية(؟  ☐

اإذا كانت االإجابة ب� )نعم(،

اإذا كانت االإجابة ب� )ال(، فلماذا؟

___________________________________

___________________________________

___________________________________

النعم 

قيمة 
التبرعات بين 
)ضِف تاريخ 
المحاسبة( 

ماألماكن التي تبرعت لها 
)البلدة/ المدينة/ اإلقليم/ 

الدولة األم،(؟

☐☐ - لالأ�ضدقاء والعائلة )التحويالت(.
 - اإلى الجمعيات الخيرية والموؤ�ض�ضات في البلد   

االأم.

☐☐

 - اإلى جمعية خيرية اأو موؤ�ض�ضة اأو جمعية م�ضجلة 

في بلد اإقامتي لدعم �ضبل العي�ض في الوطن؟

☐☐
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دول  األداة 12 ف��ي  االستثمار  مسح  العينة:  مسح 
الكومنولث )ُمعدل ليتوافق مع سياقات غانا(

ُتعدلها؛ كي تتوافق مع ظروفها و�ضياقاتها  اأن  ُيمكن للبلدان  التي  الخيارات  اأحد  الم�ضح  يمثل هذا 

الخا�ضة. تقدم هذه االأداة بع�ض المعلومات االأ�ضا�ضية الخا�ضة بالم�ضح، كما تقدم اأ�ضئلة الم�ضح التي 

اُ�ضتخِدَمت في الم�ضح اال�ضتق�ضائي لدول الكومنولث لال�ضتثمار في غانا.

على الرغم من اأن هذا الم�ضح اال�ضتق�ضائي ُي�ضتخدم حالًيا فقط في م�ضح البلدان التي تنتمي اإلى 

دول الكومنولث؛ فاإنه ُيمكن اإجراء م�ضح لبلدان اإ�ضافية اأخرى با�ضتخدام هذا الم�ضح اال�ضتق�ضائي 

كاأ�ضا�ض الأي ا�ضتطالعات قد ترغبون في تطبيقها على الُمغتربين من بلدانكم.

المعلومات األساسية: 

اأجرت اأمانة الكومنولث في عامي 2017 و2018، درا�ضة ا�ضتق�ضائية تهدف »لفهم اإمكانيات الُمغتربين 

من دول الكومنولث في مجال اال�ضتثمار«؛ وذلك بتطبيقها في عدد من دول الكومنولث. في حالة 

نجاح هذه الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية، فمن المحتمل اأن تكون بمنزلة قاعدة بيانات �ضاملة عن ا�ضتثمارات 

الُمغتربين، مثل موؤ�ضر ال�ضمول المالي العالمي للبنك الدولي، ف�ضاًل عن اإيجاد معيار قابل للمقارنة 

مع مرور الوقت وبحيث ُيطبق في مختلف البلدان.

المجاالت التي يغطيها هذا المسح تشمل ما يلي:

1.    الممار�ضات والدوافع الحالية - ما يقدمه الُمغتربون حالًيا من حيث الدعم المالي لبلدانهم، 
واالأدوات التي ي�ضتخدمونها ومقدارها وُم�ضببات ذلك.

2.     العقبات التي تعتر�ض المدخرات واال�ضتثمارات – اأي العقبات التي يراها / يتوقعها الُمغتربون 
من حكومات بلدانهم االأ�ضلية ومن االأنظمة المالية وبيئة االأعمال التجارية واأي عقبات اأخرى.

3.    معالجة العقبات واآليات التحفيز االأخرى – تحديد عقبات اال�ضتثمار ذات االأولوية للُمغتربين 
ولمعالجتها وتحفيز دوافعهم لالدخار واال�ضتثمار في الوطن االأم.

باالدخار  الُمغتربين  اهتمام  - مدى  الم�ضتقبل  واال�ضتثمار في  الُمغتربون لالدخار  4.    تف�ضيالت 
اال�ضتثمارية  الفوائد  وقطاعات  لال�ضتثمار،  المر�ضودة  والمبالغ  اأوط��ان��ه��م،  ف��ي  واال�ضتثمار 

واالأف�ضليات على العائدات المالية ومدة اال�ضتثمار، باالإ�ضافة اإلى االهتمام بمبادرات البلد االأم 

االأخرى، على �ضبيل المثال، العمل على الحد من الفقر واال�ضتدامة البيئية.
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أداة مسح االستثمار في دول الكومنولث 

أسئلة المسح االستقصائي لالستثمار في دول الكومنولث )والُمعدل ليتوافق مع سياق غانا(

١- ما هي صلتك بدولة غانا؟
ُولِدت � غانا

أحد أو كال َجّدي ُولِد � غانا

أحد أو كال والدي ُولِدا � غانا

أحد أو كال َجّدي األكبران ُولِدا � غانا

٦- أي من العبارات التالية تص� وضعك احلالي اآلن � دولة اإلقامة؟
رجل أعمال

أعمل بوظيفة مهنية

متعطل عن العمل

طالب
أعمل بوظيفة ال تتطلب الكثير من املهارات

أو ال تتطلب أي مهارات
متقاعد

٧- كم كانت عائدات أعمالك � العام املالي املنصرم؟
حت»٥٠،٠٠٠ يورو

٥٠،٠٠١ يورو حتي ١٠٠،٠٠٠ يورو

١٠٠،٠٠١ يورو حتي ٥٠٠،٠٠٠ يورو

مليون يورو حتي ٥ مليون يورو

٥٠٠،٠٠١ يورو حتي مليون يورو

٥ مليون يورو أو أكثر

أفضل أال أجيب عن هذا السؤال

٢- هل حتمل جنسيات مزدوجة؟
نعم

ال
٣- هل ترغب � أن حتمل جنسيات مزدوجة؟

نعم

ال

٥- مت» وصلت لدولة اإلقامة احلالية بهدف العيش فيها وليس لغرض الزيارة أو لقضاء عطلة فقط؟

٤-ما دولة اإلقامة الدائمة؟

ُولدت � دولة اإلقامة احلالية

١٩٢١-١٩٣٠

١٩٣١-١٩٤٠

١٩٥١-١٩٦٠

١٩٦١-١٩٧٠

١٩٧١-١٩٨٠

١٩٨١-١٩٩٠

١٩٩١-٢٠٠٠

٢٠٠١-٢٠١٠

٢٠١١-٢٠١٤

٢٠١٥-٢٠١٨
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٨- أي من العبارات التالية تص� أعمالك بدقة؟
الزراعة والغابات والصيد

اإلنتاج

اإلنشاءات

جتارة املركبات

جتارة اجلملة

جتارة التجزئة

النقل والتخزين (مبا � ذلك اخلدمات البريدية).

خدمات اإلقامة وتقدمي الطعام

ال ينطبق / غير متأكداملعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا

التمويل والتأمني

العقارات 

اخلدمات العلمية والتقنية االحترافية

إدارة األعمال وخدمات الدعم

اإلدارة العامة والدفاع

التعليم

الصحة

الفنون والتسلية والترفيه

١٠- ملاذا تُرسِل األموال إل² غانا؟
لتحسني ظرو� املالية

عند التقاعد أو عند العودة لالستقرار � الوطن

لإلحساس بالواجب وللفخر الشخصي

للحصول عل² التأثير السياسي � البالد

لالستثمار � اقتصاد الدولة واملساهمة � التنمية االجتماعية

لدعم العائلة واألصدقاء

٩- كي� قدمت الدعم لغانا خالل العام املاضي؟
أرسلت األموال للعائلة واألصدقاء

تبرعات عينية (مالبس، أغراض منزلية، وما شابه ذلك)
للعائلة أو لألعمال اخليرية أو للمساعدة � أوقات الكوارث. 

التبرعات املالية ألعمال البر أو للجماعات الدينية

ال شيء

أسباب أخرÎ: حددها هنا من فضلك: 

١١- ما استثماراتك أو مدخراتك التي متلكها � غانا؟
أمتلك أسهًما وأوراقًا مالية بالبورصةأمتلك مشروًعا / أو أمتلك مشروًعا مع أحد الشركاء

أمتلك حسابات مدخرات وإيداعات استثمارات � السندات احلكومية

امتلك منتجات تأمني (عل² الصحة، عل² احلياة، وما شابه).

لدي منتجات للتقاعد
ال شيء

أسباب أخرÎ: حددها هنا من فضلك: 

أسباب أخرÎ: حددها هنا من فضلك: 
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١٣- هل ترغب � االستثمار أو االدخار بصورة أكبر � غانا؟
نعم

ال

غير متأكد

١٦- ما عوامل بيئة العمل التي تعرقل إنشاء مشروعك � غانا؟

البنية التحتية الفقيرة (الطاقة، االتصاالت، موارد املياه.. وما شابه ذلك).

التكلفة العالية ملدخالت العمل (عل¡ سبيل املثال، املعدات التجارية).

عدم وجود موردين ذوي مصداقية كافية

التكلفة العالية للنقل

االفتقار للعمال املهرة

ال شيء مما سبق

١٧- ما القيمة التي ُميكنك ادخارها أو استثمارها � غانا العام القادم؟

١٥- ما حجم العمل الذي ترغب � إنشاءه؟
شركة صغيرة إل¡ متوسطة

كبيرة

ليس لدي أي تفضيالت/ غير متأكد

١٢- ما قيمة املبالغ اإلجمالية التي أرسلتها إل¡ غانا خالل العام املاضي، 
مبا � ذلك تقدمي املساعدات لآلخرين وملدخراتك واستثماراتك؟

من (ال شيء) إل¡٢،٤٩٩ يورو

من ٢،٥٠٠ - ٤،٩٩٩ يورو

من ٥،٠٠٠ - ٩،٩٩٩ يورو

من ١٠،٠٠٠ - ٤٩،٩٩٩ يورو

من ٥٠،٠٠٠ - ٩٩،٩٩٩ يورو

١٠٠،٠٠٠ فأكثر

من ١٠٠،٠٠٠ - ٤٩٩،٠٠٠ يورو

من ٥٠٠،٠٠٠ - ٩٩٩،٠٠٠ يورو

من مليون  - ٤،٩ مليون  يورو

٥ مليون أو أكثر

١٤- هل تهتم بأحد األمور التالية؟

إنشاء عمل خاص بك أو مع أحد الشركاء

السندات احلكومية

منتجات التأمني (التأمني عل¡ احلياة أو الصحة)

منتجات التقاعد

أسباب أخرË: حددها هنا من فضلك: 

االستثمار � سوق األوراق املالية

حسابات املدخرات واإليداعات

ليس لدي أي تفضيالت/ غير متأكد

من مليون  - ٤،٩ مليون  يورو

٥ مليون أو أكثر

من (ال شيء) إل¡٢،٤٩٩ يورو

من ٢،٥٠٠ - ٤،٩٩٩ يورو

من ٥،٠٠٠ - ٩،٩٩٩ يورو

من ١٠،٠٠٠ - ٤٩،٩٩٩ يورو

من ٥٠،٠٠٠ - ٩٩،٩٩٩ يورو

١٠٠،٠٠٠ فأكثر

من ١٠٠،٠٠٠ - ٤٩٩،٠٠٠ يورو

من ٥٠٠،٠٠٠ - ٩٩٩،٠٠٠ يورو

من مليون  - ٤،٩ مليون  يورو

٥ مليون أو أكثر
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مسوحات لعينات أخرى من الُمغتربين األداة 13

توجد مجموعة متنوعة من م�ضوحات الُمغتربين االأخرى بخالف م�ضح الكومنولث لال�ضتثمار، وقد 

تجده ذا فائدة خا�ضة كمرجع اأو قاعدة لالنطالق عند البدء في و�ضع ا�ضتطالعات الراأي الخا�ضة 

بكم. ت�ضمل هذه االأداة تفا�ضيل لبع�ض اأمثلة لهذه الم�ضوحات.

1- مشروع البنك الدولي جرين باك )أوراق البنكنوت 2.0( 

يهدف هذا الم�ضروع اإلى »العمل على تح�ضين مدفوعات التجزئة و�ضمان كفاءة تدفقات التحويالت 

وذلك من خالل »تحديد المدن اأو االأقاليم الرائدة في مجال 
28

النقدية اإلى العديد من البلدان »؛

التحويالت، وهي المدن اأو االأقاليم التي ُتطبق �ضل�ضلة من االإجراءات لتعزيز تطوير �ضوق التحويالت 

حول  البيانات  جمع  من  والبلدان  المدن  من  العديد  تمكنت  الم�ضروع،  من  كجزء 
29

جيدة«. ب�ضورة 

تعديل  خالل  من  وذل��ك  الُمغتربين؛  مواطنيها  من  االأخ��رى  االقت�ضادية  والُم�ضاهمات  التحويالت 

اإحدى الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية )على �ضبيل المثال، تورينو، اإيطاليا، جرادات�ض، البو�ضنة والهر�ضك، 

واأقاليم في ماليزيا واألبانيا(.

بغة المحلية  اأهم هذه الجوانب هو ال�ضِ اإيجابية؛ ومن هنا فاإن  يت�ضمن هذا الم�ضروع عدة جوانب 

الُم�ضيفة،  والمجتمعات  باأوطانهم  الُمغتربين  ات�ضاالت  اإتاحة  ت�ضمن  التي  الم�ضروع،  لهذا  القوية 

وذلك من االأمور المهمة للغاية؛ حيث اإن الكثير من االأ�ضخا�ض الُمغتربين ُي�ضاهمون - في كثيٍر من 

االأحيان - في تنمية مجتمعاتهم المحلية بداًل من البلد االأم على وجه العموم. من الُممكن اإدخال 

بع�ض التعديالت على هذا الم�ضح؛ كي يتوافق مع الظروف وال�ضياقات المحلية االأخرى، ولكن يجب 

اأنه قد يكون ذا  ا مع الم�ضوحات اال�ضتق�ضائية االأخ��رى على الم�ضتوى الوطني، كما  اأي�ضً اأن يتوافق 

ا في فهم كيفية تفعيل ا�ضتطالعات ال��راأي؛ وذلك بالتن�ضيق مع مناق�ضات فريق البحث،  اأي�ضً فائدة 

جمع  ُط��ُرق  من  اأخ��رى  اأنماط  اإل��ى  باالإ�ضافة  والتجارية،  المالية  الموؤ�ض�ضات  مع  المقابالت  وعقد 

البيانات النوعية.

2- دراسة البنك الدولي عن استثمارات وتجارة الُمغتربين في سيراليون

اآراء  ا�ضتطالع  ي�ضتهدف  باالإنترنت  عالميًّا  م�ضًحا   2016 �ضباط  فبراير/   5 في  الدولي  البنك  اأطلق 

وب�ضفة  �ضيراليون،  في  اال�ضتثمار  وفر�ض  التحديات  حول  »�ضيراليون«  االأم  الوطن  عن  الُمغتربين 

خا�ضة في مرحلة ما بعد انت�ضار وباء االإيبوال. ُيمكن اأن يكون هذا اال�ضتبيان الخا�ض بالم�ضح مفيًدا 

ب�ضكل خا�ض في م�ضاعدة البلدان على التكيف بعد معاناتها من االأزمات )االقت�ضادية واالجتماعية 

والبيئية(، ف�ضاًل عن م�ضاعدة البلدان التي ت�ضررت ب�ضكل خا�ض من جائحة كوفيد – 19.

للمزيد من التوجيهات االإر�ضادية، ُيرجى الرجوع اإلى مجموعة اأدوات بنك التنمية االإفريقي لفهم ا�ضتثمارات المغتربين، والمتاحة على الرابط االإلكتروني:

www.eda.admin.ch/countries/albania/sq/home/aktualitete/lajmet.html/content/countries/albania/en/meta/news/embassy/2018/project-
greenback.

للمزيد من التوجيهات االإر�ضادية، ُيرجى الرجوع اإلى مجموعة اأدوات بنك التنمية االإفريقي لفهم ا�ضتثمارات المغتربين، والمتاحة على الرابط االإلكتروني: 

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/project_greenback-web_engl.pdf.

28

29

https://www.eda.admin.ch/countries/albania/sq/home/aktualitete/lajmet.html/content/countries/albania/en/meta/news/embassy/2018/project-greenback
https://www.eda.admin.ch/countries/albania/sq/home/aktualitete/lajmet.html/content/countries/albania/en/meta/news/embassy/2018/project-greenback
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/project_greenback-web_engl.pdf
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3- استقصاء البنك الدولي حول األفارقة الُمغتربين

يجري البنك الدولي حالًيا درا�ضة حول دور االأفارقة في بلدان االغتراب؛ وذلك من خالل ا�ضتخدام 

يهدف  حيث  (؛   )SurveyMonkey موقع  على  اإج���راوؤه  يمكن  وال��ذي  اآن��ًف��ا  ال���وارد  اال�ضتبيان 

هذا اال�ضتق�ضاء لجمع البيانات الُمف�ضلة والدقيقة عن االأفارقة الُمغتربين في الواليات المتحدة، 

التي  والثقافية  االجتماعية  العوامل  على  وكذلك  الوظيفية  ومواقعهم  خياراتهم  على  التركيز  مع 

توؤثر في هذه االختيارات، باالإ�ضافة اإلى �ضبكات التوا�ضل فيما بينهم ومدى التفاعل مع مواطنيهم 

االأفارقة في الداخل والخارج. ُيمكن اإدخال بع�ض التعديالت على هذا اال�ضتبيان؛ ليتوافق مع الم�ضح 

لم�ضوحات  كاأ�ضا�ض  ا�ضتخدامه  الُممكن  من  اأو  اأخ��رى،  بلدان  في  الُمغتربين  لالأفارقة  اال�ضتق�ضائي 

اأخرى، تهدف لفهم العنا�ضر الكاملة للُم�ضاهمات التي يقدمها االأ�ضخا�ض المغتربون، بما في ذلك 

العنا�ضر االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية.

4- المسح االستقصائي لجامعة جورج واشنطن عن سوق الُمغتربين األفريقي 

ُيعد هذا اال�ضتطالع االأّولي بمنزلة الخطوة االأولى في درا�ضة اأكبر تجريها جامعة جورج وا�ضنطن، 

هذه  تهدف  االإفريقي.  الُمغتربين  �ضوق  في  بالجامعة  الُمغتربين  مال  راأ���ض  ا�ضتثمار  م�ضروع  وهي 

الفريدة  والفر�ض  التحديات  على  ال�ضوء  اإلقاء  اإلى  �ضنوات  ثالث  ت�ضتغرق  التي  المطولة  الدرا�ضة 

التي يواجهها رواد االأعمال الُمغتربون في المراحل االأولى من تطوير اأعمالهم. تتكون هذه الدرا�ضة 

من ا�ضتطالعات التتبع الكمي، باالإ�ضافة اإلى درا�ضات حالة نوعية ب�ضورة تف�ضيلية لعينة فرعية من 

فهم  اإلى  تتطلع  التي  للبلدان  ب�ضكل خا�ض  كبيرة  فائدة  ذا  الم�ضح  يكون هذا  اأن  ُيمكن  الم�ضاركين. 

الفر�ض والتحديات التي قد يواجهها الُمغتربون؛ بهدف اال�ضتفادة وا�ضتثمار فر�ض ريادة االأعمال.
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