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الهجرة والتحويالت المالية اداة للتنمية وتخفيف حدة الفقر فى الدول النامية
 كمال رزيق ،جامعة البليدة ،2اجلزائر.
 فاطمة الزهراء ملحاوى ،جامعة وهران ،اجلزائر.

الملخص
حظيت حتويالت املهاجرين باهتمام األوساط الرمسية و العلمية ،نظرا ملا تتمتع به من أمهية يف االقتصاديات اليت تعاىن من عجز يف
مواردها املالية ،ومن تفاقم مشكلة البطالة يف أسواقها احمللية،و مع توافق اآلراء أكثر فأكثر على أن التحويالت املالية أصبحت مصدر هام
من مصادر التمويل اخلارجي .الذي من شان توفره إذا ما أدير بواسطة سياسات مناسبة،أن تكون عامال نافعا جدا بالنسبة للبلدان النامية
اليت تعاىن من ندرة رأس املال  .إذ أن غالبا فشل منو الدول النامية عادة ما تكون له أسبابه احمللية مثل عدم توافر القدر املالئم من
املدخرات ،العمالة املاهرة و البنية التحتية لذلك كان البد من البحث عن مصادر للتمويل اخلارجي.
هذا أعطى املكان للبحث عن البدائل التنموية .وهنا بدأت تظهر أمهية التحويالت و كبديل تنموي و مصدر عائدات مهم لكثري
من اقتصاديات الدول النامية ،وعلى االقتصاد اجلزئي تساهم ىف احلد من الفقر من خالل دعم مستويات املعيشية  ،وامكانية توجيهها
لتمويل املشاريع اإلنتاجية وكمنشط للتنمية اإلقليمية ويشري إىل منوذج جديد للتنمية من خالل الدور الذي ميكن أن يؤديه املهاجرون
باعتبارهم وكالء يسامهون يف الربط بني بلداهنم والبلدان اليت يقصدوهنا ،عن طريق نقل املعارف وتيسري فرص التجارة و ولوج األسواق يف
البلدان املضيفة.
الكلمات المفتاحية :حتويالت املهاجرين ،املهاجرين العائدين  ،استثمارات املهاجرين ،التحويالت الرمسية.
Résumé
Les envois d’argent des migrants vers leurs pays d’origine représentent des flux financiers de
très grande importance، pour les pays atteints de déficits dans ses ressources financières. Et plus que
jamais ces transferts d’argent constituent des leviers efficaces dans la réduction du chômage et la
pauvreté.
Mots Clés : Les transferts d’argent des migrants ،les transferts de fonds des migrants، les migrants de
retour، Investissement des migrants ، les transferts officiels
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مقدمة
يساهم املهاجر بشكل كبري يف تنمية بلده االصلى ،سواء من خالل التحويالت املالية اليت يرسلها إىل ذويه أو عن طريق توظيف
املعارف املكتسبة يف اخلارج للبدء يف مشاريع لدفع التنمية احمللية ببلده االصلى  .و هكذا يصبح املهاجر جسرا بني دول االستقبال و دول
املنشأ ،وخصوصا عقب السياسة اجلديدة لالحتاد األورويب لتعزيز اهلجرة الدائرية.
مما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية :ما مدى مسامهة اهلجرة و التحويالت املالية للمهاجرين يف دعم التنمية بالبلدان املستقبلة
و احلد من الفقر ؟
لإلجابة على هذه اإلشكالية مت تنظيم الورقة البحثية ضمن اخلطة املوالية:
-1اجتاهات اهلجرة الدولية .
-2الدوافع االقتصادية للهجرة
 -3التحويالت املالية للمهاجرين
 -4األمهية النسبية لتحويالت املهاجرين الرمسية يف الدول املرسلة للعمالة
-5اآلثار االقتصادية للتحويالت املالية للمهاجرين.
منهجية الدراسة :
أما فيما خيص املنهج املتبع فقد اتبعنا املنهج االستنباطي،باستخدام أداة للوصف مع حتليل بعض املعلومات والبيانات من اجل
الوصول إىل النتائج املرجوة من هذه الورقة البحثية.
فرضيات الدراسة:
وهذا انطالقا من فرضية البحث عن مصادر التمويل اخلارجي لتحفيز تراكم رأس املال املادي والبشرى ،لدعم جهود التنمية وهنا
بدا االهتمام يزداد بالتحويالت املالية باعتبارها مصدرا مستقرا ومضاد للتقلبات الدورية مقارنة بالتدفقات األخرى .وهذا ما أثبته األزمة
العاملية لسنة  2002وهى من الناحية أخرى اقل تكلفة للبلد املتلقي من تدفقات العمالت األجنبية الواردة من مصادر أخرى ،ألهنا ال
تنشئ التزامات إزاء البلد االصلى.
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-1اتجاهات الهجرة الدولية :
على مدى عدة قرون ماليني من الناس يهاجرون اىل اراضى اخرى ،بالرغم من العقبات املادية و الثقافية و االقتصادية ،حبثا عن
حياة افضل النفسهم و الطفاهلم ".حيث زاد عدد األشخاص الذين يعيشون خارج بلد مولدهم بأكثر من الضعف"،إذ ارتفع من زهاء
 25مليون شخص يف  1690إىل حوايل  161مليون شخص عام 1،2005إىل 215مليون عام  2010ومن املتوقع استمرار هذا
االجتاه يف زيادة اهلجرة و املهاجرين على الصعيد الدويل" .2وميكن حتديد اجتاهات اهلجرة العمالية كما هو مبني يف الشكل التايل
الشكل (:)3اجتاهات اهلجرة العمالية
 59.3مليون
شخص

بلدان شـمال
بلدان جـنوب

15.4
70.1مل
يون

مليون
شخ
ص بلدان

شخص

بلـدان شـمال
جـنوب

70.2مليون
شخص

مصدر  :املركز املغريب متعدد التخصصات للدراسات االسرتاتيجية و الدولية " الدليل املغريب لالسرتاتيجية و العالقات الدولية "،2012،ص،545:متاح

ىف ،books.google.fr/books:تاريخ الزيارة 2012/12/31





 10.1مليون مهاجر من البلدان الفقرية إىل البلدان الغنية.
 10.2مليون مهاجر من البلدان الفقرية إىل البلدان الفقرية.
 56.3مليون مهاجر من البلدان الغنية إىل البلدان الغنية .

3

 15.4مليون مهاجر من الدول الغنية إىل الدول الفقرية .

واملالحظ هنا أن اهلجرة فيما بني بلدان اجلنوب ،تعد اكرب من اهلجرة من بلدان اجلنوب إىل البلدان املرتفعة الدخل األعضاء يف منظمة
التعاون و التنمية يف امليدان االقتصادي"،فأكثر من  %43من املهاجرين من البلدان النامية يعيشون يف بلدان نامية أخرى".4
 -2الدوافع االقتصادية للهجرة :

ختتلف دوافع اهلجرة و أسباهبا ،و مما ال شك فيه أن العامل الرئيسي املشرتك يف دوافع اهلجرة يتمثل يف حتسني مستوى املعيشة،
و الذي يدفع املهاجرين باجتاه مناطق اجلذب السكاين أو مناطق أخرى تتوافر فيها أسباب احلياة الكرمية .و تتنوع وتتعدد هذه العوامل،

224

الهجرة والتحويالت المالية اداة للتنمية وتخفيف حدة الفقر فى الدول النامية
فحسب النموذج الذي اقرتحه االقتصادي  Leeيف مقالة نشرها بعنوان نظريات اهلجرة ( )A Theory of migrationإن العوامل
اليت تدخل يف قرار اهلجرة قسمها على النحو التايل :
عوامل مرتبطة مبنطقة األصل

عوامل مرتبطة مبنطقة املقصد

عقبات بينية

عوامل شخصية

كما هو مبني بالشكل التايل:
شكل( :)1منوذج "يل" للهجرة الدولية
+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+
بلدان املنشأ

عوائق بينية

+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+بلدان املقصد

Source:1Everett S. Lee " A Theory of migration demography، vol 3،N1،1966، p50،
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2060063?uid=3737904&uid=2&uid=4&sid=21102695148297

فعوامل جذب و طرد ال تعد و ال حتصى ،سواءا مبنطقة األصل أو مبنطقة املقصد .قد تتمثل يف الفقر أو مدى توفر أو ضيق فرص
العمل و التمايز يف امتالك الثروة "،و عقبات بينية ميكن أن تكون املسافة ،قوانني اليت تقيد احلركة اليت تفرضها الدول املستقبلة ،تكلفة
النقل.باإلضافة إىل العوامل الشخصية كطموح الفردي و الوعي بظروف دخول أماكن أخرى باالعتماد على االتصاالت الشخصية ،كما
5
أن هناك أفراد حيبون التغيري من اجل التغيري أو انعدام األمن و االستفزاز و العدوانية الذي قد يتعرض له يف بلده األصلي.

 -3التحويالت المالية للمهاجرين:

حسب املنظمة الدولية للهجرة ،تعرف حتويالت املهاجرين بشكل شامل" بأهنا التحويالت النقدية اليت يرسلها املهاجر إىل بلد
املنشأ .واغلب التحويالت حتويالت نقدية شخصية يرسلها العامل املهاجر أو املهاجر إىل قريب ما يف بلد املنشأ،لكنها قد تكون أيضا
أمواال مستثمرة أو مودعة أو متربعا هبا من قبل املهاجر إىل بلد املنشأ.
و هناك اتفاق من جانب املؤسسات الدولية كالبنك الدويل و صندوق النقد الدويل املعنية برصد و إحصاء حتويالت املهاجرين
إىل أهنا تتكون من جمموع ثالثة بنود فرعية هي حتويالت العاملني ،تعويضات العاملني و أخريا حتويالت املغرتبني.هذا ومتثل التحويالت
جزءاً من التدفقات اخلارجية املالية اليت تتضمن االستثمارات األجنبية املباشرة واملساعدات واهلبات واستثمارات احملفظة املالية .6
فتحويالت العمال هي قيمة التحويالت النقدية املرسلة إىل الوطن من العمال املقيمني يف اخلارج ألكثر من سنة
واحدة7،وتسجل يف احلساب اجلاري حتت فئة "التحويالت اجلارية" رمز البند ، 2361أما ملن يقيم اقل من سنة فتدخل حتويالته يف

*عالمات ( )+تدل على عوامل الجذب ,و عالمات ( )-تدل على عوامل الطرد الخاصة بالمنطقة .

225

جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

تعويضات املستخدمني ويضم أجور و رواتب العمال املقيمني يف اخلارج ملدة تقل عن السنة،مبا يف ذلك قيمة اخلدمات العينية و تسجل يف
احلساب اجلاري حتت فئة "الدخل " رمز البند  .2310وال يدخل يف هذا البند ما حيمله العمال املهاجرون معهم من أموال عند العودة
فهي تدخل يف البند املواىل الثالث حتويالت املهاجرين،متثل الثروة الصافية للمهاجرين من بلد آخر وتسجل يف حساب رأس املال حتت فئة
"التحويالت الرأمسالية " رمز البند 8. 2431و بطبيعة احلال فان البند األول هو األهم يف التحويالت ،وان تزايدت أمهية البندين املواليني
يف السنوات األخرية .

 -4األهمية النسبية لتحويالت المهاجرين الرسمية في الدول المرسلة للعمالة :

وىف احدث تقرير اقتصادي صدر للبنك الدويل عن اهلجرة والتنمية ذكر أن تدفقات التحويالت املسجلة رمسيا إىل البلدان النامية
بلغ  401مليار دوالر ىف عام .2012ومن املتوقع ان تنمو التحويالت إىل البلدان النامية يف املتوسط سنويا بنسبة  %2.2خالل
األعوام الثالثة القادمة ،وقد تصل إىل  515مليار دوالر يف عام .2015و نظرا الن الكثري من املهاجرين يرسلون أمواال و سلعا عن طريق
9
أناس أو قنوات غري رمسية،فان احلجم احلقيقي للتحويالت اكرب كثريا من هذه األرقام الرمسية .

شكل ( : )01تحويالت المهاجرين الى البلدان النامية تمثل ثاني أكبر مصدر من مصادر

(بليون دوالر أمريكي)

االستثمار األجنبي

التحويالت

الديون وحوافظ

المساعدات اإلنمائية

200
175
150
125
100
75
50
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0

مصدر :البنك الدويل "كتاب حقائق عن اهلجرة والتحويالت ،"2011ص29:

و يبني الشكل ( )01األمهية النسبية لتحويالت العاملني كمصدر للتمويل اخلارجي للبلدان النامية.حيث يبني أن حتويالت
املهاجرين حتتل املرتبة الثانية بعد االستثمار األجنيب املباشر ( ،)FDIيف عام  2004جتاوزت عائدات حتويالت العمال يف البلدان النامية
 129بليون دوالر أمريكي ،وهي نسبة أعلى بكثري من جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية وتدفقات االستثمارات األجنبية غري املباشرة وأكثر
من نصف جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية.وكانت التحويالت إىل البلدان املنخفضة الدخل أكرب كنسبة من
الناتج احمللي اإلمجايل (،)GDPأو كنسبة من الواردات من تلك اليت كانت إىل البلدان املتوسطة الدخل10.ففي املكسيك تزيد
التحويالت على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة،وهى تفوق حصيلة السياحة يف املغرب ،وإيرادات صادرات الشاي يف
11
سريالنكا ،وإيرادات قناة السويس يف مصر.
وتساهم حتويالت املغرتبني بدور مهم يف احلد من نسبة انتشار الفقر و التخفيف من وطأته ،ذلك أهنا تساعد األسر املعيشية
على تنويع مصادر الدخل ،بينما توفر مصدرا مطلوبا بشدة للمدخرات ورأس املال الالزمني لالستثمار.وترتبط هذه التحويالت كذلك
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بزيادة استثمارات األسر املعيشية يف التعليم و والصحة ومجيعها هلا مردود اجتماعي مرتفع يف اغلب األحوال،ومع ذلك تتباين األدلة حول
12
مدى تأثري حتويالت املغرتبني يف النمو االقتصادي.

-5استخدامات التحويالت المالية للمهاجرين

تتشابه جماالت توظيف التحويالت يف البلدان النامية .فهي تستخدم أوال ،لتلبية حاجات يومية ألسر املهاجرين،ولتحسني
مستوى معيشتها،وتغطية اإلنفاق على الصحة و التعليم ،و القتناء السلع املعمرة ،وحتسني السكن أو بناء منزل جديد .وخيصص أحيانا
جزء من التحويالت لسداد ديون استحقت،كان اغلبها بسبب تكاليف اهلجرة ،وما تبقى يذهب لالدخار يف صورة شراء مصوغات ذهبية
أو لالستثمار ،وإجياد أنشطة مولدة للدخل 13.اىل جانب قيام املهاجرين بتحويل االدخارات اجلماعية من منظمات املهاجرين لتمويل
املشاريع العامة ىف بلدان املنشأ،كحفر اآلبار و بناء املستوصفات واملدارس وغريها 14.وميكن توضيحها من خالل الشكل التايل
الشكل ( :)12خمطط خمتصر ألهم جماالت استخدام التحويالت
البلد املضيف

املهاجر

االستهالك
السكن
النشاطات االقتصادية

جمموع املساعدات املتبادلة

ادخارات فردية
حتويالت

االستهالك
البلد االصلى

السكن

اشرتاكات يف مجعيات املهاجرين

نشاطات اقتصادية

األسرة

ادخارات مجاعية
الفوائد احملققة

مرافق اجتماعية
إقليم الدولة

Source:le groupe de travail cfsi "valorisation economique de l’epargne des migrant epargner ici ,investir la-bas ;un etat
des leux",decembre 2003,p :09

 -1التحويالت الفردية ،و استخداماهتا:
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متثل التحويالت الفردية تلك األموال املرسلة من قبل املهاجر إىل بلده االصلى ،نتيجة خمطط قراري خاص يتماشى وتطلعاته
املستقبلية ،والذي خيتلف من شخص ألخر .

 -1-1مجاالت استخدام التحويالت :
إن سلوك الفرد االقتصادي احملدد باملصلحة الفردية هو الذي حيكم تصرف الفرد أو عائلته بالتحويالت املتحصلة.اى" أن
السلوك االبتدائي للفرد حيال هذه التحويالت يف قراراته يكون بعيدا عن متطلبات التنمية بل ليس هناك رابط بني التنمية اليت هي نشاط
اجتماعي و اقتصادي عام وبني هذا السلوك الذي ميثل مصرفا فرديا صرفا.وليس هناك اختالف بني املهاجرين يف استخدام
حتويالهتم،انعكاسا ملا ميليه املستوى العلمي أو الثقايف أو الوعي الفكري ،إال يف جانب أساسى هو استثمار هذه العائدات يف اجملاالت
15
االقتصادية ذات الرحبية األكرب و األسرع من زاوية مصلحة الفرد .ولكن هذا ال ينفى وجود احلس االقتصادي لدى املهاجرين اآلخرين.
-1-1-1االحتياجات االستهالكية :

و برغم شح األدلة على االستخدام الفعلي للتحويالت املالية على مستوى االقتصاد اجلزئي ،تشري التقديرات إىل أن نسبة ترتاوح
ما بني"  20و 25يف املائة تستخدم لتلبية االحتياجات اليومية األساسية لألسر املعيشية املتلقية هلا،وتعترب التحويالت مبثابة تامني
اجتماعي هام من الصدمات بالنسبة لألسر املعيشية املنخفضة الدخل ،وتساعد يف تسيري االستهالك .وعندما تواجه العديد من هذه
األسر املعيشية صعوبات يف االقرتاض ألغراض شراء األراضي وتشييد املساكن،ميكن أن تؤدى التحويالت دورا هاما يف تذليل عقبات
االئتمان وان تشكل إىل حد ما بديال ألوجه القصور يف النظام املايل احمللى"16.وهذا راجع الن قرار اهلجرة يف اغلب األحيان يكون
مدفوعا باحلاجة إىل توفري املأكل واملسكن و امللبس،بسبب نقص الفرص االقتصادية بقرب بلد املوطن،وىف معظم البلدان يستخدم حوايل"
 20-90يف املائة من التحويالت املالية يف شراء هذه الضروريات األساسية وميكن استثمار نسبة  40-20يف املائة املتبقية يف اجملاالت
التعليمية أو الرعاية الصحية أو اإلسكان أو مشاريع األعمال التجارية الصغرية أو جمرد ادخارها حلاالت الطوارئ أو حلني التقاعد 17.وعلى
سبيل املثال أفادت دراسة استقصائية أجرهتا املنظمة الدولية للهجرة يف غواتيماال بان األسر املتلقية تستخدم  %53من التحويالت لشراء
18
أمور أساسية مثل الطعام و املالبس.وتنفق  %11أخرى على التعليم والصحة".
و وفقا للبحوث اليت أجريت للبنك الدويل "أن هذه التحويالت املالية الدولية كان هلا تأثري إحصائي قوى على ختفيض حدة
الفقر.ففي املتوسط ،تؤدى زيادة نسبتها  %10يف نصيب امجاىل الناتج احمللى للبلد من التحويالت املالية إىل اخنفاض بنسبة  %1.9من
19
الفقراء".
وقد أكدت العديد من الباحثني على التأثريات االجيابية للتحويالت املالية ىف دول املنشأ على تنويع مصادر الدخل ومحاية
العائالت يف حاالت احملن (املرض والصدمات النامجة عن التباطؤ االقتصادي أو عن املخاطر املناخية ).
-2-1-1العقارات :

وإذا كان العقار يظل القطاع املهيمن على االستثمارات املهاجرين،فدوافع هذا االختيار تبدوا واضحة وتتضح أسباب كون
العقارات قطاع االستثمار السائد بني املهاجرين .أوال وقبل كل شيء ميثل هذا االستثمار جناحا اجتماعيا ،إال انه يف نفس الوقت يتسم
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أيضا بقيمة عاطفية و رمزية للمهاجر الذي يعيش بعيدا عن عائلته،يف حالة قيام املهاجر بدراسة العودة فان إنشاء منزل يف بلد األم ميثل
20
ضمانا من الظروف غري املتوقعة.
-3-1-1االستثمارات المنتجة :

و وفقا للبنك الدويل كثريا ما يقوم متلقوا التحويالت املالية باستثمارها ،خاصة يف البلدان اليت تتمتع بسياسات اقتصادية
سليمة .و" تعمل على ختفيض القيود املفروضة على النقد االجنىب ميكن أن يشجع على استثمارها.وميكن حىت لالستخدام االستهالكي
للتحويالت املالية أن ينشط التنمية االقتصادية،و خباصة عندما تنفق األسر املعيشية حتويالهتا املالية حمليا .وميكن أن تكون هناك أمهية كبرية
لآلثار املضاعفة للتحويالت املالية فكل دوالر ينتج دوالرات إضافية تتجلى يف النمو االقتصادي للمشاريع التجارية اليت تنتج وتورد
املنتجات اليت جيرى شراؤها هبذه املوارد .ووجد البنك الدويل أن تدفقات التحويالت املالية تشكل مصدرا للدخل يف كثري من البلدان.وهذا
املصدر أكثر استقرار من التجارة اخلارجية و االستثمار األجنيب املباشر و املساعدة األجنبية"21.وميكن أن ميثل مستثمرو املهجر مصدرا
للتمويل أكثر استقرارا من املستثمرين األجانب اآلخرين،الن معرفتهم بأحوال بلد املنشأ تقلل عادة من شعورهم باخلطر.وعلى وجه
التحديد من خماطر ختفيض قيمة العملة ألهنم على األرجح يستخدمون العملة الوطنية يف اى وقت"22.لكن أبرزت االحصائيات املنجزة
يف "بلدان كومنولث الدول املستقلة (طاجيكستان و مولدوفا و ارمينيا) بينت بان املبلغ املخصص للمدخرات و االستثمار مبلغ صغري.ومل
تفضى التحويالت وهجرة العمالة يف طاجيكستان إىل جتميع فردى للثروة،بل إهنا مل تسرع وترية تنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة .ومع
ذلك فقد أصبحت هجرة العمالة كإسرتاتيجية للبقاء .وحيثما تكون بيئة االستثمار أمنة و العائدات مغرية ،تشجع املهاجرون على
االستثمار23.إال أن مواطن الضعف اهليكلية لدى اقل البلدان منوا ،قد جتعل النجاح ىف تعبئة مصادر التمويل اخلارجية هذه ألغراض
إنتاجية امرا أكثر صعوبة.لذلك ،فان من االمهية البالغة ان توضع اسرتاتيجيات واطر سياسية مناسبة كفيلة بتوظيف التحويالت املالية
24
الغراض االستثمار".

-2التحويالت المعرفية :

لقد استطاعت شبكات الكفاءات املهاجرة العلمية و الفنية ومن رجال األعمال اجناز ادوار مهمة بالفعل يف ربط الكفاءات
املهاجرة ببلداهنا األصل،بدون العودة املؤقته او الدائمة.و أطلق بعض الباحثني عليها اسم "العمل التعاوين عن بعد( distant co-
 ،)operativeوامساها البعض األخر مبقاربات "الشتات" ورغم وجود هذه الصيغة مند فرتة فان شبكات الكفاءات املهاجرة أضحت
أكثر تنظيما،ومن ابرز هذه األمثلة نقل املعرفة من خالل اجلاليات الوطنية املهاجرة وفق برنامج  TOKTENالذي ينظمه الربنامج
اإلمنائي لألمم املتحدة ،UNDPويهتم بنقل املعرفة بواسطة الكفاءات املهاجرة ،ولقد مت حصر  41شبكة معلومات خالل التسعينات
للربط بني الكفاءات املهاجرة من  30بلدا من بلدان أصل هذه الكفاءات25.حيث تزود اجلاليات املهاجرة شركات بلدان املنشأ بفرصة
احلصول على التكنولوجيا و املهارات من خالل اجلمعيات املهنية (مثل نقابة األطباء و أطباء األسنان الغانيني يف اململكة املتحدة)،و
التعيينات املؤقتة للمغرتبني املهرة يف البلدان املنشأ ،والتعليم عن بعد،والعودة (أساسا لفرتة قصرية) للمهاجرين ذوى املهارات الفائقة.وميكن
استغالل مهارات املهاجرين بإنشاء شبكات لتبادل املعرفة .يتعني على البلدان أن تقوم مبسح املوارد البشرية املتاحة لدى مهاجريها،وإنشاء
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شبكات فعالة،وتنمية أنشطة وبرامج حمددة وعلى سبيل املثال ،هناك بعض املبادرات الصغرية الرائدة اليت تدعو أعضاء من اجلاليات
26
املهاجرة لتدريس برامج يف اجلامعات األفريقية".

-3التحويالت الجماعية :
تساهم مجعيات املهاجرين يف البلدان املضيفة،و املعروفة مبنظمات التضامن للهجرة الدولية (Organisations OSIM
)  de solidarité internationale issues des migrationعلى حتسني مستويات املعيشة " ،ولعب دور اكرب يف متويل
مشاريع التنمية يف البلدان األصلية للمهاجرين.من خالل التحويالت املالية ومسامهات الشخصية ملبادرة التضامن  .و وفقا لبعض االرقام
تفيد إىل انه يوجد حوايل " 1000مجعية يف فرنسا ،ثلث املهاجرين منها من دول يف وادي هنر السينغال (مايل ،موريتانيا،السينغال ) ،و
الثلث اآلخر من جنوب الصحراء الكربى ألفريقيا .ىف البداية اقتصر عملها على املشاريع املرموقة مثل بناء مساجد وقد وسعت هذه
اجلمعيات تدرجييا لتغطية كل جانب من جوانب احلياة اليومية يف القرى مثل مشاريع اهليدروليكية ،الرعاية الصحية،التعليم ،ولألسف بعض
األرقام من الدراسات مل يتم حتديثها،من اجل إعطاء فكرة عن حجم الظاهرة ىف حمافظة  yelimaneيف مشال منطقة كايس يف مايل
،أجنزت مجعية التنمية من اجل مسامهة ىف تنمية حمافظة كايس يف عام  1669أجنزت عدد من املشاريع منها حفر  120بئر ،واجناز 10
مدرسة ،وبناء  11مستوصفا ،بالكامل تقريبا بتمويل من مجعيات املهاجرين يف فرنسا.من ناحية النقدية فان هذه املشاريع كلفت حوايل 1
بليون فرنك".27
ومن بني األمثلة عن عمل هذه اجلمعيات مجعية املهاجرين Gidimaxa Jikké:
انشات عام  1622لديها  300عضوا،من أصل مايل يف منطقة كايس  .وىف ما يلي قائمة من مشاريع اجلمعية وبراجمها :
إمدادات املياه :مت حفر آبار يف  5قرى والسدود بنيت لتصفية،و الوقاية من الفيضانات يف  4قرى أخرى.

الرعاية الصحية :محالت التطعيم العادية ،وال سيما بالنسبة ألمراض الطفولة مثل احلصبة و السعال الديكي

و شلل األطفال ،قامت بتمويل  12مركزا للرعاية الصحية اجملتمعية.
التعليم والتدريب واإلملام بالقراءة والكتابة :ويتم تنظيم الدورات العادية وبتمويل من مجعية للمساعدة يف

تدريب السكان يف إدارة مشاريع تقنيات متكنها من حتديد وحتليل أولوياهتا وإطالق املبادرات الالزمة ،وقد مت تدريب حنو 120
امرأة يف الصباغ ة والتقنيات وقد وضعت فصول حمو األمية تصل يف العديد من القرى ،مع شراء  430من الكتب املدرسية؛
يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس يف هذه املراكز من خالل شراكة مع املنظمات غري احلكومية األمريكية .
املشاريع الصغرية :هذا اجملال قد استفاد كثريا من جناح برامج التعليم والتدريب وحمو األمية .وتركزت املشاريع

أساسا على زراعة البقول ( تغطي كل أو بعض من تكلفة كميات كبرية من الطماطم واخلس ،والبصل والبذور األخرى)،
28
وختزين احملاصيل".
-6اآلثار االقتصادية للتحويالت المالية للمهاجرين :
إن اجلزء األكرب من األدبيات االقتصادية حياول دراسة اثر التحويالت املالية على البلدان املستقبلة .ومتيل معظم التحليالت إىل
الرتكيز على ثالث قضايا رئيسية وهى :
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 -1-6اثر التحويالت المالية على توزيع الدخل و على مستوى الفقر :
للبحث عن اثار توزيع الدخل ناتج من التحويالت املالية نركز على العدالة االجتماعية و املساواة يف التقييمات التجريبية ملعظم
الدراسات اليت أجريت حول أثار توزيع الدخل ،لبعض االقتصاديني هناك تأكيد لفرضية أن التحويالت املالية كان هلا تأثري التعادل على
توزيع الدخل يف توجنا و املكسيك.
بالنسبة ألسر توجنا ،على سبيل املثال اخنفض املعامل اجليين المجاىل الدخل من  0.31إىل  0.34مع استالم التحويالت
املالية .يف حني أوضحت دراسات عكس ذلك باستخدام نفس املؤشر،ومن أهم األسباب الرئيسية لذلك هو أن أغىن العائالت هي أكثر
قدرة على دفع التكاليف املرتبطة باهلجرة الدولية.وهذا ما أكدته بيانات مسوحات األسر املعيشية يف باكستان حيث كشفت أن العائالت
األكثر ثراء هي تلك اليت استفادت أكثر من غريها من حتويالت املهاجرين.
استخدم صارخ وتايلور واسحاقى ( )1622،1629منوذج ديناميكي لتقدمي نظرة أوسع عن اثر توزيع التحويالت على الدخل
يف املناطق الريفية بقريتني باملكسيك،وجدوا أن تأتري توزيع الدخل على التحويالت املالية يعتمد بشكل حاسم على تاريخ اهلجرة ،وعلى
مدى إمكانية متويل مصاريف اهلجرة من طرف األسرة.واقرتحوا إمكانية متثيل لدينامكية اهلجرة وتوزيع الدخل من خالل العالقة .Uففي
املراحل األوىل للهجرة تكون معلومات حول وجهات مستهدفة،فرص العمل يف بلدان املقصد حمدودة و بالتايل األسر األكثر ثراء ترسل
بشكل رئيسي املهاجرين وتستفيد من التحويالت مما يتسبب يف عدم املساواة يف توزيع الدخول .أما يف وقت الحق ستؤثر اهلجرة على
29
نطاق اكرب من فئات الدخل ،وستستفيد األسر الفقرية من حتويالت املهاجرين وسيكون هلا تأثري التعادل على توزيع الدخل .
وميكن ان تزيد التحويالت ايضا دخل االسر املعيشية الىت ال يوجد فيها مهاجرون وبسبب التأثريات املضاعفة قد ينجم عن كل
دوالر وارد من التحويالت دوالران او ثالثة دوالرات اضافية من الدخل ىف جمتمعات املنشأ احمللية الن التحويالت تنفق ىف اغلب االحيان
على السلع او اخلدمات يقوم االخرون بتزويدها ىف االقتصاد احمللى وحىت لو متكنت التحويالت من شراء السلع او اخلدمات تنتج خارج
جمتمع املنشأ احمللى فان التأثريات املضاعفة ستؤدى على زيادة الدخل بسبب االنتشار من خالل االقتصاد الوطىن،لذلك فان انفاق
التحويالت قد حيفز األسر املعيشية على االستثمار و هي غري اسر معيشية الىت تتلقى التحويالت الن زيادة الطلب على السلع و
اخلدمات يزيد من الدخل،لذلك فان اثر التحويالت ال يوجد ىف األسر املعيشية الىت حتصل عليها فحسب ،بل يشمل اثره االقتصاد
30
االوسع نطاقا.
وتعد دراسة  Adamsأحد أهم احملاوالت يف اإلجابة عن تساؤل هام أال وهو هل ختفض اهلجرة الدولية والتحويالت من الفقر
ىف الدول النامية ،وقد استخدمت الدراسة بيانات  11دولة نامية متثل خمتلف مناطق العامل ،وذلك باالعتماد على قاعدة بيانات البنك
الدويل عام  .2004وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة هامة مؤداها أن كل من اهلجرة الدولية والتحويالت لديها تأثري قوى -وذو داللة
إحصائية – ىف ختفيض الفقر يف الدول النامية.حيث أشارت إىل أن زيادة قدرها  %10يف أعداد املهاجرين الدوليني ،سوف يؤدى إىل
اخنفاض قدره  %2.1لنسبة األفراد الذين يعيشون على أقل من دوالر ىف اليوم وأشارت إىل أن زيادة قدرها  %10ىف نصيب الفرد من
31
التحويالت الدولية سوف تؤدى ىف املتوسط إىل اخنفاض قدره  %3.5لنسبة األفراد الذين يعيشون ىف فقر.
و العالقة بني التحويالت و الفقر ال تسري ىف اجتاه واحد،فالفقر وما يصاحبه من االفتقار للفرص االقتصادية ،يلعب دورا ىف
حتفيز على اهلجرة و التحويالت النامجة عنها.وىف بعض األحيان،جتمع قرى ىف السينغال فيما بينها املوارد لدفع نفقات اهلجرة الالزمة
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لشباهنا االكثر مهارة ،وتعترب التحويالت عائدا على هذا االستثمار املشرتك .واحتمال حصول االسر املعيشية االكثر فقرا ،الىت لديها عضو
32
منها يعمل كعامل مهاجر،على تكملة مطردة للدخل من اخلارج ،و ذلك سبب اخر ىف ان الفقر قد يعىن مزيدا من التحويالت.

-2-6اثر التحويالت المالية على النمو :
هناك بعض االثار االجتماعية ال يقبل اجلدل فيها من ان التحويالت املالية تشكل مصدرا هاما للدخل بالنسبة لكثري من
االسر املنخفضة و املتوسطة الدخل ىف البلدان النامية و ىف نفس الوقت توفر العملة الصعبة الالزمة السرتداد املداخالت الناذرة الىت ال
تتوفر حمليا وأيضا و وفورات إضافية من اجل حتقيق التنمية االقتصادية.ولكن من املفرتض ان احلجم االثر االمنائى للتحويالت املالية ىف
البلدان املستقبلة ،تعتمد على الكيفية الىت تنفق هبا هذه األموال.اى إذا كانت تنفق على االستهالك،او ختصص لالستثمار و االدخار ،و
مما ال شك فيه ان اإلنفاق على املشاريع االستثمارية له تأثري مباشر على العمالة باعتباره استثمار منتج أما اذا أنفقت هذه التحويالت
على استهالك السلع غري مباشرة و شراء العقارات قد تنتج عنه تأثريات سلبية على النمو غري مباشر على االقتصاد.33
وقد توجه التحويالت على حنو خاص يف تسديد تكاليف التعليم و الرعاية الصحية األمر الذي يؤدى إىل حتسني الرأمسال
البشرى34.وأصبح اإلنفاق على التعليم يصنف عادة يف األدبيات االقتصادية يف خانة االستهالك،على الرغم من أن التعليم أصبح ينظر
إليه باعتباره واحد من احملددات الرئيسية للنمو االقتصادي.
والبحوث االقتصادية األخرية تظهر أن التحويالت املالية،وحىت ان مل تستثمر فسيكون هلا تأثري مضاعف مهم فالدوالر واحد من
التحويالت املالية تنفق على االحتياجات األساسية حيفز مبيعات التجزئة و الذي حيفز مزيدا من الطلب االضاىف على السلع و اخلدمات
35
مما حيفز على اإلنتاج.
و األدلة التجريبية تشري إىل أن اآلثار املضاعفة ميكن أن تزيد بدرجة كبرية من الناتج القومي االمجاىل فعلى سبيل املثال كل دوالر
ينفق ىف املكسيك يؤدى اىل زيادة الناتج احمللى االمجاىل بـ  2.96دوالر ،للتحويالت الىت تتلقاها األسر يف املناطق احلضرية ،و3.11
دوالر للتحويالت اليت تتلقاها االسر الريفية .وىف اليونان ولدت التحويالت املالية بداية من  1610اثر مضاعف ب ـ  1.11على الناتج
االمجاىل،وهو ما ميثل اكثر من نصف معدل منو الناتج احمللى اإلمجايل.و عالوة على ذلك مولت التحويالت املالية نسب عالية من
العمالة  %10.3:ىف قطاع التعدين %5.2،ىف الصناعات التحويلية %4.1،ىف قطاع البناء .و وجدت أن اإلنفاق على االستهالك و
االستثمار ينتج عنه أثار مضاعفة مماثلة  %1.2و  %1.6على التوايل.وتبني ان النفقات االستثمارية تكون مثمرة للغاية ولديها اثر
مضاعف قدر ب ـ .%2من خالل الدراسات القياسية متت عام  2001باالعتماد على بيانات  11بلد من دول وسط وشرق اوروبا
وجدت ان التحويالت تساهم بشكل كبري ىف زيادة مستوى االستثمار ىف اقتصاديات املصدر.و دراسة أخرى أجريت على  20بلد ناميا
سنة  2003أظهرت نتائجها ان التحويالت تقلص حجم البطالة .36
-3-6اثر التحويالت المالية على ميزان المدفوعات :
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ان التحويالت املالية ليست إضافة فقط لدخل األسرة احمللية ،ولكن أيضا تساعد يف احلد من العجز ىف ميزان املدفوعات عن
طريق توفري موارد إضافية من النقد األجنيب وهى أكثر استقرارا وذات طابع مضاد للتقلبات الدورية باملقارنة مع التدفقات النقدية األخرى،
ومثة عامل حاسم يف هذا الصدد هو إىل اى مدى ميكن تلبية الطلب املتزايد الناجم عن التحويالت املالية من خالل توسيع اإلنتاج احمللى.
ومن اآلثار السلبية للتحويالت املالية ىف احلساب اجلاري هو "األثر املرتد" حيدث عندما حتدث التحويالت زيادة يف الواردات ،و
بالتايل زيادة العجز يف امليزان التجاري ىف البالد املستقبلة للتحويالت و هذا نتيجة تولد طلب اضاىف اكرب من قدرة االقتصاد على اإلنتاج
عندما يقع على السلع القابلة للتداول .وميكن ان حتفز التحويالت على رفع قيمة العملة احمللية وتضخم األجور ىف البلدان األصلية و يقلل
من القدرة التنافسية للصناعات احمللية ىف األسواق اخلارجية ( صادرات غالية ) ،ويزيد من منافسة الواردات يف األسواق الداخلية وهو ما
يعرف باملرض اهلولندي  ، Dutch Diseaseكما هي حالة البلدان اليت تعتمد على مصدر واحد لإلنتاج مثل النفط او بعض املواد
37
األولية األخرى .

خاتمة

إن العالقة ما بني التحويالت املالية وحتقيق التنمية معقدة ،نتيجة الرتباطها بعدة حمددات ىف تتوقف على مدى ختصيصها يف
مشاريع إنتاجية وإمكانية توظيف معارف املغرتبني لبناء القدرات باعتبار دورهم اخلفي "كوسطاء ىف نقل املعارف" وهو الدور الذي من
شانه ان ييسر نشوء أمناط جتارية جديدة ونقل التكنولوجيا وتبادل املهارات و املعارف وهذا يتطلب اتباع هنج سياساتى واقعى من اجل
إشراك املغرتبني بتغيري السياق وعلى العموم تتوقف التعبئة الفعالة ملسامهة املغرتبني من اجل التنمية على وجود عدد من االسرتاتيجيات ىف
اطار مبادرات سياسية اوسع ترمى اىل دعم متويل القدرات اإلنتاجية وتطويرها وجتذها اىل إقليم املغرب العريب
يبدوا أن هناك إمجاع على أن التحويالت حتسن مستوى معيشة أالف من األسر ىف املدى القصري ال ىف دول املغرب ويبقى
الرهان األساسي حول تعزيز عودة املهاجرين و جذب التحويالت اليت تسهم ىف حتقيق التنمية احمللية.
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