
    

 

، كيف ميكن ربط نريجاهماليوم الدويل لليف 

 الهجرة بالتنمية، والحد من نزيف األدمغة؟

 وسام الدين العكلة        

دكتوراه يف القانون الدويل، متخصص يف قضايا 

 اللجوء والحامية الدولية
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يف الثامن عرش من ديسمرب/كانون االول من كل عام يصادف اليوم الدويل للمهاجرين 

وهو ذات ، 2000ديسمرب/كانون األول  4الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

التاريخ الذي تم فيه اعتامد االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين يف 

، وهذا اليوم مخصص لالعرتاف بأهمية مساهامت املهاجرين والالجئني، مع تسليط 1990عام 

الضوء عىل التحديات التي يواجهونها خاصة مع تزايد الهجرة يف جميع أنحاء العامل، كام 

االحتفال يف هذا اليوم من قبل األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها إىل لفت االنتباه يهدف 

إىل حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئني وتسليط الضوء عىل مساهمتهم يف املجتمعات 

 املضيفة، والتداعيات التي خلفتها هجرتهم عىل مجتمعاتهم األصلية.

بالغة الخطورة للحروب والرصاعات، وهذه الخسائر ال  تشكل الخسائر البرشية إحدى أهم اآلثار

تقترص فقط عىل القتلــى والجرحــى واملعاقني، وإمنا متتد أيضاً لتشمل الالجئني 

واملهجرين والنازحني واملحـرومني مـن حـق العـودة إىل ديارهم األصلية، األمر الذي 

ها العلمية لصالح دول أخرى يتسبب يف خسارة البلدان التي تعاين من الرصاعات كفاءات

األمم تعمل عىل استقطابهم واالستفادة من خرباتهم واملهارات التي يحملونها. وبحسب 

مليون الجئاً ومهاجراً دولياً وأكرث من  281، كان هناك ما يزيد عن 2020فإنه يف عام  املتحدة

% من سكان العامل، بسبب  3,5، أي ما يعادل نحو 2021مليون نازح داخيل بنهاية عام  59

انتشار الحروب والرصاعات واالضطهاد واستمرار التدهور االقتصادي يف العديد من البلدان 

واستمرار األنظمة الدكتاتورية يف قمع شعوبها والتضييق عليهم. وبسبب النقص املستمر 

املأمونة والنظامية، يواصل املاليني رحالت محفوفة باملخاطر كل عام.  يف مسارات الهجرة

 ألف مهاجر نحوبهم عىل طرق الهجرة. 50، قىض أكرث من 2014ومنذ عام 

ومام ال شك فيه أن الخوض يف قضايا الهجرة معقد جداً بسبب التشعبات الكبرية لهذه 

الشارة يف هذه املقالة القصرية بشكل الظاهرة وجوانبها اإليجابية والسلبية. مع ذلك أريد ا

رسيع إىل قضيتني أساسيتني، األوىل عالقة الهجرة بالتنمية وتداعيات هجرة األدمغة، 

 والثانية فكرة إمكانية إنشاء عامل خاٍل من الالجئني واملهاجرين.

تشري العديد من الدراسات البحثية إىل أن للهجرة الدولية تأثري هائل عىل الديناميات 

لدميوغرافية وأسواق العمل والعمليات االجتامعية واالقتصادية يف كل من البلدان ا

املستقبلة واملرسلة، وتركز هذه الدراسات عىل وجود جوانب إيجابية للهجرة خاصة بالنسبة 

إىل الدول املستضيفة، حيث قدم املهاجرون والالجئون مساهمة كبرية يف التنمية 

https://www.un.org/ar/observances/migrants-day
https://www.un.org/ar/observances/migrants-day
https://www.un.org/ar/observances/migrants-day
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تصادية لهذه البلدان، كام تشري هذه الدراسات إىل أن هناك الثقافية واالجتامعية واالق

الكثري من الروابط التي تربط الهجرة مع التنمية برشط توافر السياسات املالمئة لذلك، وهو 

ما اعتمدته دول االتحاد االورويب يف السنوات األخرية لالستفادة من خربات الالجئني 

يد من املجاالت بعد تبني سياسات مرنة تتعلق واملهاجرين ومهاراتهم املتميزة يف العد

باالعرتاف وتعديل شهاداتهم الصادرة خارج االتحاد االورويب لتسهيل انخراطهم يف سوق 

 العمل.

أن الروابط بني الهجرة والتنمية توفر إمكانات كبرية لتعزيز  ةلجنة املجتمعات األوروبيوتعتقد 

األهداف اإلمنائية للدول، دون أن تشكل بديالً عن املساعدة اإلمنائية الرسمية املعززة 

والسياسات املحسنة التي تظل رضورية أكرث من أي وقت مىض لتحقيق األهداف اإلمنائية 

لذلك تبقى قضية الهجرة والتنمية عىل رأس جدول  لأللفية يف اإلطار الزمني املتفق عليه.

أعامل سياسات االتحاد األورويب، كام تنظر البلدان واملنظامت الدولية بشكل متزايد إىل 

الهجرة عىل أنها ظاهرة ميكن أن تكون آثارها اإليجابية يف مجال التنمية كبرية، برشط وجود 

 السياسات املناسبة.

 2018عامة لألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب من العام من جانبها أقرت الجمعية ال

"، وهو اتفاق غري ملزم إال أنه االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية"

ـاملة وجامعة للهجرة الدولية، ويؤكد عىل الحاجة إىل نهج شـــــــامـل يوفر رؤية شــ

لتعظيم الفوائـد العـامـة للهجرة، مع معـالجـة املخـاطر والتحـديات التي يواجههـا األفراد 

واملجتمعات يف بلدان املنشـــأ والعبور واملقصـــد. وأكد االتفاق العاملي عىل أنه ال ميكن 

مواجهة التحديات والفرص الناجمة عن هذه الظـاهرة العـامليـة. كام يهدف ألي بلد مبفرده 

هذا النهج إىل تيســـــــري الهجرة اآلمنـة واملنظمـة والنظـاميـة، مع الحـد من حـدوث الهجرة 

غري النظـاميـة والتقليـل من أثرهـا الســـــــلبي من خالل التعـاون الـدويل واعتمـاد مجموعـة 

  التي نص عليها االتفاق.التدابري

باملقابل ال متلك الدول النامية مثل الدول العربية عموماً وتركيا أية سياسات واضحة 

لالستفادة من مهارات الالجئني يف التنمية املختلفة، وغالباً ما يوجد هؤالء يف املنطقة 

يف مجال العمياء للحكومات يف هذه الدول، وتشكل اإلجراءات البريوقراطية املعقدة 

تعديل الشهادات واالعرتاف بكفاءاتهم، والسامح لهم بالعمل، إضافة إىل أسباب أخرى، 

عوامل طرد لهؤالء تدفعهم إىل الهجرة باتجاه الدول الغربية حيث باتوا يشكلون مصدراً 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0390&from=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/451/97/PDF/N1845197.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/451/97/PDF/N1845197.pdf?OpenElement
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لالبتكار والتنمية املستدامة يف هذه الدول، إىل جانب مساهامتهم املالية التي يوفرونها 

م األصلية من خالل التحويالت املالية التي تشكل رشيان حياة ألرسهم وتحفز لبلدانه

األسواق املحلية يف البلدان منخفضة الدخل. وخالل السنوات املاضية خرست تركيا والدول 

العربية اآلالف من ذوي الكفاءات السوريني بسبب عدم تبنيها سياسات مرنة الستقطابهم 

راتهم يف مختلف املجاالت مبا فيها التعليم والصحة واالستفادة من خرباتهم ومها

 واالقتصاد والفن والرياضة...

مع ذلك تتضمن ظاهرة الهجرة مخاطر متعددة ومركبة تتطلب تضافر الجهود لوضع سياسات 

وتطوير معايري للحد من تداعياتها السلبية عىل الدول املصدرة خاصة عىل صعيد نزيف 

منه هذه الدول بشكل واضح خالل السنوات األخرية. لذا يتوجب عىل األدمغة الذي باتت تعاين 

حكومات هذه الدول تطوير سياساتها لضامن مساهمة الهجرة يف برامج التنمية التي 

تعتمدها عىل املستوى الوطني واإلقليمي. يجب أن تستند هذه السياسات إىل أفضل 

جهات الفاعلة من غري الدول ودمجها املامرسات التي يجري تطويرها من قبل الباحثني أو ال

يف سياساتها الوطنية لتحسني تأثري الهجرة عىل التنمية. وميكن أن تلعب عودة 

املهاجرين، حتى املؤقتة منها، دوراً مفيداً يف تعزيز نقل املهارات إىل هذه الدول، من 

جئني لدعم خالل تبني سياسات وبرامج بني الدول النامية واملفوضية السامية لشؤون الال 

عودة املهاجرين والالجئني خاصة أولئك الذين يعملون يف املجاالت ذات األهمية املبارشة 

للمساهمة يف تنمية هذه البلدان عىل أن تتضمن هذه السياسات إجراءات عملية تدعم 

 العودة الطوعية الالجئني إىل بلدانهم وإعادة دمجهم فيها من جديد.

السلبية لهجرة األدمغة تشكل تحدياً هائالً أمام البلدان النامية،  مع ذلك تبقى مواجهة اآلثار

لذلك يجب أن تكون االستجابات السياساتية تقوم عىل معالجة أسباب هجرة األدمغة، وأن 

تكون متالمئة مع االحتياجات والتحديات الخاصة بكل بلد مترضر من هذه الهجرة. إىل جانب 

ية والجامعات أو الهيئات األخرى يف البلدان النامية إقامة رشاكات بني املؤسسات البحث

والدول الغربية للتخفيف من هجرة األدمغة وتشجيعها عىل العودة الطوعية إىل بلدانهم 

األصلية، واستقطاب هذه األدمغة من قبل بعض الدول العربية خاصة الخليجية منها 

قل املهارات واملعارف التي لالستفادة من خرباتهم يف مجاالت التنمية كافة من خالل ن

طوروها يف بالد املهجر. إال أن الواقع يشري عموماً إىل عدم امتالك الدول العربية لربامج 

مشجعة قادرة عىل اقناع املهاجرين والالجئني من أصحاب الكفاءات بالعودة إىل هذه 
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ل، يف حني البلدان والحد من هدر األدمغة التي تنتقل بشكل مستمر من الجنوب إىل الشام

أن الدول الغربية اتخذت إجراءات عملية الستقطاب هؤالء من خالل تسهيل االعرتاف 

 مبهاراتهم ودمجهم يف املجتمعات العلمية يف هذه الدول. 

أما القضية الثانية التي تدور حول فكرة امكانية إنشاء عامل خال من الالجئني واملهاجرين، 

رار الحروب والرصاعات يف الدول النامية، وغياب فهي تبدو أقرب إىل الخيال مع استم

الدميقراطية واستمرار األنظمة القمعية يف العديد من هذه الدول، إضافة إىل الهوة 

الكبرية بني هذه البلدان والدول الغربية يف مختلف املجاالت خاصة بيئات العمل املناسبة 

األكادميية التي توفرها هذه  واألجور ومستوى املعيشة واحرتام حقوق اإلنسان والحرية

الدول للمهاجرين األمر الذي يعقد مسألة إيقاف تدفق الالجئني واملهاجرين أو عودتهم 

إىل بلدانهم األصلية للمساهمة يف تنميتها ووضع خرباتهم ومهاراتهم يف خدمة 

 شعوبهم يف كافة القطاعات.

 

 املركز رأي عنمحتوى املادة يعرب عن رأي الكاتب وال يعرب بالرضورة 


