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  األونكتاد حيذر بأن هجرة ذوي الكفاءات تعمل على
 تقويض أركان التقدم يف أقل البلدان منواً

 
واً وتشكل حاجزاً حيذر تقرير أعده األونكتاد بأن هجرة ذوي الكفاءات ظاهرة متفشية يف معظم أقل البلدان من 

 .خطرياً أمام استغالل التكنولوجيا ملساعدة هذه الدول على توسيع نطاق اقتصاداا والنهوض مبستويات املعيشة فيها
 
 )1("املعرفة والتعليم التكنولوجي واالبتكار من أجل التنمية ":2007تقرير أقل البلدان منواً لعام جاء يف  

 قد خسرت يف -  هي هاييت والرأس األخضر وساموا وغامبيا والصومال - أن مخسة من أقل البلدان منواً 
السنوات األخرية ما يزيد عن نصف كوادرها من املهنيني خرجيي اجلامعات الذين رحلوا إىل بلدان صناعية 
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وشهدت سبعة بلدان أخرى من أقل البلدان منواً رحيلَ ما يزيد عن . حبثاً عن أوضاع وظيفية ومعيشية أفضل
  ).انظر املخطط البياين(كوادرها من املهنيني املدربني ثلث 

ويقدر على وجه اإلمجال أن حنو املليون من ذوي املهارات من أقل البلدان منواً كانوا يعيشون ويعملون يف  
 يف املائة، نظراً إىل أن عدد من 15، ما يشكل هجرةً لذوي الكفاءات مبا نسبته 2004بلدان متقدمة يف عام 

ويفيد التقرير بأن أقل البلدان منواً يف .  مليون نسمة6.6 تعليماً جامعياً يف أقل البلدان منواً يبلغ حنو تلقوا
 بلداً، هي أكثر تضرراً جراَء هجرة ذوي الكفاءات من تضرر البلدان النامية عموماً من 50العامل، وعددها 

 . يف املائة8ية عن هذه الظاهرة، حيث يقل معدل هذه اهلجرة يف البلدان النام
 
فعمل املهنيني املهرة هو من . ، حسبما يسمى، قد تترتب عليه آثار خطرية"رأس املال البشري"إن فقدان  

الشروط املسبقة لرفع سوية البىن اإلنتاجية لدى أقل البلدان منواً واالرتقاء بصادرات هذه البلدان، ولزيادة 
ك عن حتسني املرافق واخلدمات الصحية والتعليمية احمللية، اليت تعود  ناهي- تطوير املؤسسات التجارية احمللية 
ففي حال عدم كفاية الكوادر املدربة من اخلرباء الزراعيني وعلماء األحياء . بالنفع على جمموع كامل السكان

 شركات واملهندسني والعلماء واألطباء واملمرضات وأخصائيي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يتعذر على
 ما جيعل من - أقل البلدان منواً ومزارعها استغالل التكنولوجيا الالزمة لالرتقاء بسوية منتجاا ورفع كفاءا 

ومن مث، فإن هجرة ذوي املؤهالت تعود بالضرر على فرص النمو . الصعب عليها مواجهة املنافسني األجانب
أقل البلدان منواً، نظراً ألن عدد ما لديها من ويسري هذا بوجه خاص على . والتنمية على األجل الطويل
 .مهنيني مهرة منخفض نسبياً

 
وأقل البلدان منواً األكثر تضرراً نتيجة هجرة ذوي الكفاءات هي أقل البلدان منواً يف أفريقيا، فضالً عن هاييت  

مرتفعة بوجه " ملهاراتذوي ا"ومعدالت املهاجرين ). انظر املخطط البياين(وبعض أقل البلدان منواً اجلزرية 
خاص لدى البلدان اليت شهدت عدم استقرار سياسي يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، ولدى 

وعلى خالف ذلك، فهجرة الكفاءات هي أقل حدة يف أقل . أشد البلدان فقراً، ولدى البلدان اجلزرية الصغرية
 يف املائة من ذوي 5ار ونيبال وبوتان ما ال يزيد عن فقد فقدت بنغالديش وميامن. البلدان منواً يف آسيا

 . املهارات لديها الذين غادروها متوجهني إىل بلدان متقدمة
 
فاحلاصلون على تعليم جامعي . وهجرة ذوي الكفاءات من أقل البلدان منواً ظاهرة نامجة عن قوى متكاملة 

مبا يربو يف بعض احلاالت على (اً يف البلدان املتقدمة جتذم إىل خارج بلدام األجور واملرتبات األعلى كثري
ويف الوقت ذاته، تسعى . ، وتدفعهم إىل املغادرة فرص العمل القامتة يف أوطام) ضعفاً يف مهن مطابقة20

البلدان الصناعية جاهدة إىل توظيف عاملني مهرة من البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً، لسد الثغرات 
وتعود أسباب هذه الثغرات إىل شيخوخة السكان وحاالت النقص يف ميادين .  أسواق اليد العاملة لديهايف

 وندرة القوى العاملة ذات املهارات اليت -  كتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - آخذة يف النمو السريع 
 األعداد الكافية من األخصائيني تتراوح بني املستويني املنخفض واألوسط، مع عجز النظم التعليمية عن توفري
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وازدادت هجرة ذوي املهارات من البلدان النامية . يف األشغال الفنية والكهربائية ومن املمرضات واملعلمني
 . يف املائة أثناء التسعينات من القرن املاضي66إىل البلدان املتقدمة مبا نسبته ) ومن بينها أقل البلدان منواً(
ملهاجرين يرسلون عادةً أمواالً إىل أوطام، وأن هذا بات مصدراً هاماً من مصادر وعلى الرغم من أن ا 

 حيث التحويـالت النقديـة ما برحت تشكل يف السنوات - اإليرادات األجنبية لدى بعض أقل البلدان منواً 
ش وليسوتو وأوغندا والسنغال األخرية مصدراً للقطع األجنيب أكرب مما تشكلـه الصـادرات يف بنغالدي

 فإن الدالئل اليت تشري إىل أن هذه التحويالت تستخدم مـن أجل االستثمار - والرأس األخضر وساموا 
فبدالً من ذلك، تستخدم هذه املبالغ إىل حد كبري من أجل االستهالك، الذي تليب الواردات احتياجات . قليلة

الغ من األموال الوافـدة ال تسهم إسهاماً يذكَر يف النمو ومن مث، فيبدو أن هذه املب. جزء كبري منه
 .االقتصـادي الطويل األجل ألقل البلدان منواً

 
ويوصي .  بأن هجرة ذوي املهارات من أقل البلدان منواً سوف تستمر2007تقرير أقل البلدان منواً لعام ويقر  

 عالياً الذهاب واإلياب بني أوطام وبلدان وجهتهم والتقليل باختاذ تدابري تتيح، على األقل، للعاملني املدربني تدريباً
وينبغي توجيه اجلهود إىل زيادة . إىل أدىن حد مما يترتب على هجرة ذوي الكفاءات من آثار ضارة بأقل البلدان منواً

 .ل البلدان منواًوإىل زيادة تدفق املعرفة إىل أق) خالفاً هلا عن هجرم(حرية تنقل ذوي الكفاءات على هذا النحو 
 
ويوصي األونكتاد أقل البلدان منواً بأن حتاول إبقاء مهنييها املدربني لديها بأن توفر هلم فرصاً وظيفية ومهنية  

أفضل؛ كما يوصيها بوضع برامج إلغراء املهاجرين منها على العودة إىل أوطام، ولو لفترات مؤقتة على 
ملعرفة حملياً؛ ويوصيها كذلك بإقامة روابط مع مغتربيها يف الدول األقل، ليسهموا يف النمو االقتصادي وا

 .الصناعية للحفز على تدفقات التكنولوجيا والدراية الفنية
 
 أن بإمكان البلدان الصناعية أن تساعد أقل البلدان منواً بأن تؤيد 2007تقرير أقل البلدان منواً لعام ويفيد  

وقد تشمل .  على املهنيني الذين حتتاج إليهم تلك البلدان أمس االحتياجالسياسات اليت تعمل على تقليل طلبها
التدابري، مثالً، حتبيذ التوظيف املؤقت لديها بدالً من اهلجرة إليها بصورة دائمة؛ وترويج برامج ملساعدة املهاجرين 

ع العمل يف مهن حمددة يف ذوي املؤهالت على العودة إىل أوطام؛ واستخدام برامج املعونة الرمسية لتحسني أوضا
ففي اململكة املتحدة، مثالً، تشمل السياسات الرامية إىل التقليل مما هلجرة ذوي . أقل البلدان منواً، كالتعليم والصحة

الكفاءات من أثر يف قطاع الصحة فرض قيود على التوظيف الدويل للممرضات الوافدات من بلدان يكون هلجرن 
نمنها آثار ضارة بأوطا.  
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  2000أقل البلدان منواً ذات معدالت اهلجرة األعلى يف عام 

  )ذوو املهارات املهاجرون إىل اخلارج كنسبة مئوية من ذوي املؤهالت اجلامعية يف أوطام(
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