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  مالحظة
ه الرمـــوز ويعـــين إيـــراد أحـــد هـــذ. تتـــألف رمـــوز وثـــائق األمـــم املتحـــدة مـــن حـــروف وأرقـــام  

  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

  ـــــــــــــ
لــيس يف التــسميات املــستخدمة يف هــذا املنــشور، وال يف طريقــة عــرض مادتــه، مــا يتــضمن   

التعبري عن أي رأي كـان لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة بـشأن املركـز القـانوين ألي بلـد أو إقلـيم أو 
  .ي منها، أو بشأن تعيني ختومها أو حدودهامدينة أو منطقة، أو لسلطات أ

  ـــــــــــــ
  .يعين ألف مليون" املليار"تعين دوالر الواليات املتحدة، و) $(كل إشارة إىل الدوالر   

  ـــــــــــــ
 اقتبــاس املــادة الــواردة يف هــذا املنــشور أو إعــادة طبعهــا دون اســتئذان، ولكــن ُيرجــى جيــوز  

كمـا ينبغـي إيـداع نـسخة مـن املنـشور الـذي يتـضمن . رة إىل رقـم الوثيقـةإلشاإىل ذلك مع االتنويه 
عاد طبعه

ُ
  .أمانة األونكتادلدى  النص املقتبس أو امل

  ـــــــــــــ
تقريـــــر أقـــــل البلـــــدان "االســـــتعراض العـــــام الـــــوارد هنـــــا أيـــــضاً كجـــــزء مـــــن الوثيقـــــة املعنونـــــة يـــــصدر   

  )UNCTAD/LDC/2012(، "2012 منواً،
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  مقدمة
تلـــك أزمـــة منطقـــة اليـــورو يقوضـــان وتفـــاقم التعـــايف االقتـــصادي العـــاملي تذبـــذب ال يـــزال   

، مــن حتقيــق معــدالت منــو أعلــى يف الفــرتة مــا بــني جملموعــةالعوامــل الــيت مّكنــت أقــل البلــدان منــواً، 
ورغم حتـسن معـدل منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي بـشكل طفيـف . 2008 و2002عامي 

. ، مؤشـراً علـى التحـديات املقبلـة2011، فإن أداء اجملموعة ككل تراجع يف عام 2010 عام يف
بـال خطـر يتمثـل يف أنـه قـد يغيـب عـن مثـة بسبب تركيز العامل على ما جيري يف أوروبا، الواقع أنه و 

تـسببت تـني اجملتمع الدويل أن أقل البلدان منـواً كانـت أكثـر البلـدان تـضرراً مـن األزمتـني املـاليتني الل
وألن اقتصادات أقل البلدان منواً أقل تنوعاً، فإن هذه . فيهما بلدان أخرى يف السنوات األخرية

ا يــــالبلــــدان ال متلــــك االحتياط ات وال املــــوارد الالزمــــة لتخفيــــف وقــــع الــــصدمات عــــن اقتــــصادا
بوصـفها وفـضًال عـن ذلـك، سـيلحق أقـل البلـدان منـواً، . وللتأقلم بسهولة مع الصدمات السلبية

مـــن أكـــرب مــــصدري الـــسلع األساســـية، ضــــرٌر مباشـــر إذا مــــا حـــدث تراجـــع عــــاملي آخـــر يــــضر 
املــساعدة إىل مزيــد مــن أقــل البلــدان منــواً حتتــاج ولــذلك، . باحتمــاالت منــو االقتــصادات الناشــئة

ا يف إدارة  ا مـن الـصدمات اخلارجيـة وملـساعد اخلارجية من أجـل تـوفري محايـة أفـضل القتـصادا
  .التقلب

، اجتمـــع رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات وممثلـــو الـــدول يف اســـطنبول 2011مـــايو /ويف أيـــار  
مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلـدان منـواً بغـرض تـدارس التحـديات مبناسبة انعقاد ) تركيا(

بلـدان منـواً اإلمنائية احملددة اليت تواجهها أقل البلـدان منـواً واالتفـاق علـى برنـامج عمـل لـصاحل أقـل ال
جمـــاالت اإلجـــراءات ذات "وحـــدد برنـــامج عمـــل اســـطنبول مثانيـــة مـــن . 2020-2011للعقـــد 
جمـاالت اإلجـراءات ومـن .  وشركاؤها اإلمنائيون معـاً تنفذها أقل البلدان منواً اليت يتعني أن " األولوية

الربنـامج حتديـداً ويـشري " تعبئة املـوارد املاليـة ألغـراض التنميـة وبنـاء القـدرات"ذات األولوية الثمانية 
تعبئــــة املـــوارد احملليــــة؛ واملــــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيــــة؛ والــــدين : إىل مخـــسة مــــن مــــصادر التمويـــل هــــي

جـاء ذا املصدر األخري، وفيما يتعلق . اخلارجي؛ واالستثمار األجنيب املباشر؛ والتحويالت املالية
  : أنّ 123يف برنامج عمل اسطنبول يف فقرته 

ـــــشية يف البلـــــدان األصـــــلية مـــــوارد التحـــــويالت"    ماليـــــة خاصـــــة مهمـــــة لألســـــر املعي
ومثـــة حاجـــة إىل بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود خلفـــض تكـــاليف املعـــامالت املتعلقـــة . للمهـــاجرين

يف االعتبــار أن علـى أن يؤخـذ بـالتحويالت وإجيـاد فـرص لالسـتثمارات املوجهـة إىل التنميـة، 
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ســتثمار األجنــيب املباشــر أو املــساعدة اإلمنائيــة  عــن االالتحــويالت ال ميكــن أن تعتــرب بــديالً 
  ".الرمسية أو ختفيف أعباء الديون أو غري ذلك من املصادر العامة لتمويل التنمية

فهو . على مسألة التحويالت من منظور أوسع 2012تقرير أقل البلدان منواً لعام ويركز   
 يعيـــشون يف الـــشتات عمومــــاً ســـيتناول بالـــدرس الـــدور الــــذي ميكـــن أن يؤديـــه املهـــاجرون أو مــــن

 املعارف وميسِّرين لفرص التجارة وولوج األسواق يف لنقلبوصفهم مصادر لتمويل التنمية وقنوات 
ياساتية املـستفادة مـن الـدروس الـس، مبا يف ذلـك سياساتالوسيحدد هذا التقرير . البلدان املضيفة

 االعتبــــار عنــــد وضــــع األطــــر قــــد ترغــــب أقــــل البلــــدان منــــواً يف أخــــذها بعــــنيبلــــدان أخــــرى، الــــيت 
  . السياساتية ألغراض تسخري التحويالت املالية ومعارف املغرتبني لبناء القدرات اإلنتاجية

 ويعــود ذلــك جزئيــاً إىل ، بــالتحويالت املاليــة يــزداد يف اخلطــاب الــدويلاالهتمــامومــا فتــئ   
ا تلك التحويالت على مـدى العقـد األخـري وتتوافـق اآلراء أكثـر فـأكثر . الزيادة الكبرية اليت شهد

على أن التحويالت املالية مصدر هام من مصادر التمويل اخلارجي الـذي مـن شـأن تـوفره، إذا مـا 
الـيت تعـاين مـن أُدير بواسطة سياسات مناسبة، أن يكون عامًال نافعاً جـداً بالنـسبة للبلـدان الناميـة 

  ).اخلارج أكرب من املغرتبني يفخاصة بالنسبة للبلدان اليت هلا أعداد (ندرة رأس املال 
وال سـيما املهنيـون وباملثل، هناك اهتمام متزايـد بالـدور الـذي ميكـن أن يؤديـه املهـاجرون،   

ا"مــن عوامــل التنميــة "بوصــفهممــنهم، املهــرة  م األم والبلــدان الــيت يقــصدو . ، يف الــربط بــني بلــدا
مغة ال تزال قائمة، كما هو مفـّصل يف هـذا  السليب هلجرة األدباألثرويف حني أن الشواغل املتعلقة 

إىل تنـــاول كيفيـــة إشـــراك إىل حـــد مـــا يف اآلونـــة األخـــرية التقريـــر، فـــإن الرتكيـــز يف النقـــاش قـــد حتـــّول 
حتويـــل هجـــرة "املغرتبـــني وزيـــادة مـــا قـــد يـــسهمون بـــه يف التنميـــة إىل أقـــصى حـــد ممكـــن عـــن طريـــق 

 لــــيس علــــى إمكانيــــات التــــشديدشأن، مت ويف هــــذا الــــ". األدمغــــةمــــسامهة األدمغــــة إىل اكتــــساب 
وسطاء يف "على دورهم اخلفي بوصفهم بل أيضاً االدخار واالستثمار اخلاصة باملغرتبني فحسب، 

وهـو الـدور الـذي مـن شـأنه أن ييـسر نـشوء أمنـاط جتاريـة جديـدة ونقـل التكنولوجيــا " نقـل املعـارف
ج سياسايتهذا و . وتبادل املهارات واملعارف  واقعي من أجل إشراك املغرتبـني يتغـري يتطلب اتباع 

  . بتغري السياق
أجـل التنميـة علـى وجـود عـدد  تتوقـف التعبئـة الفعالـة ملـسامهة املغرتبـني مـن وعلى العموم،   

إالّ أنه ليس من الضروري يف بعض احلاالت أن يكـون عـدد .  وجهة معّينةكاٍف من املهاجرين يف
عـدد قليـل مـن مـن خـالل فوائـد عظيمـة تتحقـق فقـد . ئيـاً إجيابيـاً  حيِدث أثراً إمنالكياملغرتبني كبرياً 

أعــداد املغرتبــني ذوي املهــارات العاليــة، خاصــًة يف االقتــصادات الفقــرية الــيت لــديها نقــص شــديد يف 
املغرتبــــني ونقــــل املعــــارف  اتمــــسامهورغــــم ذلــــك، ينبغــــي أال يُلقــــى عــــبء تعبئــــة . املهــــرةاملهنيــــني 
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يكــون قــد مكمــًال بــل ينبغــي اعتبــار هــؤالء . ه علــى عــاتق املغرتبــنيوالتكنولوجيــات املتخصــصة كلُّــ
مكمٌِّل ميكـن تعبئتـه اسـرتاتيجياً يف إطـار مبـادرات سياسـاتية وهو السرتاتيجية البلد اإلمنائية؛ مهماً 

  .أوسع ترمي إىل دعم متويل القدرات اإلنتاجية وتطويرها
قــدرات اإلنتاجيــة التعامــل مــع هــذه ويــستلزم تــسخري التحــويالت املاليــة مــن أجــل زيــادة ال  

اية األمـر، كمـا يـستلزم أن  ا موارد ختص القطاع اخلاص يف  املوارد بصورة واقعية مع االعرتاف بأ
ــا إّمــا خاصــياتتؤخــذ  وإّمــا " نقمــة" كــل بلــد بعــني االعتبــار مــع تفــادي توصــيف هــذه الظــاهرة بأ

مـــا إذا كانـــت التحـــويالت املاليـــة أكثـــر بعـــد يتأكـــد ومل ". تعويـــذة جديـــدة مـــن تعويـــذات التنميـــة"
ــــامــــصادر التمويــــل اإلمنــــائي اســــتقراراً وقابليــــةً  فمــــع أن بعــــض املــــسائل املتعلقــــة بآثارهــــا .  للتنبــــؤ 

ــا تــساهم يف احلــد مــن الفقــر ويف حتــسني كثــرية االقتــصادية الكليــة مل ُحتــَسم بعــد، تــشري أدلــة   إىل أ
كــون التبــاطؤ االقتــصادي العــاملي شــديد الوطــأة علــى يومــن املــرجح أن . الرعايــة الــصحية والتعلــيم

ـــة أقـــل البلـــدان منـــواً  ـــة ويف إمكاني ، ممـــا سيـــستدعي إعـــادة التفكـــري يف مـــصادر بديلـــة لتمويـــل التنمي
ولتنظـيم املـشاريع االستفادة من شبكات معارف املغرتبني من أقل البلدان منواً كمـصادر للمعـارف 

  .ة الروابط التجاريةالقائمة على املبادرة الفردية وإلقام

االتجاهات االقتصادية التي ظهرت مؤخراً في أقل البلدان 
  نمواً 

 نقطـة مئويـة 1.4   يف املائـة، أي أقـل ب4.2معدل منو أقل البلـدان بلغ ، 2011يف عام   
 يف 5.3مـن (، وهو ما يعكس تباطؤ وترية النمـو علـى صـعيد العـامل السابقيف العام كان عليه مما  

أقـــل البلـــدان منـــواً أداء ونظـــراً إىل أن ). 2011  يف املائـــة يف عـــام3.9 إىل 2010عـــام املائـــة يف 
ــذا فقــد ، وقــف، إىل حــد كبــري، علــى الظــروف االقتــصادية اخلارجيــةيت عجــزت عــن جتنــب التــأثر 

اً ملــا ســجلته البلــدان الناميــة التبــاطؤ فيهــا معــدل الواســع النطــاق فكــان التبــاطؤ   نقطــة 1.3(مــشا
  ). نقطة مئوية1.6(االقتصادات املتقدمة و ) مئوية

أمــا مــن حيــث أداء جمموعــات البلــدان، فــإن كــًال مــن جمموعــة البلــدان األفريقيــة وجمموعــة   
وســـجلت  2011 يف عـــامتبـــاطؤاً أقـــل البلـــدان منـــواً قـــد شـــهد املندرجـــة يف فئـــة البلـــدان اآلســـيوية 

ة قاربـــت اجملموعتـــان كلتامهـــا   أشـــد يف أقـــل التبـــاطؤ كـــانإال أن . ائـــة يف امل4منـــواً مبعـــدالت متـــشا
كـــان معـــدل ذلـــك،  وعلـــى النقـــيض مـــن ). إذ فـــاق نقطتـــني مئـــويتني(البلـــدان منـــواً الواقعـــة يف آســـيا 

)  يف املائــــة7.1(أقــــل البلــــدان منــــواً املندرجــــة يف فئــــة النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل للبلــــدان اجلزريــــة  منــــو
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معــدل منــو النــاتج احمللــي لــسابقة ومــع متوســط اباملقارنــة مــع كــل مــن معــدل منــوه يف الــسنة  أعلــى
  . ككلاإلمجايل ألقل البلدان منواً 

)  يف املائـة1.6- (2011وقد كان لضعف أداء أقل البلدان منواً املصدرة للنفط يف عام   
ومقارنـة بالبلـدان املـصدرة للـنفط، كـان أداء أقـل . أثر سليب علـى األداء اإلمجـايل ألقـل البلـدان منـواً 

ـــة6.0(واً املتخصـــصة يف تـــصدير منتجـــات أخـــرى، كاملـــصنوعات البلـــدان منـــ واخلـــدمات )  يف املائ
ـــــة5.7( أو )  يف املائـــــة5.9(واملنتجـــــات الزراعيـــــة واألغذيـــــة )  يف املائـــــة5.8(واملعـــــادن )  يف املائ

إال أن أقــل البلــدان منــواً غــري املــصدرة للــنفط . ، أفــضل بكثــري) يف املائــة5.4(الــصادرات املختلطــة 
علـــى مـــدى اعتمـــاد البلـــدان علـــى املـــوارد الـــيت تـــدل املـــوارد فجـــوة داًء ســـيئاً مـــن حيـــث ســـجلت أ

ا الداخلية قـد ككـل املوارد لدى أقل البلـدان منـواً  فجوة ففي حني أن . اخلارجية يف متويل استثمارا
 يف املائـة يف عـام 3.9  إىل2000 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف عـام 6.5 من تاخنفض

ــــنفط مــــن تارتفعــــفقــــد ، 2010 ــــسبة ألقــــل البلــــدان منــــواً غــــري املــــصدرة لل  يف املائــــة يف 10 بالن
 يف املائـة يف عـام 14.8 وصلت إىل يف املائة قبيل حدوث األزمة العاملية مث 13  إىل2000 عام

املــوارد يف أقــل البلــدان منــواً غــري املــصدرة للــنفط تعــاظم هــشاشة فجــوة ومــن نتــائج تفــاقم . 2010
 بلـــداً مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً حـــاالت عجـــز يف 13، ســـجل 2011ففـــي عـــام . ن املـــدفوعاتميـــزا

 يف املائـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، بينمـــا ســـجلت مخـــسة بلـــدان 10احلـــسابات اجلاريـــة فاقـــت 
يتجــاوز عــدد أقــل البلــدان منــواً  ومل.  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل20حــاالت عجــز فاقــت 

  .فوائض يف احلسابات اجلارية مخسة بلدانسجلت اليت 
، فـإن مـن شـأن وتـرية تعـايف االقتـصاد العـاملياستمر هذا النمط، إىل جانب بـطء وإذا ما   

. وللعمالـــة يف أقـــل البلـــدان منـــواً أمهيـــة بالغـــة. أن يـــضر بفـــرص العمالـــة يف أقـــل البلـــدان منـــواً ذلـــك 
ن تعـين أن أعـداداً متزايـدة مـن الـشباب يِلجـون إىل الشابة نسبياً يف تلـك البلـداالدميغرافية فالرتكيبة 

ا الفــــرتة االزدهــــار ظــــل حالـــة وحـــىت يف . ســـوق العمـــل وسيواصــــلون ولوجهـــا مـــا بــــني الـــيت شـــهد
 فيمــا يتعلــق بفــرص العمــل بــسبب ات، واجهــت أقــل البلــدان منــواً صــعوب2008 و2002 عــامي

وقــد . ، ممــا أدى إىل قلــة فــرص العمــلقطاعــات اســتخراج املــوارديرتكــز يف منوهــا غــري املتــوازن الــذي 
القطـاع غـري الرمسـي يف أقـل البلـدان منـواً حـىت يف الوقـت الـذي مل ترتفـع فيـه منـو أدى هذا أيضاً إىل 

   .معدالت البطالة الصرحية
وبقــدر مــا ســيطول الوقــت الــذي ستــستغرقه عــودة معــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل إىل   

علـــى وعمالـــة ناقـــصة ســـيتزايد احتمـــال تـــسجيل معـــدالت بطالـــة  مـــستوياته قبـــل األزمـــة، بقـــدر مـــا
وبنـــاء عليـــه، ينبغـــي . املـــدى الطويـــل، مـــع كـــل مـــا يـــصحب ذلـــك مـــن آثـــار ضـــارة علـــى الـــسكان
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للحكومـــات أن تـــضع يف اعتبارهـــا ضـــرورة اختـــاذ تـــدابري إضـــافية لتقليـــل اآلثـــار الـــضارة النامجـــة عـــن 
اإلمنائيـة براجمهـا فـرص العمـل يف مقدمـة خلـق ن تـضع األزمة العاملية إىل أدىن حد، كما ينبغي هلـا أ

  .الوطنية
 يف املائة من الناتج 20.7سجل إمجايل تكوين رأس املال الثابت ارتفاعاً طفيفاً من قد و   

 يف املائــة يف الفــرتة مــا بــني 21.6 إىل 2007 و2005بــني عــامي  احمللــي اإلمجــايل يف الفــرتة مــا
األول مــن القـرن احلـادي والعــشرين، سـجل ارتفاعــاً وعلـى مــدى العقـد . 2010 و2008عـامي 

ومــع أن هــذا أمــر ). مبعــدل ثــالث نقــاط مئويــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل(بطيئــاً إال أنــه كــان ثابتــاً 
إجيــايب، فإنــه يبــدو أقــل أمهيــة مقارنــة مبــا حققتــه البلــدان الناميــة األخــرى حيــث بلــغ إمجــايل تكــوين 

وإذا . 2010املائــــــة مــــــن النــــــاتج احمللــــــي اإلمجــــــايل يف عــــــام  يف 30.1رأس املــــــال الثابــــــت فيهــــــا 
اســتمرت اجتاهــات االســتثمار احلاليــة، فإنــه مــن غــري املــرجح أن تــتمكن أقــل البلــدان منــواً مــن  مــا

فإمجـايل معـدل االدخـار احمللـي يف أقـل . البلدان النامية األخرى يف املستقبل القريـببركب اللحاق 
 يف املائـــــة مـــــن النـــــاتج احمللـــــي اإلمجـــــايل يف الفـــــرتة مـــــا بـــــني 18.9 بلـــــغكمجموعـــــة البلـــــدان منـــــواً  

ـــــــني عـــــــامي 17.7 واخنفـــــــض إىل 2007 و2005 عـــــــامي ـــــــة يف الفـــــــرتة مـــــــا ب  2008 يف املائ
  .2010و

 6.1، حيـث اخنفـضت نـسبة العجـز مـن امليزان التجاري ألقل البلدان منـواً حتـسناً وسّجل   
وارتفعـت . 2011 يف املائـة يف عـام 5.7  إىل2010يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام 

مــستوى ، وهــو 2011 يف املائــة يف عــام 23بنــسبة قيمــة صــادرات الــسلع مــن أقــل البلــدان منــواً 
 204.8 (2011القيمة اإلمجاليـة لـصادرات الـسلع يف عـام وبلغت . أعلى مما ُسجل قبل األزمة

نـــسبة للـــسلبيات، فقـــد بقيـــت أمـــا بال. قبـــل مخـــس ســـنواتمـــا كانـــت عليـــه ضـــعف ) مليـــار دوالر
.  جمتمعــــًة مرّكـــزة بـــشكل كبـــري يف عـــدد قليـــل مـــن البلــــدانصـــادرات الـــسلع مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً 

) أنغوال وبنغالديش وغينيـا االسـتوائية والـيمن والـسودان( األوىل املصدِّرة ةالبلدان اخلمسفصادرات 
قيمــة الــواردات مــن وســجلت . أقــل البلــدان منــواً  يف املائــة مــن جممــوع الــصادرات مــن 62تــشكل 
 مليــار دوالر، 202.2لتــصل إىل )  يف املائــة20.6بنــسبة  (2011 يف عــامارتفاعــاً حــاداً الــسلع 

  .حيث تضاعفت أيضاً خالل السنوات اخلمس األخرية
يف للسلع يف امليزان التجاري السلع إىل حتقيق فوائض تجارة لاالجتاهات العامة أدت وقد   

ومــن املهــم التأكيــد علــى هــذا األمــر ألن أقــل البلــدان منــواً  . مــن العجــز بعــد ســنتني 2011عــام 
بيـــد أن النتيجـــة .  الـــسلع، حـــاالت عجـــز يف جتـــارة2006كانـــت تـــسجل باســـتمرار، قبـــل عـــام 

اإلجيابية اليت سجلتها اجملموعة تعود بالكامل إىل أقل البلدان منواً الواقعة يف أفريقيا وما حققته مـن 
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 ويعــود الفــضل يف هــذا أيــضاً إىل عــدد قليــل فقــط مــن البلــدان، - دوالر  مليــار21.4فــائض بلــغ 
بلـــغ الـــسلع ســـجلت أقـــل البلـــدان منـــواً الواقعـــة يف آســـيا عجـــزاً يف جتـــارة وباملقابـــل، . أبرزهـــا أنغـــوال

أقــل البلــدان املندرجــة يف فئــة  بينمــا ســجلت البلــدان اجلزريــة ،2011 مليــار دوالر يف عــام 17.5
حبـــصة األســـد مـــن صـــادرات تـــستأثر الـــنفط وظلـــت صـــادرات .  مليـــار دوالر1.2بلـــغ منـــواً عجـــزاً 

  . يف املائة من جمموع الصادرات46شكلت نسبتها ما يزيد قليًال عن إذ السلع 
ويعود الفضل الكبري يف حتسن أداء التصدير الذي سجله العديد مـن أقـل البلـدان منـواً يف   
هبــــوط فبعــــد . ساســــية يف الــــسوق الدوليــــة إىل ارتفــــاع أســــعار الــــسلع األ2011 و2010عــــامي 

ـا يف بعـض احلـاالت فاقـت مـا كانـت انتعـشت ، سـرعان مـا 2009األسعار يف عـام  جمـدداً بـل إ
 2010االرتفــــاع يف عــــامي إىل أســــعار األغذيــــة عــــادت فعلــــى ســــبيل املثــــال، . عليــــه قبــــل األزمــــة

، ارتفعــت أســعار 2012ويف صــيف عــام . قبــل األزمــةســجلتها ، ففاقــت املــستويات الــيت 2011و
 ســــيما أســــعار الــــذرة والقمــــح، بــــسبب اجلفــــاف الــــذي ضــــرب البلــــدان املنتجــــة  األغذيــــة جمــــدداً، وال

 50مـا بـني عمومـاً وسيؤثر هـذا علـى الكثـري مـن الفقـراء يف أقـل البلـدان منـواً الـذين ينفقـون . الرئيسية
 يهـدد انعـدام قيـا حيـثوالوضع حـرج يف بعـض منـاطق أفري.  يف املائة من دخلهم على األغذية80و

وجيــب علـــى حكومـــات أقـــل البلـــدان منـــواً وعلـــى . األمــن الغـــذائي حيـــاة مئـــات اآلالف مـــن النـــاس
شـــركائها اإلمنـــائيني التـــصرف بـــصورة عاجلـــة ملنـــع خـــروج أســـعار األغذيـــة اآلخـــذة يف االرتفـــاع عـــن 

ة ملـا حـدث يف عـام  دى البعيـد، وعلـى املـ. 2008السيطرة مما ينذر بإمكانية حصول أزمـة مـشا
اإلنتـاج الزراعـي يف ومـسألة وراء ارتفـاع أسـعار األغذيـة الـيت تكمـن جتب معاجلة األسباب اجلذريـة 

أقــل البلــدان منــواً عــن طريــق زيــادة االســتثمار يف هــذا القطــاع ووضــع سياســات لتحــسني اإلنتاجيــة 
  .سيما إنتاجية صغار املزارعني وال

األونكتـــاد مـــؤخراً بيانـــات تـــدفقات االســـتثمار نّقـــح وفيمـــا يتعلـــق باالســـتثمار اخلـــارجي،   
وتظهر هذه البيانـات أن قيمـة التحـويالت املاليـة فاقـت قيمـة . األجنيب املباشر إىل أقل البلدان منواً 
فـبعكس االسـتثمار األجنـيب املباشـر، . يف العقـد األخـريالواردة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 
. ها حىت أثناء فرتة األزمة ومن املتوقع أن تنمو يف املـدى املتوسـطواصلت التحويالت املالية ارتفاع

والــسبب يف .  مليــار دوالر26أقــل البلــدان منــواً إىل ، بلغــت التحــويالت املاليــة 2011ففــي عــام 
تراجـع تــدفقات االسـتثمار األجنــيب املباشــر إىل أقـل البلــدان منـواً علــى مــدى ثـالث ســنوات متتاليــة 

يرجــــع ) 2011  مليـــار دوالر يف عـــام15 إىل 2008دوالر يف عـــام  مليـــار 19مـــن أقـــل مـــن (
بدرجـة كبـرية إىل ظهـور اجتاهـات حنـو تـصفية االسـتثمارات يف أنغـوال ارتبطـت بـدورة االسـتثمار يف 
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بينمـــا ظـــل االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر مـــستقراً نـــسبياً يف بـــاقي أقـــل . قطـــاع الـــنفط يف ذلـــك البلـــد
  .البلدان منواً 
صايف ختفيـف عـبء الـدين الـذي إضافة إىل رف من مساعدات إمنائية رمسية، ما صُ وسجَّل   

استفادت منه أقل البلدان منواً من مجيع اجلهات املاحنة اليت تقـدم تقاريرهـا إىل جلنـة املـساعدة اإلمنائيـة 
  مليــار دوالر يف44.8، مــستوى قياســياً بلــغ  يف امليــدان االقتــصاديالتابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة

ــــة بعــــام11، أي بارتفــــاع بلغــــت نــــسبته 2010عــــام  وبالقيمــــة االمسيــــة، . 2009  يف املائــــة مقارن
مـا  ثـالث مـرات ونـصف  2010لتبلـغ يف عـام ارتفعت قيمة تدفقات املعونة إىل أقـل البلـدان منـواً 

، أدت املساعدة 2011تقرير أقل البلدان منواً لعام ومثلما جاء يف . 2000يف عام كانت عليه 
لتقلبات الدورية يف أعقاب األزمة العاملية، فخففت من وقـع يف مواجهة امنائية الرمسية دوراً هاماً اإل

 مل تتــوفر بعــد، فــإن 2011 ويف حــني أن البيانــات املتعلقــة بعــام. التــدفقات املاليــة اخلاصــةتراجــع 
  .احنةهناك مؤشرات على تراجع املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها بعض البلدان امل

، فلم يشهد سوى 2010 مليار دوالر يف عام 161ديون أقل البلدان منواً جمموع وبلغ   
 مليار 8.2 واخنفضت خدمة الدين قليًال من. 2009عام مبا كان عليه يف ارتفاعاً طفيفاً مقارنة 

 ويتبــني مــن جتربــة أقــل البلــدان منــواً . 2010 مليــار دوالر يف عــام 7.6 إىل 2009دوالر يف عــام 
يف السنوات العشر املاضية أنه ال بد من تنمية القدرات اإلنتاجية مـن أجـل اكتـساب القـدرة علـى 

فنمو الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل مرتفع ومستدام إىل جانب الزيادة السريعة . حتمل عبء الديون
ني أن ويف حــ. قــدرة العديــد مــن أقــل البلــدان منــواً علــى خدمــة الــدينزادا يف حجــم الــصادرات قــد 
سـيما املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة والتحـويالت املاليـة، قـد تـوفرت بـشكل  املوارد املالية اخلارجيـة، وال

وإن . متزايــد ألقــل البلــدان منــواً يف اآلونــة األخــرية، فإنــه لــيس مثــة مــا يــضمن اســتمرار هــذه احلــال
. ر يـــدل علـــى ذلـــكاالخنفـــاض احلـــاد الـــذي حـــدث مـــؤخراً يف تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشـــ

وعليه فإن التحول تدرجيياً مـن االعتمـاد علـى مـصادر التمويـل اخلارجيـة إىل مـصادر متويـل داخليـة 
من أكرب التحديات اليت تواجههـا أقـل البلـدان منـواً للحـد مـن اعتمادهـا علـى اخلـارج ومـن هو حتّد 

  .اخلارجيةوالتقلبات قابليتها للتأثر بالصدمات 
 يكتنفهـــا قـــدر كبـــري مـــن عـــدم اليقـــني بـــالنظر إىل 2013آفـــاق عـــام وممـــا يـــدعو لألســـى أن   

، شـهد النـشاط االقتـصادي تراجعـاً 2012فابتـداًء مـن منتـصف عـام . حالة االقتـصاد العـاملي اهلـشة
وخمــاطر اهلبــوط كثــرية ومــن مجلتهــا تفــاقم أزمــة . أحنــاء عديــدة مــن العــاملحــدث علــى حنــو متــزامن يف 
فــاع أســعار الطاقــة علــى الــصعيد العــاملي بــسبب املخــاطر اجليوسياســية، الــدين يف منطقــة اليــورو، وارت
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وتبــاطؤ النمــو يف بلــدان ناميــة كبــرية، وسياســة خفــض النفقــات العامــة يف الواليــات املتحــدة الــيت مــن 
  . اإلمجايلعلى النموسليب قوي ، وهي أمور قد يكون هلا أثر 2013املقرر تطبيقها يف عام 

فــــإن التوقعــــات املتعلقــــة بأقــــل البلــــدان منــــواً يف املــــديني القريــــب واســــتناداً إىل مــــا ســــبق،   
ونظــراً إىل اخلطــر املتعــاظم املتمثــل يف إمكانيــة دخــول االقتــصاد . واملتوســط ال تبعــث علــى التفــاؤل

مـن عـدم العاملي مرحلًة طويلة من الركود واالنكماش، يتعني على أقل البلدان منواً أن تـستعد لفـرتة 
. املاليــة وحــدوث انتكاســة اقتــصادية حقيقيــةاالحتقانــات ، مــع إمكانيــة تفــاقم ياً التــيقن طويلــة نــسب

وسـاطة مـصارف علـى  يف البلدان النامية، الـيت كثـرياً مـا تعتمـد اتوقد تعرضت التجارة واالستثمار 
وقـــد بـــدأت أســـعار بعـــض الـــسلع األساســـية يف الرتاجـــع، . أمريكيـــة وأوروبيـــة، إلخفاقـــات بالفعـــل

 ويعــود الــسبب يف ذلــك جزئيــاً إىل تراجــع .2012، يف الربــع الثــاين مــن عــام بــشكل حــاد أحيانــاً 
وإذا مــا اســتمر االجتــاه احلــايل حنــو التبــاطؤ . طلــب االقتــصادات الــصاعدة علــى الــسلع األساســية

وعليـــه، فـــإن أقـــل . االقتـــصادي، فـــإن أســـعار الـــسلع األساســـية قـــد تـــشهد حـــاالت هبـــوط شـــديد
خـرى لـصدمات اقتـصادية خارجيـة وقــد تـضطر إىل معاجلـة آثـار أزمــة البلـدان منـواً قـد تتعـرض مــرة أ

ـذا األمـر االسـتعداد بـشكل أكثـر فعاليـة. يف اخلارجتنشأ  كمـا أنـه قـد يُـضفي . وقد يتيح اإلقـرار 
ضــرورة إعــادة التفكــري يف الــسياسات املتعلقــة بــالتحويالت املاليــة ويف قــدراً أكــرب مــن اإلحلــاح علــى 

حمفـــزة للتنميـــة الـــصناعية وبوصـــفهم قـــوى ؤديـــه املغرتبـــون يف نقـــل املعـــارف الـــدور الـــذي ميكـــن أن ي
م األم   .وللتحول اهليكلي يف بلدا

أنماط الهجرة من أقل البلدان 
  نمواً 

، 2010 و1990تــسارعت وتــرية اهلجــرة مــن أقــل البلــدان منــواً يف الفــرتة مــا بــني عــامي   
 وميثــل عـدد املهــاجرين مــن أقــل .2010 مليـون نــسمة يف عــام 27.5 حيـث بلــغ عــدد املهــاجرين

 يف املائـة 3.3 يف املائة من جممـوع املهـاجرين علـى الـصعيد العـاملي، أو حنـو 13ككل البلدان منواً  
، كانــت الــوترية 2010 و2000ويف الفــرتة مــا بــني عــامي . ســكان أقــل البلــدان منــواً جممــوع مــن 

البلدان وتتنوع . لبلدان منواً الواقعة يف أفريقيااألسرع لتزايد األعداد اإلمجالية من املهاجرين يف أقل ا
املهاجرون من أقل البلدان منواً حسب املناطق، إال أن أغلب املهاجرين يتجهـون إىل يقصدها اليت 

ومن املرجح أن ارتفاع معـدل اهلجـرة داخـل أفريقيـا جنـوب . جنوب آسيا والشرق األوسط وأفريقيا
تــــدفقات  (اً  الكثــــري مــــن حركــــات اهلجــــرة يف أفريقيــــا قــــسريأن) أ: (الــــصحراء يعــــّرب عــــن أمــــرين مهــــا
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) ب(يكـون حامسـاً؛ اجلغـرايف ، ولـذلك فـإن عامـل القـرب ونوأن الفقراء هـم مـن يهـاجر ) الالجئني
املنـاطق املرتفعـة بـني ومـن . أن األفارقة على العموم جيدون صعوبات كبـرية يف دخـول بلـدان أخـرى

كبــــرية مــــن املهــــاجرين مــــن جنــــوب آســــيا، وال بة  نــــسالــــدخل، تستــــضيف بلــــدان اخللــــيج وحــــدها 
 يف املائـة مـن 80ومثـة دالئـل تـشري إىل أن حنـو . مـن األفارقـةأعـداداً كبـرية أي بلد منها يستضيف 

املهـــاجرين مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً يهـــاجرون داخـــل بلـــدان اجلنـــوب، ولـــذلك فـــإن أقـــل البلـــدان منـــواً 
  .مهاجرينمتثل وجهة هامة للوالبلدان النامية األخرى 

مــن جممــوع املهــاجرين املقيمــني يف أقــل البلــدان نــسبة كبــرية والواقــع أن الالجئــني يــشكلون   
من جمموع عدد املهاجرين يف أقل البلـدان منـواً نسبتهم  وقد بلغت ،منواً، إال أن عددهم يف تناقص

ــا  ممــا يــدل  إال أن هــذا الــرقم تراجــع بــسرعة، .1995 يف املائــة يف عــام 44إذ وصــلت إىل ذرو
حتــــسن هياكــــل احلكــــم يف العديــــد مــــن البلــــدان األفريقيــــة واحنــــسار النزاعــــات واالضــــطرابات علــــى 

االقتـــصادية التقليديـــة، حيـــدث مـــع كـــل هجـــرة مجاعيـــة حيـــدث يف حالـــة اهلجـــرة ومثلمـــا . الـــسياسية
وقــد  . صــليقــسرية فقــدان كبــري للرأمســال البــشري واملــايل وللقــوة العاملــة والعــاملني املهــرة يف البلــد األ

 4.9 بـــنغالديش الـــيت ســـجلت 2010بلـــدان اهلجـــرة إىل اخلـــارج يف عـــام كـــان أهـــم بلـــدين مـــن 
  . مليون مهاجر، وأفغانستان اليت سجلت مليوين مهاجر

وعلــى الــصعيد العــاملي، متيــل البلــدان املتقدمــة إىل قبــول املهــاجرين ذوي املهــارات ولكنهــا   
ين غــري املهــرة مــا مل يكــن هنــاك طلــب مرتفــع علــى تــضع العقبــات أكثــر فــأكثر الســتبعاد املهــاجر 

ومـن مســات املهـاجرين مــن أقـل البلــدان منــواً ).  الزراعـة أو البنــاءمثــل(عمـالتهم يف قطاعــات بعينهـا 
ــــم أصــــغر ســــناً مــــن أولئــــك القــــادمني مــــن بلــــدان أخــــرى إذ يبلــــغ    ســــنة29أعمــــارهم متوســــط أ

  .سنة للمهاجرين من البلدان املتقدمة 43 سنة للمهاجرين من بلدان نامية أخرى و34 مقابل
لذلك، وبعكس التصور السائد بأن اهلجـرة مـن أقـل البلـدان منـواً تـتم مـن بلـدان اجلنـوب و   

بــني بلــدان  فيمــايف العقــود األخــرية يتمثــل يف اهلجــرة إىل بلــدان الــشمال، فــإن منــط اهلجــرة الناشــئ 
عضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف ، كانت البلدان املرتفعة الدخل األ2010ففي عام . اجلنوب

 يف املائــــة مــــن جممــــوع املهــــاجرين 20تستــــضيف ) أمريكــــا الــــشمالية وأوروبــــا(امليــــدان االقتــــصادي 
اجلنـوب حنـو هـذه البلـدان إىل القادمني من أقل البلدان منواً، بينمـا شـكل املهـاجرون القـادمون مـن 

مــن أقــل البلــدان منــواً إىل اهلجــرة حركــة ن اجلــزء األكــرب مــفــإن وعــالوة علــى ذلــك، .  يف املائــة80
بـني بلـدان متجـاورة حيـث يكـون فـارق األجـور عمومـاً أقـل بكثـري منـه حيدث عادًة بلدان اجلنوب 

وهكذا فإن ممـرات اهلجـرة الرئيـسية مـن أقـل . اهلجرة من بلدان اجلنوب إىل بلدان الشمالحالة يف 
  .البلدان منواً توجد يف اجلنوب
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 ذوي املهـارات العاليـة، هنـاك ميـل ألن يقـصد البلـدان املتقدمـة أغلــُب وفيمـا خيـص هجـرة  
تـــسجل أعلـــى البلـــدان الـــيت والواقـــع أن . التعلـــيم العـــايل علـــى األقـــلمرحلـــة املهـــاجرين الـــذين بلغـــوا 

هــاييت  هــي التعلــيم العـايلمرحلــة معـدالت اهلجــرة يف صـفوف ســكان أقــل البلـدان منــواً الــذين بلغـوا 
  .) يف املائة65( وتوفالو ،) يف املائة68( وغامبيا ،) يف املائة73(ساموا  و ،) يف املائة83(

 إال أنـــه جتـــدر اإلشـــارة إىل الـــنمط ،وللهجـــرة مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً عـــدة أســـباب ودوافـــع  
  :واملالحظات أدناه

  أوًال، نظـــراً للتكـــوين الـــدميغرايف الـــشاب ملعظـــم أقـــل البلـــدان منـــواً، فـــإن الـــشباب عـــادًة
ويعـــود هـــذا جزئيـــاً إىل الفـــوارق يف دورات . كثـــر مـــن الراشـــدين األكـــرب ســـناً يتنقلـــون أ

 احلياة بني الفئات العمرية واملستويات التعليمية؛

  ـــاجر ثانيـــاً، يهـــاجر الرجـــال أكثـــر خاصـــة يف أقـــل (النـــساء يف أقـــل البلـــدان منـــواً ممـــا 
انية معينـة يف أدوار جنـسوجـود ، وذلـك بـسبب اسـتمرار )البلدان منواً الواقعـة يف آسـيا

أغلب اجملتمعات الريفية حيث تكون مسؤولية النساء األوىل تربية األطفال واألشغال 
تتمثــل يف مــع اســتثناءات رئيــسية النــساء وكثــرياً مــا حيــد هــذا مــن فــرص هجــرة . املنزليــة

عــن ميكــنهن التغيــب حالــة الــشابات غــري املتزوجــات املنتميــات إىل أســر معيــشية ممــن 
الــاليت نــساء الأو ) ســر معيــشية تتكــون مــن عــدة نــساء أكــرب ســناً أي أ(هــذه األســر 

إال أن اهلجــــرة النــــسائية قـــــد زادت . يهــــاجرن لاللتحــــاق بُعــــشرائهن يف بلــــد املقــــصد
ن يعملــن عمومــاً يف األنــشطة اخلدماتيــة . مــؤخراً  ــاجر النــساء، فــإ مبــا يف (وعنــدما 

اجرون من الـذكور يف الـصناعة ، بينما يرجَّح أكثر أن يعمل امله)ذلك اقتصاد الرعاية
 التحويلية ويف قطاع البناء باإلضافة إىل بعض اخلدمات؛

  ،ًتُـستخَدم إىل الـرزق اهلجـرة مـن أقـل البلـدان منـواً اسـرتاتيجية هامـة لكـسب متثـل ثالثا
وحيــتفظ املهــاجر مبكانتــه يف ). املومسيــة أو الدائريــة(حــد كبــري يف ســياق اهلجــرة املؤقتــة 

  ويُتوقَّع منه إرسال حواالت مالية إىل أهله؛األسرة املعيشية

  ،ًيـستند اسـرتاتيجية للبقـاء علـى قيـد احليـاة بينمـا مبثابة اهلجرة أنواع بعض يكون رابعا
مستوى الدخل إىل أقصى حد ممكـن عـن لرفع بعضها اآلخر إىل اسرتاتيجية عقالنية 

النظـر عـن الظـروف طريق االستفادة من فوارق األجـور اإلقليميـة أو الدوليـة، بـصرف 
واحلـصول علـى مـؤهالت تعليميــة وعلـى مهـارات يزيـد مـن فــرص .  الـوطنالـسائدة يف

 .الشباب يف تلك اهلجرة
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أقل البلدان منواً اليت سجلت أعلى حصة من املهاجرين كنسبة مئوية من جمموع عـدد أما   
)  يف املائــة8(ان وأفغانــست)  يف املائــة19(بــنغالديش فهــي  2010ارج يف عــام إىل اخلــاملهــاجرين 

البلـدان أيـضاً جـزءاً مـن ممـرات هـذه وتشكل ).  يف املائة4(وموزامبيق )  يف املائة6(وبوركينا فاسو 
ديفـوار، والـيمن   كـوت- إيران، وبوركينـا فاسـو - اهلند، وأفغانستان -بنغالديش : اهلجرة الرئيسية

أقـــل البلـــدان منـــواً الواقعـــة يف ون مـــن ومييـــل املهـــاجر .  اهلنـــد- اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، ونيبـــال -
آســيا، كبــنغالديش وأفغانــستان والــيمن ونيبــال، إىل اهلجــرة إىل اهلنــد أو إىل الــشرق األوســط كبلــد 

تقــع أمــا بالنــسبة ألقــل البلــدان منــواً الواقعــة يف أفريقيــا، فــإن أهــم ممــرات اهلجــرة . مقـصد أوٍل أو ثــانٍ 
  .داخل أفريقيا

هــم أكثــر مــيًال  ئآســيا واحملــيط اهلــادمنطقــة ان منــواً الواقعــة يف ويبــدو أن ســكان أقــل البلــد  
للهجــرة إىل بلــدان غــري أقــل البلــدان منــواً مقارنــًة بــسكان أقــل البلــدان منــواً الواقعــة يف أفريقيــا والــيت 

. من املهاجرين املقيمني يف بلدان أخرى من أقل البلـدان منـواً نسبة أعلى  2010سجلت يف عام 
 يف 2010ن الــيت انطلقــت منهــا اهلجــرة فيمــا بــني أقــل البلــدان منــواً خــالل عــام وتقــع أهــم البلــدا

  .إريرتيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودانوال سيما أفريقيا جنوب الصحراء، 
ومــن الــضروري حتــسني التعــاون الــدويل يف جمــال اهلجــرة والتنميــة يف أقــل البلــدان منــواً مــن   

لـذلك، يلـزم حتقيـق .  مـن مـسامهات املهـاجرين علـى مجيـع املـستوياتأجل حتقيق االسـتفادة املثلـى
  .مزيد من التقدم، على الصعيدين الثنائي واإلقليمي، يف تقوية التعاون الدويل

التحويالت المالية إلى أقل البلدان 
  حجمها وأثرها وكلفتها: نمواً 

فقــد تــضاعفت ، علــى نطــاق العـاملبـدأت قيمــة التحــويالت املاليـة تتزايــد بــشكل ملحـوظ   
ثالثـة أضـعاف أخـرى يف العقـد التـايل، زادت ب مث 2000 و1990تقريباً يف الفرتة ما بـني عـامي 

ويف حـني أن .  رغم األزمـة املاليـة العامليـة2011 مليار دوالر يف عام 489إذ بلغت قيمتها زهاء 
ع التحـويالت املاليـة من حتويالت ماليـة، فـإن ارتفـا تلقته ما زيادات كبرية يف مجيع املناطق شهدت 

وباملقابــل، ال . إىل البلــدان الناميــةالــواردة الطفــرة يف التــدفقات أساســاً علــى الــصعيد العــاملي تقــوده 
  .طرادالعاملية تتناقص باتفتأ حصة االقتصادات املتقدمة من التحويالت املالية 

 3.5ماليــة مــن مــن حتــويالت تلقتــه هــذه البلــدان بالنــسبة ألقــل البلــدان منــواً، ارتفــع مــا و   
، وتـــــسارعت وتـــــرية تلـــــك 2000 مليـــــار دوالر يف عـــــام 6.3 إىل 1990مليـــــار دوالر يف عـــــام 
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ــــار دوالر يف عــــام 27التحــــويالت بعــــد ذلــــك فبلغــــت حنــــو  ــــع هــــذه . 2011 ملي ويتفــــاوت توزي
التــدفقات بــني أقــل البلــدان منــواً، بــل إن التفــاوت يف توزيعهــا أشــد مــن التفــاوت يف توزيــع االســتثمار 

وعلــى مــدى العقــد املاضــي، ارتفعــت حــصة بــنغالديش، البلــد . جنــيب املباشــر وعائــدات التــصديراأل
الذي يتلقى أكرب قدر من التحويالت املالية، من جممـوع تـدفقات التحـويالت املاليـة إىل أقـل البلـدان 

ثـــة الـــيت اإلمجاليـــة للبلـــدان الثال وخـــالل الفـــرتة نفـــسها، زادت احلـــصة.  يف املائـــة44 إىل 31منـــواً مـــن 
ــــدان منــــواً  ــــة يف جمموعــــة أقــــل البل ــــال (تتلقــــى أكــــرب قــــدر مــــن التحــــويالت املالي ــــنغالديش ونيب وهــــي ب

.  يف املائـــة مـــن جممـــوع التـــدفقات الـــواردة إىل أقـــل البلـــدان منـــواً 66 يف املائـــة إىل 44مـــن ) والـــسودان
ـا تتلقـى  تحـويالت املاليـة، هنـاك مـن الاألكـرب صة احلـوباإلضافة إىل هذه البلدان الـيت مـن املعـروف أ

عـن طريـق التحـويالت املاليـة ومـن بينهـا كمبوديـا كبـرية بلدان أخرى من أقل البلـدان منـواً تتلقـى مبـالغ  
  .و وأوغندا واليمنغوإثيوبيا وهاييت وليسوتو ومايل والسنغال وتو 

 أقــل التحــويالت املاليــة إىلاملــستمرة لتــدفقات ة فــإن الديناميــوبــالرغم مــن تفــاوت التوزيــع،   
فتـــدفقات التحـــويالت املاليـــة إىل مجيـــع أقـــل البلـــدان منـــواً .  كانـــت عامـــة إىل حـــد كبـــريالبلـــدان منـــواً 

منهــا زادت بــشكل كبــري علــى مــدى العقــد األخــري، إذ ســجلت ارتفاعــاً مبعــدل عــدد قليــل عــدا  مــا
ملعلـوم أن ومن ا. أقل البلدان منواً فئة  يف املائة يف اجملموعة الوسطى ضمن 15متوسطه سنوي بلغ 

التحـــويالت املاليـــة الـــيت تلقتهـــا أغلـــب أقـــل البلـــدان منـــواً شـــهدت تبـــاطؤاً يف أعقـــاب األزمـــة املاليـــة 
ا واصلت ارتفاعها2009العاملية يف عام    . مع استثناءات قليلة، رغم أ

ورغــم بعــض االخــتالف بــني البلــدان، فــإن قيمــة التحــويالت املاليــة بالنــسبة للنــاتج احمللــي   
يف أقـــل البلـــدان منـــواً منهـــا يف منـــاطق بكثـــري أكـــرب تارخييـــاً أو لعائـــدات التـــصدير كانـــت اإلمجـــايل 
 يف املائـة 2.1أقل البلدان منواً، تشّكل تلك التحويالت فئة ففي اجملموعة الوسطى ضمن . أخرى

 4.5 يف املائــة و1.6ب  يف املائــة مــن عائــدات التــصدير، مقارنــًة 8.5مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل و
ويالَحظ هذا املوقع البارز الذي حتتله التحويالت . لبلدان النامية األخرىايف  املائة على التوايل يف

املالية يف جمموعـة مـن أقـل البلـدان منـواً تـضم اقتـصادات صـغرية كليـسوتو أو سـاموا، حيـث تـشكل 
م بلـداناً اعتـادت  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل، كمـا تـض20التحويالت املالية ما يزيد على 

تارخييـــاً علـــى تلقـــي قـــدر كبـــري مـــن التحـــويالت املاليـــة كنيبـــال وهـــاييت، حيـــث تتجـــاوز قيمـــة تلـــك 
  .التحويالت بكثري عائدات التصدير

وباملثل، فإن التحويالت املالية تشكل، بالنسبة لعدد من أقل البلدان منواً، مصدراً رئيـسياً   
، جتـاوزت قيمـة 2010 و2008لفـرتة مـا بـني عـامي فعلـى مـدى ا. من مصادر التمويل األجنـيب

التحــويالت املاليــة املــسجلة قيمــة تــدفقات كــل مــن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة واالســتثمار األجنــيب 
املباشــر يف تــسعة بلــدان مــن أقــل البلــدان منــواً وجتــاوزت قيمــَة االســتثمار األجنــيب املباشــر يف مثانيــة 
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ومـع أن . قيمـة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـةولكنهـا مل تتجـاوز واً اقتصادات أخرى من أقـل البلـدان منـ
ـا تـؤدي دوراً كبـرياً يف  التحويالت املالية ختتلـف بطبيعتهـا عـن تـدفقات رأس املـال، فـال شـك يف أ

وبالتـايل فإنـه مـن املهـم أن تـضع أقـل البلـدان . توفري النقد األجنيب لعـدد كبـري مـن أقـل البلـدان منـواً 
ـــا األصـــيلة منـــواً اســـرتا تيجيات تراعـــي بـــشكل كامـــل مـــدى فائـــدة تلـــك التـــدفقات مـــن املـــوارد ومسا

ا الكامنة   .وإمكانيا
وتكتسي تـدفقات التحـويالت املاليـة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب أمهيـة خاصـة بالنـسبة ألقـل   

إىل منواً ينتقلون مع الواقع املتمثل يف أن أغلبية املهاجرين من أقل البلدان وهذا يتوافق البلدان منواً، 
التقــديرات إىل أن حنــو أشــارت ، 2010ففــي عــام . بلــدان ناميــة أخــرى كثــرياً مــا تكــون بلــداناً جمــاورة

بيـد . ثلثي التحويالت املالية املسجلة املتجهة إىل أقل البلدان منواً نشأت يف بلـدان أخـرى يف اجلنـوب
إذ تــشكل اهلنــد وبلــدان جملــس . الت املاليــةأن هنــاك أمناطــاً إقليميــة مميــزة فيمــا يتعلــق مبمــرات التحــوي

ـــسبة ألقـــل البلـــدان منـــواً الواقعـــة يف آســـيا؛  ـــة بالن التعـــاون اخلليجـــي مـــصادر أساســـية للتحـــويالت املالي
دوراً ممـاثالً بالنـسبة ألقـل ) ككوت ديفـوار أو كينيـا أو جنـوب أفريقيـا" (احملاور دون اإلقليمية"وتؤدي 

علـى  ئجـزر احملـيط اهلـاد حتـصل يـا إىل جانـب املـستعمرات الـسابقة؛ بينمـاالبلدان منواً الواقعة يف أفريق
ا املالية من االقتصادات املتقدمة اجملاورة   .اجلزء األكرب من حتويال

لتحــويالت املاليــة علــى مــستوى لاإلجيـايب التــأثري وهنـاك عــدد كبــري مــن األحبـاث الــيت تبــّني   
ـا اسـرتاتيجيًة لتخفيـف املخـاطر األسر املعيشية، من حيث احلـد مـن الفقـر وكـذل ك مـن حيـث كو

إال أن األدلـــة علـــى أثرهـــا اإلمنـــائي علـــى املـــستوى االقتـــصادي . عـــن طريـــق تنويـــع مـــصادر الـــدخل
العالقـــة بـــني التحـــويالت املاليـــة والنمـــو االقتـــصادي عالقـــة معقـــدة ف. الكلـــي أقـــل وضـــوحاً بكثـــري

 التحويالت املالية الضار بنتائج سوق العمل أثرقد يؤدي فمن الناحية السلبية، . ومتعددة األوجه
علـــى التحـــويالت االعتمـــاد مـــن النمـــو االقتـــصادي، خاصـــًة إذا ترّســـخت تـــدرجيياً ثقافـــة إىل احلـــد 
ســـعر وعـــالوة علـــى ذلـــك، قـــد يـــؤدي ميـــل التحـــويالت املاليـــة إىل التـــسبب يف ارتفـــاع . األجنبيـــة

، مما يعوق إجراء تغيريات هيكلية "ولنديالداء اهل"  ما يسمى بظهور أعراض الصرف احلقيقي إىل 
إال تقويض تنافسية قطاعات املنتجات غـري التقليديـة القابلـة للتـداول، من جراء متس احلاجة إليها 

  .معاجلة هذه املسألة بالشكل املناسبإذا متت 
ومــن الناحيــة اإلجيابيــة، مــن شــأن التحــويالت املاليــة أن تــدعم النمــو االقتــصادي وتطــوير   

الواقع أن التحــويالت املاليــة فــ. االســتثمار وتعميــق الــسوق املاليــة: رة اإلنتاجيــة عــرب قنــاتني مهــاالقــد
ا أن تعـزز وتـرية تـراكم  تشكل مصدراً متس احلاجة إليه مـن مـصادر التمويـل األجنـيب الـيت مـن شـأ

املاليــة إىل وباإلضــافة إىل ذلــك، متيــل التحــويالت "). قنــاة االســتثمار("ال املــادي والبــشري  املــرأس
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زيــادة تــوفر األمـــوال لــدى النظــام املـــايل احمللــي، ممــا يـــسهل علــى األســر املعيـــشية الــيت تتلقــى تلـــك 
 وهو ما مل تكن لتحصل عليهالتحويالت طلب منتجات وخدمات مالية أخرى واحلصول عليها، 

تعانيــه املــايل الــذي الــضيق وإىل جانــب ذلــك، ميكــن أن ختفــف التحــويالت املاليــة مــن . لــوال ذلــك
األسر املعيشية املتلقية، خاصـة تلـك الـيت تعـيش يف األريـاف والـيت ال حتـصل علـى خـدمات جيـدة 

  .من الوسطاء املاليني املوجودين
بـشأن الكيفيـة الـيت قاطعـة ورغم أن ما نُـشر حـىت اآلن مـن دراسـات ال خيلُـص إىل نتيجـة   

ايـة املطـاف، فإنـه يبـدو أن هنـاك  ا التحويالت املالية علـى النمـو االقتـصادي يف  ميكن أن تؤثر 
اتفاقــاً عامــاً علــى أن الــسياسات التكميليــة واملؤســسات الــسليمة تــؤدي دوراً هامــاً يف تعزيــز األثــر 

شاً حمـــدوداً للتـــأثري مباشـــرًة علـــى وال متلـــك احلكومـــات عـــادة إال هامـــ. لتحـــويالت املاليـــةلاإلمنـــائي 
تارخييــــاً أن الــــضرائب أو الــــشروط فقــــد ثبــــت ختــــصيص املــــداخيل املتأتيــــة مــــن التحــــويالت املاليــــة، 

ا جعلت املهـاجرين الفعالية اإللزامية املفروضة على التحويالت املالية عدمية  يف أغلـب يلجـأون وأ
التعبئـة الفعالـة للتحـويالت املاليـة ًء عليـه، فـإن وبنـا. احلاالت إىل قنوات غري رمسية لتحويل األمـوال

كــل ــدف تعزيـز  لــسياسات واملؤسـسات لجمموعـة مــن التحـسينات تتوقـف علــى ألغـراض إنتاجيــة 
  .وأثر التحويالت يف تعميق األسواق املالية" قناة االستثمار"من 

املـادي  املـال إىل حتفيـز تـراكم رأسالتحـويالت املاليـة أن تؤدي إمكانية وعلى العموم فإن   
خاصــًة عنــدما تتلقــى حــصة كبــرية مــن تلــك أمــٌر يف حكــم املؤكــد هــي والبــشري معــاً والتنميــة املاليــة 

ومــن . الــيت تكــون فــرص حــصوهلا علــى القــروض حمــدودةاألســر املعيــشية الفقــرية وتلــك التحــويالت 
كبـرية حتققهـا سـب  مكاالواضح يف هذا الـشأن أن ألقـل البلـدان منـواً الـيت تعـاين مـن نـدرة الرسـاميل 

إال أن مواطن الضعف اهليكلية لدى أقل البلدان .  على التنميةلتحويالت املاليةاألثر احملتمل لمن 
. جيـة أمـراً أكثـر صـعوبةتعبئـة مـصادر التمويـل اخلارجيـة هـذه ألغـراٍض إنتايف نجـاح المنواً قد جتعل 
ســـاتية مناســـبة كفيلـــة بتـــسخري  مـــن األمهيـــة البالغـــة أن توضـــع اســـرتاتيجيات وأطـــر سيالـــذلك، فـــإن

  .التحويالت املالية ألغراض التنمية االقتصادية
 يتمـــثالن يف االســـتقرار النـــسيب ، ومهـــاوعـــالوًة علـــى ذلـــك، مثـــة أمـــران يـــستحقان التوكيـــد  

ا لالجتاهات الدوريـة مقارنـًة مبـصادر التمويـل اخلـارجي .  األخـرىللتحويالت املالية ويف قلة مساير
الناتج احمللي اإلمجايل إىل احلد من إىل التحويالت املالية نسبة متني، متيل زيادة وبسبب هاتني الس

تقلبـــات معـــدل منـــو النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل حـــىت بعـــد الـــتحكم يف حمـــدِّدات ممكنـــة أخـــرى تـــؤثر يف 
وباملثل، يبدو أن التحويالت املالية حتد من إمكانيـة حـدوث انقالبـات حـادة . تقلب معدل النمو

وقــد .  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل3سابات اجلاريــة خاصــة عنــدما تكــون أعلــى مــن يف احلــ
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خاصـــة بالنـــسبة ألقـــل البلـــدان منـــواً نظـــراً ألن هـــذه االقتـــصادات أمهيـــة تكـــون هـــذه الـــسمات ذات 
تتسم تقليدياً حبدوث حاالت تسارع يف النمو تتكرر نسبياً لكنها تكاد تعادل يف تواترها حـاالت 

ي   .ار النمو، مقرتنًة باشتداد هشاشة ميزان املدفوعات وبعبء الدين املفرطا
وعلــى صـــعيد األســـر املعيـــشية، يبـــني عــدد كبـــري مـــن الدراســـات التجريبيـــة أن التحـــويالت   

ولكن أثر التحويالت املالية علـى عـدم املـساواة أقـل وضـوحاً، خاصـة بـالنظر . املالية حتد من الفقر
  نفقــاتوألن الطــاحمني إىل اهلجــرة يتكبــدون مــسبقاً . تكــز عليهــا عمليــة اهلجــرةإىل االنتقائيــة الــيت تر 

تزيــد أو تــنقص إىل حــد كبــري حــسب بلــد املقــصد، فــإن املهــاجرين مــن أشــد األســر املعيــشية فقــراً 
يعجزون عادة عن دفع تكاليف االنتقال إىل دولة أخرى بعيدة أو عـن تكبـد تكـاليف اإلجـراءات 

هلــذا، فــإن أشــد النــاس .  الــيت تتطلبهــا يف العــادة اهلجــرة إىل اقتــصادات متقدمــةالبريوقراطيــة الباهظــة
عــن االســتفادة مــن الفــوارق الكبــرية يف األجــور املتوقعــة ومــن مث عــن مــن يعجــزون حتديــداً هــم فقــراً 

  .حتويل مبالغ أكرب
حويـــل مـــن القنـــوات الرمسيـــة وغـــري الرمسيـــة لتجمموعـــة كاملـــة ويلجـــأ املهـــاجرون يف العـــادة إىل   

ا على أسـاس الكلفـة واملوثوقيـة وسـهولة احلـصول عليهـا والثقـة فيهـا ورغـم أن اللجـوء . األموال خيتارو
إىل القنــوات غــري الرمسيــة لتحويــل األمــوال قــد يبــدو اختيــاراً عقالنيــاً مــن وجهــة نظــر أي مهــاجر، فــإن 

، حــىت لــو أغفلنــا الــشواغل األنظمــة الرمسيــة لتحويــل األمــوال حتظــى باألفــضلية مــن الناحيــة الــسياساتية
انتــشار التــدفقات غــري الرمسيــة مــن قــدرة البلــدان املتلقيــة حيــّد و .  الرقابــةاملرتبطــة بــاألمن أو التنظــيم أو

. العمــالت األجنبيــة الــيت يرســلها املهــاجرون العــاملون يف اخلــارجمبــالغ علــى حتقيــق الفائــدة املثلــى مــن 
تعميـق حفـز  اجلدارة االئتمانية للبلد أو من آثارهـا علـى وقد حيد هذا من آثار التحويالت املالية على

  ). السوق السوداء(النقدية غري الرمسية التعامالت األسواق املالية ويشجع 
، 2009مــن مجيــع أحنــاء العــامل أنــه، ابتــداًء مــن الربــع األول مــن عــام مــستقاة وتبــني أدلــة   

وبالنــسبة ألقــل البلــدان منــواً، .  احملولــةالغ يف املائــة مــن املبــ9كلفــة التحــويالت املاليــة متوســط  بلــغ 
رَسـلة، أي أنـه فـاق 12كلفـة حتويـل األمـوال متوسط  قارب 

ُ
العـاملي املتوسـط  يف املائـة مـن املبـالغ امل

اجلنــوب مرتفعــة، فــإن مــن الــشمال إىل وإذا كانــت تكــاليف حتويــل األمــوال .  يف املائــة30بنــسبة 
وأغلى قنوات حتويل األمـوال . ما تكون أعلى بكثريالباً غفيما بني بلدان اجلنوب حتويلها تكاليف 

ـــة فهـــو أقلهـــا كلفـــة أمـــا إىل أقـــل البلـــدان منـــواً توجـــد داخـــل أفريقيـــا،  مـــن ســـنغافورة واململكـــة العربي
وقــد تكــون تــداعيات التكــاليف املرتفعــة لتحويــل . أقــل البلــدان منــواً الواقعــة يف آســياإىل الــسعودية 

 إىل 2010 يف عـــامأرســـلت أن جممـــوع التحـــويالت املاليـــة الـــسنوية الـــيت األمـــوال كبـــرية، إذ يُقـــّدر 
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سـتة مليـارات دوالر إضـافية لـو للبلـدان املتلقيـة ولّـد يبلدان أفريقيا جنوب الـصحراء كـان ميكـن أن 
  .العاملياملتوسط أن تكاليف حتويل األموال كانت تضاهي 

اسـعة مـن العناصـر الـيت ختتلـف وخيفي متوسط تكاليف التحويالت املالية بـالطبع طائفـة و   
وعلــى العمــوم، يبــدو أن نقــص املنافــسة . بــاختالف املمــر وبــاختالف مقــدم خدمــة التحويــل املــايل

وختتلف . عامل مهم يف ارتفاع تكاليف التحويالت املاليةهو بني مقدمي خدمات التحويل املايل 
تالف البلـــدان مـــن أقـــل الـــصعوبات التنظيميـــة الـــيت تعـــرتض مقـــدمي خـــدمات التحويـــل املـــايل بـــاخ

. أسـواق التحـويالت املاليـةخمتلـف البلدان منواً وباختالف املنـاطق، وقـد أدت إىل اخـتالف مسـات 
 يف املائـة مـن مجيـع أمـاكن 65فعلى سبيل املثال، تسيطر اثنتـان مـن شـركات التحويـل املـايل علـى 

.  غــرام وويــسرتن يونيــونمــوينشــركتا ومهــا ككــل دفــع احلــواالت املاليــة يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء  
 خــدمات تــوفريخــدمات حــصرية فيمــا خيــص وباملثــل، وضــعت احلكومــات األفريقيــة عــدة ترتيبــات 

دمات يقتـــصر علـــى هـــذه اخلـــتقـــدمي جتعـــل نـــوع املؤســـسات الـــيت التحويـــل املـــايل، وهـــي ترتيبـــات 
  .التنافس بني مقدمي خدمات التحويل املايلمما حيّد من املصارف، 

ـــــوات وال تنفـــــك أنظمـــــة   ـــــاك قن ـــــدان منـــــواً تتطـــــور وهن ـــــة يف أقـــــل البل ـــــع احلـــــواالت املالي  دف
ومــع حتــسن اهلياكــل األساســية يف أقــل البلــدان منــواً ومنــو . وتكنولوجيــات جديــدة آخــذة يف الظهــور

فروع املصارف املتنقلة واخلـدمات املـصرفية الـيت ال تعتمـد علـى الفـروع املـصرفية، صـارت اخلـدمات 
تقليديـــة مـــن أكثـــر بيـــد أن أشـــكاًال . لزبـــائن يف كـــل مـــن احلواضـــر واألريـــافاملاليـــة متيـــسرة أكثـــر ل

هـذه تنطـوي عليـه  خدمات التحويل املايل ال تزال هي املهيمنة يف معظـم أقـل البلـدان منـواً رغـم مـا
  .األنظمة الناشئة من إمكانيات

بلــدان منــواً وعلــى العمــوم، ومثلمــا يتبــني مــن هــذا التقريــر، تتــيح التحــويالت املاليــة ألقــل ال  
ا اإلنتاجيــة عــن طريــق زيــادة االســتثمار يف رأس ال البــشري واملــادي  املــجمــاًال ملواصــلة تطــوير قــدرا

هــــذه القــــدرة الكامنــــة مرهــــون باإلطــــار الــــسياسايت حتقيــــق غــــري أن . تعميــــق األســــواق املاليــــةوحفــــز 
للتحـــويالت املاليـــة فعالـــة تتوقـــف التعبئـــة الوبعبـــارة أخـــرى، . واملؤســـسايت الـــذي تـــضعه البلـــدان املتلقيـــة

 "حمورُهــا التنميــة"بيئــة اقتــصادية كليــة يئــة اإلنتاجيــة بــشكل أساســي علــى قــدرة الدولــة علــى ألغــراض 
قابـــــل لالســـــتمرار وذلـــــك بـــــالنظر إىل الـــــسمات األصـــــيلة يف جـــــامع و مـــــع دعـــــم إنـــــشاء قطـــــاع مـــــايل 

بدوره إشراك املغرتبـني بـشكل وهذا يتطلب . مالية للقطاع اخلاصالتحويالت املالية بوصفها تدفقات 
  .نشيط واحلصول على دعم البلدان املضيفة واملؤسسات اإلمنائية الدولية

من هجرة األدمغة : تعبئة المغتربين
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  إلى اكتساب مساهمات األدمغة

أمتـوا هجرة األشـخاص ذوي املهـارات العاليـة الـذين " هجرة األدمغة"يُقصد عموماً بعبارة   
وتكمــن الــدوافع . طبــاء واملهندســني والعلمــاء واملــديرين واحملــامني واملقــاولنياجلــامعي، كاألتعلــيمهم 

األساســـية وراء هجـــرة األدمغـــة يف الـــدخل األعلـــى وظـــروف العمـــل األفـــضل وآفـــاق الرتقيـــة املهنيـــة 
 واألوضــاع ، ويف سياســات اهلجــرة االنتقائيــة الــيت تتبعهــا البلــدان املــضيفة،املتــوفرة يف البلــد املــضيف

ومــا فتئــت هجــرة األدمغــة .  واخنفــاض تكــاليف اهلجــرة،ة واالقتــصادية الــسيئة يف البلــد األمالــسياسي
املهـارات العاليـة عـرب فقـد ارتفـع عـدد املهـاجرين ذوي . تتصاعد بشكل مطلق يف مجيع أحنـاء العـامل

وهـي آخـر سـنة تتـوفر  (2000 مليـون يف عـام 26.2 إىل 1990 مليون يف عام 16.4العامل من 
ابيانات بـ ، يُتوقـَّع أن تكـشف هـذه األرقـام 2010أخـرياً األرقـام املتعلقـة بعـام تـصدر وعنـدما ). شأ

فأرقـام اهلجـرة . زيـادة حـادة يف حجـم هجـرة ذوي املهـارات العاليـة علـى املـستوى الـدويلحـدوث عن 
فيــشكل املهــاجرون ذوي التعلــيم . علــى الــصعيد الــدويل متيــل لــصاحل األشــخاص ذوي التعلــيم العــايل

، )2000حــسب بيانــات عــام ( يف املائــة مــن جممــوع املهــاجرين علــى الــصعيد الــدويل 26جلــامعي ا
ويف البلــــدان .  يف املائــــة يف العــــامل11.3التعلــــيم اجلــــامعي ذوو بينمــــا ال تتعــــدى نــــسبة القــــوة العاملــــة 

القـــوة  يف املائـــة مـــن جممـــوع 5 تبلـــغ بكثـــري الناميـــة، ميثـــل العـــاملون ذوو املـــستوى اجلـــامعي نـــسبة أقـــل
  .العاملة

، شـــكل )وهـــو العـــام الـــذي تتـــوفر بـــشأنه بيانـــات عـــن أقـــل البلـــدان منـــواً  (2000ويف عـــام   
ويفــوق هــذا العــدد . مــن أقــل البلــدان منــواً املهــاجرين عــدد جممــوع املهــاجرون ذوو املهــارات العاليــة ربــع 

واهلجـرة .  املائـة يف2.3  وقـدرهامـن جممـوع القـوة العاملـة يف هـذه البلـدانضـعفاً نـسبتهم بأحد عـشر 
ا تفضل ذوي املهارات العالية على قليلي املهارات(الدولية انتقائية  ، وهنا يكمـن الـسبب وراء )أي أ

فيقـدَّر عـدد األشـخاص ذوي املـستوى اجلـامعي الـذين هـاجروا مـن أقـل البلـدان . هذا التفـاوت اهلائـل
. د يتزايــد منــذ ذلــك الوقــت مليــون شــخص، وال ينفــك هــذا العــد1.3بنحــو  2000عــام حــىت منــواً 

املهــاجرين ذوي جممــوع حنــو الثلثــني مــن ) وخاصــة يف الواليــات املتحــدة(ويعــيش يف البلــدان املتقدمــة 
وهــي (املهــارات العاليــة مــن أقــل البلــدان منــواً بينمــا انتقــل ثلــٌث مــنهم للعــيش يف بلــدان ناميــة أخــرى 

قليمــي األكــرب للمهــاجرين ذوي املهــارات واملــصدر اإل). مــصدرة للــنفطوبلــدان بلــدان جمــاورة أساســاً 
 يف املائـة مـن جممـوع املهـاجرين ذوي التعلـيم 45.9العالية من أقل البلدان منواً هـو آسـيا فهـي مـوطن 
 يف املائـة 40.4 منـواً الواقعـة يف أفريقيـا والـيت تـشّكل اجلامعي من أقل البلدان منواً، تليها أقل البلـدان

  .ان منواً من هجرة األدمغة من أقل البلد
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ويتوقـــف كـــون هلجـــرة األدمغـــة آثـــار ضـــارة ونافعـــة يف آٍن واحـــد علـــى البلـــدان األم، توقـــد   
يقـاس مبعـدل هجـرة األدمغـة، أي أساسـاً علـى نطـاق هجـرة األدمغـة الـذي بني هذه اآلثار الفارق 

. سهنفـ املـواطنني ذوي املـستوى التعليمـيجممـوع بعدد املهـاجرين ذوي املهـارات العاليـة كنـسبة مـن 
وُتسّجل أقل البلدان منواً، جمتمعـًة، أعلـى معـدالت هجـرة األدمغـة بـني جمموعـات البلـدان الرئيـسية يف 

تُـــسجله   بكثـــري ممـــا، أي أعلـــى  يف املائـــة18.4معـــدل هجـــرة األدمغـــة منهـــا متوســـط العـــامل، إذ يبلـــغ 
جــزر احملــيط اهلــادئ وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، تــربز هــاييت و ).  يف املائــة10(خــرى األناميــة البلــدان ال

ومثــة ســتة بلــدان . وأقــل البلــدان منــواً الواقعــة يف أفريقيــا بوصــفها أشــد البلــدان تــضرراً مــن هجــرة األدمغــة
مـــن أقـــل البلـــدان منـــواً، وهـــي هـــاييت وســـاموا وغامبيـــا وتوفـــالو وكرييبـــاس وســـرياليون، هلـــا مـــن املهنيـــني 

  .مما لديها يف الداخلأصحاب املهارات العالية الذين يعيشون يف اخلارج أكثر 
بـــني صــايف الفــرق أي املـــستوى الــذي يبلــغ عنــده (هلجــرة األدمغــة " األمثــل"وقُــدر املــستوى   

.  يف املائـة10 و5مـا بـني ) اآلثار اإلجيابية واآلثار السلبية يف اقتصادات البلدان األم درجته القصوى
 15  ، إذا فاقــت تلــك النــسبةقابــلوبامل.  مــن أقــل البلــدان منــواً ةوال تــدخل ضــمن هــذه الفئــة إالّ مخــس

أمــا املعــدل . اإلجيابيــةاآلثــار  يف املائــة، يــزداد احتمــال أن تفــوق اآلثــار الــسلبية هلجــرة األدمغــة 20إىل 
  . بلداً 48 من أقل البلدان منواً البالغ عددها 30يف " مرتفع"احلايل هلجرة األدمغة فهو 

 األدمغـــة يف أقـــل البلـــدان منـــواً؟ فمـــا هـــي إذن اآلثـــار الـــضارة الـــيت قـــد تـــنجم عـــن هجـــرة  
البــشري ويف املــؤثرات اخلارجيــة الــيت رصــيد رأس املــال هجــرة األدمغــة إىل اخنفــاض يف تــؤدي  أوًال،

منو وقد يؤدي هذا إىل اخنفاض معدل النمو االقتصادي و . يوفرها األشخاص ذوو املهارات العالية
ثانياً، تكـون هجـرة . التكنولوجيا واالبتكارالنشاط يف جماالت العلم و تراجع ، إىل جانب ةاإلنتاجي

. الــصحة والتعلــيم والبحــث العلمــيوال ســيما األدمغــة حــادة بــشكل خــاص يف بعــض القطاعــات 
فأقــل البلــدان منــواً تــشّكل جمموعــة البلــدان الــيت تــسجل أقــل عــدد لألطبــاء بالنــسبة لعــدد الــسكان 

ويـــرتبط ذلـــك عـــادًة بارتفـــاع . عـــاملولكـــن معـــدالت هجـــرة األدمغـــة الطبيـــة منهـــا هـــي األعلـــى يف ال
خـــدمات الرعايـــة الـــصحية وضـــعف معـــدالت التطعـــيم وتـــدين معـــدالت وفيـــات الرّضـــع واألطفـــال 

ثالثـاً، بـسبب هجـرة األدمغـة، تفقـد حكومـات أقـل البلـدان . حالـة أنظمـة الـصحة الوطنيـةو عموماً 
ا لـــو بقـــوا يف بلـــدا رابعـــاً، . م األم وعملـــوا فيهـــامنـــواً الـــضرائب الـــيت كـــان هـــؤالء املهنيـــون ســـيدفعو

مقـــدَّرات أقـــل ات، نتيجـــة للهجـــرة إىل حتويـــل البـــشري ذي املهـــار يـــؤدي تقلـــص قاعـــدة رأس املـــال 
أنـشطة حنـو البلدان منواً وما لديها من ميزة نسبية بعيداً عن القطاعات اليت تتطلب مهارات كثيفـة 

بعـض املهـاجرين ذوي يـشغل  خامـساً،. اسـتغالل املـوارد الطبيعيـةحنـو تتطلب مهارات قليلة، ورمبـا 
املهــارات العاليــة مــن أقــل البلــدان منــواً وظــائف تتطلــب مــؤهالت تعليميــة أقــل ممــا حــصلوا عليــه مــن 
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م ، حيــث ال"هــدر األدمغــة"تــدريب، فيمــا يُــسمى  تــؤدي سادســاً، . يُــستفاد مــن جــزء مــن مهــارا
  .أقل البلدان منواً بناء املؤسسات يف إىل إعاقة مغادرة األشخاص األكثر مهارة 

هــــل ميكــــن حتويــــل هجــــرة األدمغــــة مــــن أقــــل البلــــدان منــــواً إىل اكتــــساب : والــــسؤال هــــو  
األدمغــة؟ هنــاك مــا يــدل علــى أن بإمكــان البلــدان أن تــستفيد علــى املــدى البعيــد مــن مــسامهات 

ثـــار الـــرغم مـــن اآلاملعـــارف اإلضـــافية الـــيت اكتـــسبها مواطنوهـــا املقيمـــون والعـــاملون يف اخلـــارج علـــى 
أوًال، هنــاك مــن حيــاجج بــأن آفــاق اهلجــرة إىل اخلــارج قــد تــشجع النــاس . الــضارة يف املــدى القــصري

علــى مواصــلة التعلــيم حــىت مراحــل متقدمــة، ممــا قــد يــؤدي إىل اكتــساب األدمغــة، أي مقــّدرات أكــرب 
 األسـرة، ممـا ثانياً، ُتستخدم بعض التحويالت املاليـة لـدفع أقـساط تعلـيم أفـراد. من رأس املال البشري

ثالثــاً، يــشكل املغرتبــون ذوو املهــارات خزانــاً مــن املعــارف ميكــن تنظيمــه . يــؤدي إىل اكتــساب األدمغــة
يف شــكل شــبكاٍت مــن معــارف املغرتبــني، األمــر الــذي ييــسر تــدفق املعــارف والتكنولوجيــا إىل البلــدان 

بـــني ومنظمـــات دوليـــة وحتـــدث هـــذه التـــدفقات عـــرب بـــرامج ومبـــادرات تطلقهـــا منظمـــات املغرت . األم
وهلـذه الـربامج واملبـادرات عمومـاً آثـار إجيابيـة إال أن فعاليـة . وحكومات البلـدان األم والبلـدان املـضيفة

ـــادرات تقاســـم املعـــارف يعوقهـــا يف بعـــض األحيـــان تـــشتت املـــشاريع واإلخفـــاق يف مجـــع اجلهـــات  مب
 والتـآزر، إىل جانـب قلـة درجـة االتــساق الفاعلـة وتوحيـد اجلهـود، ونـدرة املـوارد الالزمـة لتحقيـق التـأثري

ولتــسخري معــارف املغرتبــني عــن طريــق إنــشاء الــشبكات إمكانيــاٌت . مــع الــسياسات اإلمنائيــة الوطنيــة
  .هائلة بالنسبة ألقل البلدان منواً إال أن هذه اإلمكانيات مل تتحقق بعد نسبياً 

مـال بـني البلـدان املـضيفة رابعاً، من شـأن وجـود املغرتبـني أن يقـوي تـدفقات مـشاريع األع  
ففــي أقــل البلــدان منــواً، كــان املغرتبــون الــدافع . والبلــدان األم عــن طريــق روابــط التجــارة واالســتثمار

، أي "جتــارة احلنــني" أو" التجــارة اإلثنيــة"وراء منــو جتــارة الــسلع اآلتيــة مــن البلــدان األم فيمــا يـُـسمى 
وقـد أعطـى .  ميكن أن تنتشر فـتلج أسـواقاً أكـربأن السلع ُتصّدر لكي يستهلكها املغرتبون ولكنها

م  املغرتبون من أقل البلدان منواً دفعة قوية أيضاً لزيادة صادرات خدمات السياحة عـن طريـق زيـار
  .البلدان األم أو املساعدة يف اجتذاب السياح إليها

م األم بـــصورة دائمـــة قـــد جيلبـــون    معهـــم خامـــساً، إن املهـــاجرين الـــذين يعـــودون إىل بلـــدا
تراكم لديهم من مدخرات ومعارف وخربات وشبكات من العالقات التجارية، على الرغم مـن  ما

أن هذا األمـر يتوقـف علـى مـا لـديهم مـن محـاس للعـودة وعلـى املـدة الـيت قـضوها يف اخلـارج وعلـى 
هياكلهـا فأقل البلدان منـواً الـيت حققـت تقـدماً أكـرب يف تنويـع اقتـصادها ويف حتـّول . الظروف احمللية

ومنو هذه اهلياكل قد حققـت جناحـاً أكـرب يف اجتـذاب العـودة الطوعيـة للمهـاجرين املـؤهلني الـذين 
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أسـسوا أعمـاًال جتاريـة جديـدة وأتـوا باالبتكـار االقتـصادي واالجتمـاعي يف جمـاالت العلـم والـصحة 
  .والتعليم واخلدمات والصناعة

فهــذه االســتفادة مرهونــة بتــوفر . تلقائيــةإال أن االســتفادة مــن مــسامهة املغرتبــني ال تكــون   
. جمموعة من الشروط املؤسسية واالقتصادية والسياسية ال تـزال منعدمـة يف أغلـب أقـل البلـدان منـواً 

ولذلك، فإن اختـاذ البلـدان األم والبلـدان املـضيفة واجملتمـع الـدويل تـدابري سياسـاتية هـو أمـر حاسـم 
.  قـد ترتتــب علـى مـسامهة للمغرتبــني مـن أقــل البلـدان منــواً يف تـشجيع أو تقويـة اآلثــار اإلجيابيـة الــيت

ومن املرّجح أن تتواصل يف املستقبل املنظـور هجـرة األدمغـة مـن أقـل البلـدان منـواً بـسبب قـوى شـد 
ويــشكل هــؤالء املغرتبــون مــصدراً مــن املعــارف ومــن املــوارد البــشرية واملاليــة ميكــن . وجــذب شــديدة

الوطنيـة أكثـر بكثـري ممـا  منه عن طريق متكينهم من املـسامهة يف التنميـة ألقل البلدان منواً أن تستفيد
وال تـزال حكومـات أقـل البلــدان منـواً يف املراحـل األوىل مـن حتقيـق هـذه اإلمكانيــة . حـدث يف الـسابق

فــال بــد مــن اختــاذ تــدابري سياســاتية أقــوى وأكثــر منهجيــة مــن أجــل . ومــن اختــاذ إجــراءات لتــسخريها
ولكــي يتحقــق النجــاح، تــستلزم تلــك التــدابري الــسياساتية . ملغرتبــني يف أقــل البلــدان منــواً زيــادة مــسامهة ا

تعبئـة وتنــسيق جهــود ومـوارد خمتلــف اجلهــات الفاعلـة، وال ســيما منهــا مؤسـسات وشــركات البلــد األم 
وحكومــة البلــد املــضيف وُوســطاؤه ومنظمــات املغرتبــني ومنظمــات غــري حكوميــة واملنظمــات الدوليــة 

والوضــع األمثــل هــو أن حيــدث ذلــك التنــسيق مــن القاعــدة . ات املاحنــة يف إطــار اتفاقــات ثنائيــةواجلهــ
إىل القمة، أي ابتداء مـن مرحلـة التخطـيط، حـىت تُـضمن مـن البدايـة مـشاركة ومتاسـك مجيـع اجلهـات 

  .الفاعلة ذات املصلحة

: إطالق إمكانيات المغتربين من أقل البلدان نمواً 
ير تحويل أموال المغتربين أجندة سياساتية لتسخ

  ومعارفهم

  المغتربون وبناء القدرات

من الواضح أن اهلجرة وما هلا من نتائج متنوعة قد أصبحت عامًال متزايد األمهية بالنسبة   
للبلــدان الناميــة عمومــاً وبالنــسبة ألقــل البلــدان منــواً علــى وجــه اخلــصوص، ومــن املــرجح أن تتواصــل 

وتــتلخص التوصــية الرئيــسية املوجهــة لــصناع الــسياسات يف . ملتوســطهــذه االجتاهــات علــى املــدى ا
هــذا التقريــر يف حتــسني اإلطــار الــسياسايت احلــايل املتعلــق بــالتحويالت املاليــة ومبعــارف املغرتبــني يف 
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وفــضًال . أقـل البلــدان منــواً مـن أجــل تــسخريها علــى حنـو أفــضل ألغــراض تطـوير القــدرات اإلنتاجيــة
تـــصاغ الـــسياسات املتعلقـــة بـــاهلجرة والتحـــويالت املاليـــة وإشـــراك املغرتبـــني عــن ذلـــك، ينبغـــي أن ال 

. مبعـــــزل عـــــن الـــــسياسات األخـــــرى وإمنـــــا كجـــــزء ال يتجـــــزأ مـــــن االســـــرتاتيجيات اإلمنائيـــــة الوطنيـــــة
وسـيتطلب هــذا األمــر إنــشاء وكالــة، ُيستحـسن أن تكــون علــى مــستوى وزاري، للتفكــري يف تقــاطع 

 الــــسياسات واتــــساقها بوجــــه عــــام؛ ويف التنــــسيق بــــني خمتلــــف هــــذه املــــسائل؛ ويف ضــــمان متاســــك
بـد حلكومـات أقـل البلـدان منـواً  وال. اجلهات الفاعلة املمكنة بشأن جمموعة مـن األولويـات احملـددة

أن تــــدرك النطــــاق والــــنمط الفعليــــني للهجــــرة خــــارج احلــــدود، وألمــــاكن اهلجــــرة، ولنطــــاق أنــــشطة 
وإن حالــة املعــارف الراهنــة يف أغلــب أقــل .  املاليــة ومنطهــااملغرتبــني وطبيعتهــا، وحلجــم التحــويالت

فـال يكـاد يوجـد . لذلك، فإن جزءاً من املشكلة يتسم بطبيعة إحـصائية. البلدان منواً ضعيفة نسبياً 
جهــاز رمســي يرصــد األوجــه العديــدة للهجــرة ونتائجهــا ويــضع تقــارير عنهــا، أمــا اآلليــات القائمــة 

  .اليةفُتعىن أساساً بالتحويالت امل
ويف حــني أن اخللــيط احملــدد مــن الــسياسات والتــدابري امللموســة الراميــة إىل إشــراك املغرتبــني   

يئــــة بيئــــة ممكنــــة للتنميــــة . ســــيختلف مــــن بلــــد إىل بلــــد، فــــإن التوجــــه العــــام ينبغــــي أن يــــؤدي إىل 
صلحة فمـع أنـه صـحيح أن املغرتبـني ليـسوا مـدفوعني باملـ. وتكتسي مسألة الثقة أيضاً أمهيـة حامسـة

. التجاريـة فقـط، فـإن إشـراكهم سـيبوء بالفــشل إذا مل يُطلـب مـنهم سـوى املـسامهة دون أي مقابــل
وينطبـــق هـــذا، علـــى ســـبيل املثـــال، إذا كانـــت أقـــل البلـــدان منـــواً ترغـــب يف تـــشجيع املقـــاولني مـــن 

م أو علــى مجــع الرســاميل للــشروع يف أنــشطة إنتاجيــة يف بلــدا م املغرتبــني علــى اســتثمار مــدخرا
وتبنيِّ دراسات تناولت دور املغرتبني أن املغرتبني املقاولني يف بعض البلدان املتوسـطة الـدخل  . األم

م األم فعلى سبيل املثال، أدى املقاولون املهاجرون . كانوا وسيلة لتطوير القدرات اإلنتاجية لبلدا
ى املعـارف يف اهلنـد والـصني على مدى العقدين املاضيني دوراً هاماً يف بنـاء الـصناعات القائمـة علـ

ويتلخص الدرس املـستفاد مـن هـذه التجـارب يف . ويف مقاطعة تايوان الصينية ويف إسرائيل وآيرلندا
أنه بإمكان املقاولني املغرتبني أن يساعدوا يف إنشاء شركات يف البلد األم وأن يكونـوا مهـزة الوصـل 

ويف أقـل البلـدان منـواً، قـد تكـون . بني البلدانيف نقل الدراية بالسوق والعالقات ونقل التكنولوجيا 
هــذه العمليــة أقــل إجيابيــة يف املــدى القــصري بــسبب قلــة مــا لــدى هــذه البلــدان مــن رأمســال بــشري 

إال أن بإمكــان املقــاولني . ورأمســال للمخــاطرة بإنــشاء صــناعات للتكنولوجيــا املتطــورة يف البلــد األم
الــصناعات اخلفيفــة أن يــساعدوا يف إنــشاء صــناعات مــن مغــرتيب هــذه البلــدان الــذين يعملــون يف 

م األم بفـضل مــا لـديهم مـن عالقــات ودرايـة وغـري ذلــك مـن مـدخالت وقــدرات  ة يف بلـدا مـشا
م أيـــــضاً املـــــسامهة يف حتـــــسني القـــــدرات اإلنتاجيـــــة . قّيمـــــة طوروهـــــا يف البلـــــدان املـــــضيفة وبإمكـــــا

  .واالبتكارية يف الوطن األم
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لى األقل شرطان يتحكمـان يف إمكانيـة جنـاح املهـاجرين يف إنـشاء وعلى العموم، هناك ع  
م م إىل بلدا م حممَّلني بقدر أكرب من . شركات مزدهرة لدى عود ويتمثل الشرط األول يف عود

ويــذهب هــذا التقريــر إىل أن إمكانيــة . املعــارف واملهــارات املتطــورة مقارنــًة مبــا كــانوا عليــه قبــل ذلــك
تزايد كلما طالت مدة إقامتهم كمهاجرين يف بلدان أجنبية وكلما تـراكم لـديهم حتقُّق هذا الشرط ت

أمــا الــشرط الثــاين فيتمثــل يف وجــود إطــار سياســايت مــواٍت يف . مزيــد مــن اخلــربة يف جمــال املقــاوالت
م األم فمــن املــرجح أن حيتــاجوا إىل دعــم مــايل كــاٍف إلنــشاء شــركة جديــدة حــىت لــو تــوفر . بلــدا

وينبغــي أن يتمكنــوا، علــى األقــل، مــن احلــصول علــى قــروض مــن القطــاع . دخراتلــديهم بعــض املــ
  .املايل بشروط عادية

إال أنـــــه نظـــــراً لتلكـــــؤ املؤســـــسات املاليـــــة يف مـــــنح قـــــروض ملؤســـــسات األعمـــــال الـــــصغرية   
واملتوسطة، قد تكون مثة حاجة إىل مصرف تنمية وطين لديه خطـوط ائتمـان خمصـصة للمهـاجرين 

ضـــافة إىل ذلـــك، رمبـــا يكـــون بعـــض مـــن املهـــارات املطلوبـــة لنجـــاح املقاولـــة، ولـــيس وباإل. العائـــدين
ويف هذه احلالـة، سـيكونون حباجـة إىل . بالضرورة كل املهارات، قد تراكم لدى املهاجرين العائدين

م اإلداريــة أو التقنيــة أو املاليــة أو غــري ذلــك مــن املهــارات الالزمــة  مــساعدة تقنيــة لتحــسني مهــارا
وبإمكان احلكومـات أن تقـدم هـذا النـوع مـن . ة الناجحة ملؤسسة أعمال صغرية أو متوسطةلإلدار 

ا أيضاً أن تقدم الدعم هلؤالء املقاولني عن طريـق ختفـيض . أو التثقيف/املساعدة التقنية و وبإمكا
 الرســوم اجلمركيــة املفروضــة علــى الــواردات مــن اآلالت واألجهــزة واملــواد األوليــة لكــي تــساعدهم يف

  .إطالق أعماهلم التجارية
ومـــن القنـــوات األخـــرى الـــيت يـــستطيع املغرتبـــون مـــن خالهلـــا املـــساعدة يف تطـــوير قـــدرات   

م األم تيـسري الـروابط التجاريـة مـع البلـدان الـيت تستـضيفهم وقـد ثبـت . اإلنتاج والتوريد لدى بلدا
وبلــد املقــصد وبــني حجــم وجــود تــرابط عملــي إجيــايب بــني حجــم التجــارة الدوليــة يف البلــد األصــلي 

وإن غلبـة لغـٍة وثقافـة معينـة واملعرفـة بأسـواق االسـتهالك والتوريـد . جالية املهاجرين يف كـال البلـدين
مها من العوامل اليت تساعد يف تطوير العالقـات التجاريـة بـني األمـم وقـد تكـون جاليـة املغرتبـني يف 

 عــن حتقيــق ميــزة يف توريــد مــا يــسمى وبدايــًة، قــد يكــون البحــث. وضــع يؤهلهــا ألداء هــذا الــدور
تبــــّني  إذ. مــــن الفــــرص املميــــزة بالنــــسبة ألقــــل البلــــدان منــــواً " جتــــارة احلنــــني"أو " املنتجــــات اإلثنيــــة"

الدراســـات، علـــى ســـبيل املثـــال، أن هنـــاك نـــسبة مـــشاركة عاليـــة جـــداً مـــن املهـــاجرين يف الواليـــات 
ينفــق كــل  إذ. إجيادهــا يف البلــد املــضيفاملتحــدة األمريكيــة يف ســوق ســلع البلــد األم الــيت يــصعب 

 دوالر ســنوياً علــى املنتجــات الــيت تثــري لديــه حنينــاً، وقــد يفــوق جممــوع مــا 1 000  قرابــةمهــاجر
وميكن تصميم سياسات أقل البلـدان منـواً حبيـث تـساعد املنتجـني .  مليار دوالر20يصرف سنوياً 
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م وتكييفهـا مـع التغـريات الـيت تطـرأ على حتقيق التنافسية واحلفاظ عليها عن طريـق حتـسني من تجـا
يف األســواق النهائيــة، وإشــراك أفــراد مــن املغرتبــني للمــساعدة يف وضــع عالمــات جتاريــة مميــزة لتلــك 

جعلهـم قـادرين يف ولتثقيف املنتجني وتدريبهم أمهية حامسة . املنتجات وتسويقها يف البلد املضيف
  .على املنافسة يف األسواق األجنبية

  كمصدر من مصادر المعرفة والتعليمون  المغترب

بإمكـــان املغرتبـــني أيـــضاً أن يـــسامهوا يف عمليـــة التغيـــري اهليكلـــي والتنميـــة االقتـــصادية عـــن   
م األم ومــن اآلليــات املفيــدة يف هــذا الــصدد شــبكة معــارف . طريــق تقويــة قاعــدة املعــارف يف بلــدا

م واملهتمـني املغرتبني اليت تتألف من جمموعة مـن املهنيـني ذوي املهـا رات العاليـة املقيمـني خـارج أوطـا
م األصــلية ــا وباملــساعدة يف تنميــة بلــدا م  وألن املعــارف ليــست جمانيــة ومــن . باحلفــاظ علــى صــال

الـــصعب نقلهـــا، فإنـــه ال بـــد مـــن وضـــع سياســـة اســـتباقية تـــدمج هـــذه الوظيفـــة الـــيت ميكـــن أن تكـــون 
  . لب األطر اإلمنائية االسرتاتيجية للحكوماتأساسية واليت ميكن أن يؤديها املغرتبون يف ص

واملقصود بـشبكات معـارف املغرتبـني جمموعـات فرعيـة مـن شـبكات املعـارف الدوليـة الـيت   
تنظم نقل خمتلف أنـواع املعـارف، كامللكيـة الفكريـة أو الدرايـة الفنيـة أو رمـوز الـربامج املعلوماتيـة أو 

ـــا، فيمـــا بـــني أطـــراٍف تعتمـــد عل وهكـــذا فـــإن . يهـــا مـــن مجيـــع القطاعـــات االقتـــصاديةقواعـــد بيانا
شبكات معارف املغرتبني تـشتمل علـى منتـدى تتـدفق مـن خاللـه املعـارف ويـتم عـربه التفاعـل بـني 

  .املغرتبني واجلهات الفاعلة احمللية يف البلد األم
وهناك أدلة كثـرية خلـصت إليهـا دراسـات حـاالت عديـدة تـشري إىل أن شـبكات معـارف   
 تؤدي دوراً حامساً يف حتسني مـستوى التكنولوجيـا ويف التنميـة الـصناعية ويف بنـاء القـدرات املغرتبني

وينبغــي أن تـتعلم أقـل البلــدان منـواً مـن البلــدان الـيت اسـتفادت أكثــر . اإلنتاجيـة يف البلـدان األصـلية
 مــن غريهــا مــن شــبكات معــارف املغرتبــني عــن طريــق وضــع اســرتاتيجية خاصــة مبغرتبيهــا كجــزء ال

وقــــد كانــــت . يتجـــزأ مــــن سياســــتها الـــصناعية ومــــن االســــرتاتيجية اإلمنائيـــة الوطنيــــة األوســــع نطاقـــاً 
وهنـاك حـاالت  . شبكات معارف املغرتبني عوامل تغيري فعلي يف كـل مـن البلـدان املتقدمـة والناميـة

ــــصينيون  ــــيت أنــــشأها املغرتبــــون اهلنــــود وال كــــان النجــــاح فيهــــا حليــــف شــــبكات املغرتبــــني كتلــــك ال
  .لكوريون والتايوانيون والفيتناميون واألتراك والبنغاليون، على سبيل املثالوا

ذا الشكل ال يتم تلقائياً بل يتطلب شبكة منظمـة ومنـسقة    إال أن نقل املعارف والتعّلم 
مــن املغرتبــني واســرتاتيجية إمنائيــة وطنيــة يف البلــد األم تــدعمها سياســة صــناعية واخنــراط نــشيط مــن 
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وال بد مـن اتبـاع سياسـة مبـاِدرة فيمـا يتعلـق بـاملغرتبني لـضمان . ة يف شؤون املغرتبنيجانب احلكوم
اكتـــــساب شـــــبكات معـــــارف املغرتبـــــني، الـــــيت هـــــي يف جوهرهـــــا شـــــبكات طوعيـــــة خاصـــــة، الثقـــــَة 
واالطمئنــان الــضروريني لالســتمرار يف االخنــراط يف شــؤون البلــد األم ولــضمان أن حتــدث أنــشطتها 

القريبــة العهــد يف  راً لتــأخر أقــل البلــدان منــواً يف مــسرية التنميــة الــصناعية ولتجربتهــاونظــ. أثــراً إجيابيــاً 
ظروفهــا مـع التحـول عـن التـصنيع، حتتـاج هـذه البلـدان إىل وضـع سياسـات صـناعية مبتكـرة تتوافـق 

وضــع بعــض أقــل البلــدان منــواً بالفعــل  وقــد. وأوضــاعها احلاليــة ومــع الــسياق العــاملي الــسريع التغــري
  .ات صناعية ترمي إىل تسريع وترية التنويع االقتصادي والتغيري اهليكليسياس

. وهنـــاك أســـباب عديـــدة تكمـــن وراء تـــشجيع إقامـــة الـــشبكات مـــن بينهـــا نـــشر املعـــارف  
فــشبكات معــارف املغرتبــني ميكــن أن تقــدم تكنولوجيــات جديــدة وأن تطلــع احلكومــات واملقيمــني 

ـــا أن . سبها لالحتياجـــات الـــصناعية للبلـــدعلـــى أحـــدث التطـــورات التكنولوجيـــة وعلـــى أنـــ وبإمكا
ــــواع حمــــددة مــــن  ــــة وبــــني أن ــــة احمللي ــــق توافــــق بــــني احتياجــــات القطاعــــات اإلنتاجي ــــساعد يف حتقي ت

وتكمـــن أمهيـــة شـــبكة . االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر الـــضروري لتحـــسني املهـــارات والقـــدرات احملليـــة
ا جت عل التحول من الرتاتيبيـة اهلرميـة إىل شـبكات البحـث املغرتبني بالنسبة للسياسة الصناعية يف أ
وتــساعد شــبكات معــارف املغرتبــني يف الــربط بــني . عنــصراً أساســياً مــن عناصــر الــسياسة الــصناعية
والواقــع أن هــذا التحــول مــن الرتاتيبيــة العموديــة إىل . مــن يريــدون الــتعلُّم وبــني مــن يتعلمــون بالفعــل

ل التوريــد العامليــة ومــن مث علــى االســرتاتيجيات الــصناعية شــبكات أفقيــة لــه أثــر عميــق علــى سالســ
إال أنه ينبغي أالّ يُنظر . هدفاً أساسياً يف السياسة الصناعية" تعلُُّم التعلُّم"اجلديدة اليت يصبح فيها 

ا حل جلميع املشاكل أو بديل عـن اجلهـود احملليـة الراميـة إىل  إىل شبكات معارف املغرتبني على أ
ـا قـوة فاعلـة إضـافية يف حتقيـق النمـو القـائم بناء قدرات  إنتاجية ذاتية؛ بل إن دورها يـتلخص يف أ

  .على القدرات اإلنتاجية احمللية
ويف الــسنوات األخـــرية، حـــاجج األونكتـــاد مـــراراً وتكــراراً بـــأن التغيـــري التـــدرجيي يف اهليكـــل   

ف النمــو االقتــصادي واحلــد االقتــصادي شــرط ال بــد مــن حتققــه لكــي تنِجــز أقــل البلــدان منــواً أهــدا
وتنطــوي الــسياسات واالســرتاتيجيات الــضرورية لتحقيــق التغيــري . مــن الفقــر بــشكل ســريع ومــستدام

ـــج اســـرتاتيجي يراعـــي ) أ: (اهليكلـــي علـــى أمـــور منهـــا وضـــع سياســـة صـــناعية جديـــدة تقـــوم علـــى 
لتنميـة للتعـويض عـن دولـة مبـاِدرة تتـوخى ا) ب(االحتياجات والظروف اخلاصة ألقل البلدان منـواً؛ 

تدابري لتشجيع االستثمار اخلاص يف ) ج(وجود قطاع خاص بدائي وضعيف يف أقل البلدان منواً؛ 
األنشطة اإلنتاجية واالستثمار العام يف اهلياكل األساسية الضرورية، مبا يف ذلـك إنـشاء مؤسـسات 
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ان التكنولوجيـــا وحتـــسني تـــشجيع الـــتعلم واالبتكـــار احملليـــني يف ميـــد) د(تقـــدم املهـــارات والـــدعم؛ 
  .اإلنتاجية يف الزراعة والصناعة التحويلية على السواء

ـــاع أقـــل البلـــدان منـــواً سياســـة صـــناعية    ويـــدعم هـــذا التقريـــر احلجـــة الـــيت تقـــول بـــضرورة اتّب
ـا  جديدة، حمتجاً أيضاً بأن مثل هذه السياسة ينبغـي أن تراعـي دور شـبكات معـارف املغرتبـني أل

ا  أثراً تغيريياً ممِكنـاً بالنـسبة لـرتاكم املعـارف، خاصـة فيمـا يتعلـق بتـسريع وتـرية التغيـري حتمل يف طيا
ـــذا األمـــر قـــد يعـــين أن شـــبكات معـــارف . التكنولـــوجي واالســـتثمار املباشـــر وإن عـــدم االعـــرتاف 

  .املغرتبني ستظل مورداً ال ُيستفاد منه وفرصة ضائعة

  كمصدر من مصادر تمويل التنميةالمغتربون  

إن أحــد أســباب غلبــة اســتخدام القنــوات غــري الرمسيــة إلجــراء التحــويالت املاليــة إىل أقــل   
البلــدان منــواً يكمــن، كمــا لــوحظ أعــاله، يف ارتفــاع كلفــة التحــويالت املاليــة عــرب القنــوات الرمسيــة، 

إىل وفيمــا يلــي بعــض اإلجــراءات الــسياساتية املمِكنــة الراميــة . وذلــك يعــود أساســاً إىل قلــة املنافــسة
  :فتح سوق التحويالت املالية للمنافسة

  زيادة مباشرة للجهات الفاعلة يف القطاع املايل، خاصة يف األرياف، عن طريق تغيـري
ســـــيما مـــــشاركة مؤســـــسات القـــــروض الـــــصغرى  اللـــــوائح حبيـــــث تتـــــيح املـــــشاركة، وال

 وتعاونيات االدخار واإلقراض واحتادات االئتمان ومكاتب الربيد؛

 شراكات بني املصارف ومؤسسات القروض الصغرى؛تشجيع إنشاء ال 

  ا تقويــة دور مكاتــب الربيــد عــن طريــق حتــسني ربطهــا بــشبكة اإلنرتنــت وزيــادة قــدر
التقنية ومواردها النقدية، والتشجيع على عـرض جمموعـة أكـرب مـن منتجـات االدخـار 

 لالختيار من بينها؛

 حتسني اهلياكل األساسية لالتصاالت؛ 

 أنظمــــة املــــصارف وأنظمــــة االتــــصاالت لتمكــــني املــــصارف مــــن حتقيــــق التوافــــق بــــني 
 املشاركة يف إجراء التحويالت املالية النقالة؛

  العمل بنشاط على تـشجيع املنافـسة مـن خـالل تنظـيم معـارض جتاريـة متخصـصة يف
 التحويالت املالية؛

 الثـــين عـــن إبـــرام االتفاقـــات احلـــصرية بـــني مجيـــع املـــشاركني يف الـــسوق، وال ســـيما بـــني 
  .املصارف وحموِّيل األموال
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ــٌج أكثــر ابتكــاراً    ُ فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن . وميكــن أن تــصاحب هــذه التــدابري التقليديــة 
تكثيـــف املنافـــسة عـــن طريـــق الـــسماح ملقـــدمي خـــدمات التحويـــل املـــايل مـــن القطـــاع العـــام بـــإجراء 

كـن حتقيـق هـذا عـن طريـق ومي. التحويالت املالية ومبنافسة مقدمي هذه اخلدمة من القطاع اخلـاص
وتقـدم . إنشاء شركة عامة أو استخدام مؤسسات قائمة فعًال كمصرف إمنـائي أو املـصرف املركـزي

يتعلــق بتحويــل  هــذه املؤســسة نفــس اخلدمــة الــيت يقــدمها القطــاع اخلــاص ولكــن بكلفــة أدىن فيمــا
ــا، ميكــن للمؤســس. األمــوال ة العامــة أن تعقــد وبــدًال مــن أن تفــتح هــذه املؤســسة فروعهــا اخلاصــة 

شراكة مع مصلحة الربيد كي تساعد الزبائن على الوصول إليها يف املنـاطق النائيـة حيـث ال توجـد 
  .أي فروع للمؤسسات املالية اخلاصة

ومـــن املمكـــن زيـــادة االســـتفادة، يف نقـــل األمـــوال، مـــن اســـتخدام تكنولوجيـــات جديـــدة   
حيـث إن كلفـة حتويـل األمـوال . اهلواتـف النقالـةسيما األساليب املعتِمدة على اإلنرتنت وعلـى  وال

أعلى يف أفريقيا منها يف أي منطقة أخرى، وهناك أيضاً جمال لتنفيذ مبادرات إقليمية خلفـض هـذه 
ـــة للتكامـــل اإلقليمـــي، أو عـــن طريـــق  الكلفـــة عـــن طريـــق تـــدابري تنـــسيق مـــن خـــالل مبـــادرات رمسي

ويف ). ف التنميــة األفريقــي علــى ســبيل املثــالكمــصر (املــساعي احلميــدة ملــصارف التنميــة اإلقليميــة 
حـــني أن هـــذا قـــد يكـــون عمليـــة إقليميـــة، فـــإن باإلمكـــان أيـــضاً ربطـــه باهلـــدف العـــاملي املتمثـــل يف 

  ".5×5مبادرة "خفض تكاليف التحويالت املالية املسمى 
ومع أنـه مـن الواضـح أن الـسياسات الراميـة إىل زيـادة تـسهيل حتويـل األمـوال وإىل خفـض   

ليفه ضرورية وحمبذة، فال بد هلا أن تكون جزءاً من إطار اقتصادي كلـي أوسـع يرمـي إىل تعزيـز تكا
وســـيكون لوضـــع جمموعـــة متماســـكة مـــن الـــسياسات التجاريـــة . الـــدور اإلمنـــائي للتحـــويالت املاليـــة

والصناعية واالقتصادية الكلية الـيت تـشجع النمـو والتنويـع االقتـصادي بـشكل مـستدام دور حاسـم 
مان دفع تدفقات التحويالت املالية بعجلة التقدم بدًال مـن أن تقتـصر علـى زيـادة اسـتهالك يف ض

  .األسر املتلقية هلا
وعلـــى صـــعيد األســـر املعيـــشية، بإمكـــان احلكومـــات أن تعـــزز األثـــر اإلمنـــائي للتحـــويالت   

فـــتح فـــيمكن، مـــثًال، الـــسماح للمهـــاجرين ب. املاليـــة عـــن طريـــق تـــوفري حـــوافز إضـــافية للمهـــاجرين
حـــسابات بعمـــالت أجنبيـــة يف البلـــد األم، وميكـــن إعفـــاء معـــدل الفائـــدة علـــى الودائـــع بـــالعمالت 
األجنبية من ضريبة الثروة وضريبة الدخل؛ وميكن أيضاً إتاحة إمكانية استخدام الودائع بـالعمالت 
األجنبيــة كــضمان للحــصول علــى قــروض تفــضيلية؛ وميكــن تقــدمي حــوافز للمهــاجرين لكــي يعــودوا 

ـــرام معاهـــدات لتجّنـــب االزدواج الـــضرييب مـــع البلـــدان إ ىل بلـــدهم األم بعـــد التقاعـــد عـــن طريـــق إب
املــــضيفة الرئيــــسية حيــــث تعمــــل أغلبيــــة مهــــاجري البلــــد؛ وميكــــن فــــتح حــــسابات خاصــــة بــــالتعليم 
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والسكن يف البلد األم لفائدة املهاجرين وأسرهم مقرونة مبعدل عائد هلذه الودائـع أعلـى مـن معـدل 
 اخلــاص باحلــسابات العاديــة، فمــن شــأن هــذا أن يــشّكل حــافزاً الدخــار مزيــد مــن األمــوال العائــد
وسـيكون علــى . والغـرض مـن ذلـك تـشجيع اسـتخدام التحـويالت املاليـة اسـتخداماً منتجـاً . احملّولـة

السلطات املختصة حتديد اخلليط املناسب من التدابري باالستناد إىل حجم اخنراط املغرتبني ودرجة 
  .االخنراطذلك 

ا    وميكن أن تشكل سندات املغرتبني خياراً جذاباً بالنسبة ألقـل البلـدان منـواً ألن مـن شـأ
فالــدوافع الوطنيــة لالســتثمار يف ســندات املغرتبــني حتمــي . أن تزيــد جمموعــة مــصادر متويــل التنميــة

ات رؤوس األمـوال هذه األدوات نسبياً، على األقل، من التأثر بالدورات االقتـصادية مقارنـًة بتـدفق
اخلارجية األخـرى، ممـا يتـيح للحكومـات إصـدارها يف فـرتات الرخـاء وكـذلك يف فـرتات الـشدة الـيت 

  .تشمل مثًال الكوارث الطبيعية أو الصدمات االقتصادية اخلارجية
 قد ثبت أن تدفقات التحويالت املالية تتـسم بقـدر مـن االسـتقرار علـى املـدى هونظراً ألن  

املبــالغ احملّولــة والقابلــة للتحــصيل مــستقبًال  هــذه دى األطــول، فإنــه ميكــن اســتخدام املتوســط إىل املــ
بـــل إن هـــذا قـــد ميثـــل . أو للقـــروض الطويلـــة األمـــد") التوريـــق("كـــضمان إلصـــدار ســـندات الـــدين 

بالنسبة لبعض أقل البلدان منواً الـسبيل الوحيـد املتـاح لولـوج أسـواق رأس املـال العامليـة، إذ يتـيح هلـا 
داً من األموال ألغراض التنمية، وميكن أن يكون وسيلة إلثبات اجلدارة االئتمانية على الصعيد مزي

  .الدويل أو لتحسينها

        


