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 االستنتاجات                                              

مع موضوع الهجرة من حٌث دوافعها ونتائجها، من خالل تجارب ظهرت مفاهٌم جدٌدة فً كٌفٌة التعامل  

المهاجرٌن على المستوٌٌن الكلً والجزئً فالجانب األكثر أهمٌة فً المفاهٌم الجدٌدة هو النظر إلى الهجرة 

دة المستوٌات سكانٌة، سٌاسٌة، اقتصادٌة و ثقافٌة وعائلٌة. وتركز هذه المفاهٌم على عامل المكان كعملٌة متعد

درج نأي منطقة األصل والتً ترتبط فٌها عوامل الطرد ومنطقة الوصول والتً تتوفر فٌها عوامل الجذب. وٌ

واعتبارات الزمن )هجرة دائمة أم ضمن تؤثٌر المكان عوامل البٌئة االقتصادٌة واالجتماعٌة ومسافة االنتقال، 

 عامل االختٌار )الهجرة الطوعٌة مقابل الهجرة اإلجبارٌة(. زٌادًة علىمإقتة(، 

من بٌن النماذج االقتصادٌة فً تفسٌر واقعة الهجرة تبرز نظرٌة التجارة الدولٌة الحدٌثة والتً تبنت استنتاجاً  .1

الموارد بٌن  انتقالفً  اإلنتاجلحركة عناصر  أن تكون بدٌالً  نظرٌاً مفاده بؤن التجارة فً السلع والخدمات ٌمكن

العمل نحو التقارب  أجورومنها  اإلنتاجعناصر  أسعارالبلدان مع توافر عدة شروط معٌنة وٌنجم عن ذلك اتجاه 

د عدم تحقق هذا االستنتاج فً الواقع فٌما ٌخص عوائ إلىتشٌر  والدالئلال أننا نالحظ أن الشواهد إدولٌاً. 

نجد أن هذه النظرٌة عاجزة عن تفسٌر حاالت عدم التساوي على  إذ، وبالتحدٌد أجور العمل اإلنتاجعناصر 

التً  األسبابالصعٌد الدولً فً مستوٌات الدخول والفرص االقتصادٌة المتاحة، مع استمرار الفقر وهً من 

 تكمن وراء معظم قرارات الهجرة من البلدان النامٌة.

كانت مبنٌة على إذ نجد أن هذه النظرٌة أسباب عدة تحول دون تحقق النموذج النظري وٌتضح أن هناك 

لم اوهذا ما ال ٌتوفر فً ع التكنولوجٌا ومهارات العمل بٌن بلدان العالم،تشابه حالة افتراضات محددة من أهمها 

العمل تختلف  -اإلنتاجات فً المهارات الخاصة بالعمل فؤن نمط عالق تطابقاً أن هناك  افتراضمع  وحتى الواقع

زٌادًة العمل عنها فً البلدان النامٌة،  ادخارٌسود فٌها المٌل نحو  إذوشركات  بلداناً فً االقتصادات المتقدمة 

أن التجارة  إلىاالستنتاج  إلىالذي ٌدعو  األمراجتماعٌة وثقافٌة وجغرافٌة  أخرى ذلك وجود عوامل على

صفة غٌر مباشرة فً دفع وتنمٌة الهجرة الدولٌة على خالف االستنتاج الدولٌة بنمطها الحالً تسهم ولو ب

قابلة للتطبٌق نسبٌاً  جزئٌاتهاوالتً ٌبدو أن  اإلنتاجعناصر  أسعارالرئٌس لنظرٌة التجارة الدولٌة فً مساواة 

    على البلدان المتقدمة دون النامٌة.

موعتٌن من البلدان هما البلدان المصدرة والبلدان تمتد اآلثار االقتصادٌة للهجرة الدولٌة للعمل لتشمل مج .2

  -:ؤتًٌ ما إلىالمستقبلة للعمل وقد توصلت الدراسة فٌما ٌتعلق بالبلدان المصدرة للعمل 

نتائج اٌجابٌة مرحلٌة أو  قد تكونفً البلدان المصدرة للعمل تترك الهجرة الدولٌة للعمل آثاراً اقتصادٌة  .أ 

ط دخل الفرد ومعدل الفقر من خالل ارتفاع نصٌب الفرد من الناتج القومً على متوس األثرمستمرة، منها 

 السكانٌة. الشرائح أفقر إلىوتخفٌض حدة الفقر على اعتبار أن المهاجرٌن ٌنتسبون  اإلجمالً

تعد تحوٌالت العاملٌن من أهم العوامل التً توضح اآلثار الملموسة لعائدات الهجرة الدولٌة، حٌث تمثل  .ب 

االحتٌاطٌة أو االستثمارات  األرصدةفً تعزٌز  إسهامهامن خالل مدى  األجنبًوٌاً للنقد مورداً حٌ

ذلك  زٌادًة علىوضع سلٌم للمدفوعات الخارجٌة،  أٌجادالخارجٌة للبلد. ومن ثم دورها فً  ٌفاتظوالتو

صالح الفئات  االستهالكٌة والذي ٌكون فً األغراضالداخل نحو  إلىغالباً ما ٌترتب على تدفق التحوٌل 



 

ثاراً اقتصادٌة اٌجابٌة على االقتصاد آلتحوٌالت للالستهالك، كما أن  اً االجتماعٌة التً ٌكون مٌلها عالٌ

كان اتجاه هذه التحوٌالت نحو االستثمار فً النشاطات المنتجة، بحٌث تسهم فً زٌادة الطاقات  إذاالمصدر 

 .اإلنتاجٌة

لبٌة ٌمكن أن تترتب على أنماط االستهالك إذ نجد أن العوامل ن تحوٌالت العاملٌن تكتنف على أثار سإ .ج 

التً ترتبط باآلثار العكسٌة لتلقً التحوٌالت وخاصة فً اآلجل الطوٌل هو عامل التقلٌد والمحاكاة. أما فً 

مجال االستثمار فمن التؤثٌرات السلبٌة هً عندما تتجه التحوٌالت نحو االستثمار فً األصول غٌر المالٌة 

ذلك ٌترتب على تدفق التحوٌالت آثاراً توزٌعٌة غٌر  زٌادًة علىراضً والعقارات والتشٌٌدات السكنٌة، كاأل

  مرغوب بها ٌتضمن تغٌٌر حصص الدخل المخصصة للمجامٌع االقتصادٌة المختلفة.

ة الدولٌة خر، من خالل العالقة بٌن الهجرآتنعكس تؤثٌرات الهجرة على عملٌة التنمٌة االقتصادٌة بشكل أو ب  .3

سلبٌة على البلدان  رجانب اآلثار االٌجابٌة لهجرة العمل هناك آثا إلى والتنمٌة البشرٌة وتحوٌالت العاملٌن.

 المصدرة للعمل وتشكل السٌاسات االنتقائٌة للبلدان المستقبلة للعمل جزءاً منها.

 األثر وٌتباٌنتعلٌماً من السكان.  كثراألنجد أن هجرة العقول من البلدان النامٌة غالباً ما تكون من الفئة  إذ

من  األكبرالذي تحدثه هجرة المتعلمٌن بٌن بلد وأخر من البلدان المصدرة أي عندما ٌشكل المهاجرون النسبة 

 السلبً لهجرة المتعلمٌن أكثر وقعاً. األثرمجموع المهاجرٌن فٌكون 

 

لعمل على طبٌعة اآلثار االقتصادٌة التً ٌتركها تعتمد التغٌرات التً تطرأ على سٌاسات البلدان المستقبلة ل  .4

 ما ٌؤتً:  إلىومن اآلثار المترتبة على الهجرة الدولٌة للعمل على البلدان المستقبلة توصلت الدراسة  ،العمل فٌها

سٌما من خالل تحقٌق التناسب المطلوب اقتصادٌاً بٌن الموارد الهاجر، متنتفع البلدان المستقبلة للعمل ال .أ 

 المختلفة لهذه البلدان. اإلنتاجٌةٌعد االخٌر متمماً للنشاطات  إذادٌة محلٌاً مع قوة العمل المهاجر، االقتص

وترتفع  أشكالهاالسلبٌة التً تتركها الهجرة االختالل الهٌكلً لقوة العمل فقد تظهر البطالة بكل  األثارمن  .ب 

 واء.نسبتها. بسبب سوء استخدام الطاقات البشرٌة والمادٌة على حد س

حرمان اقتصادات البلدان المستقبلة  إلىارتفاع المٌل لالدخار لدى فئة المهاجرٌن والذي ٌإدي بدوره   .ج 

 ضخ وتدوٌر جزء كبٌر من مداخٌل العمالة الوافدة. إعادة للعمل من

ن التً تقدم للوافدٌن م اإلقلٌمٌةللخدمات  التكالٌف المرتفعةمع تمن الجوانب السلبٌة التً ٌتحملها المج .د 

، اإلعانةخدمات تعلٌمٌة، صحٌة واستهالك للكثٌر من السلع والخدمات التً تحتوي على مقدار كبٌر من 

 مالٌة تتحملها المٌزانٌات الحكومٌة. ءاً أعباتشكل  إذ

أظهرت الدراسة انقساماً واضحاً بٌن بلدان مصدرة لقوة العمل وأخرى مستقبلة لها. وكان للنفط دور مهم فً   .5

حٌث أدت الظروف السائدة لبلدان النفطٌة السٌما بلدان الخلٌج العربً تمتلك ثروة نفطٌة كبٌرة، ا، فهذا االنقسام

غٌر المصدرة للعمل )أما البلدان دافعاً لألٌدي العاملة فً اتجاه بلدان االستقبال ومنها االقتصادٌة دوراً قوٌاً 

المنطقة ظل هذه الظروف صارت العمل، وفً  تشهد نقصاً فً رأس المال وفائضاً متزاٌداً فً قوة (النفطٌة

 على مستوى العالم من حٌث استقبال العمالة الوافدة. إقلٌمًالعربٌة أهم تجمع 



 

 الإظاهرة الهجرة الدولٌة للعمل،  تسبٌبتختلف البلدان العربٌة فٌما بٌنها من حٌث دوافع الطرد والجذب فً   .6

االقتصادٌة فً مقدمة العوامل المإثرة فً الهجرة الدولٌة لقوة العمل العربٌة وتوصلت الدراسة بهذا  األسبابأن 

 ما ٌؤتً: إلىالصدد 

على البحث  اإلنفاقنسبة  انخفاضمن  أساساالهٌكل الرأسمالً فً البلدان العربٌة والتً تنتج  اختالل .أ 

على رأس المال البشري وٌترتب على ذلك  اقاإلنففً هذا المجال أي  اإلهمالوالتطوٌر وٌالحظ مدى 

 الخارج بحثاً عن بٌئة علمٌة مالئمة. إلىهجرة العدٌد من الكفاءات العلمٌة العربٌة 

بعض البلدان العربٌة المصدرة للعمل بتوجٌه من  تنتهجهااالقتصادي التً  اإلصالحتؤثٌر سٌاسات  .ب 

االجتماعٌة ن قوة العمل والشرائح إف وبال شك( نٌومنها )صندوق النقد والبنك الدولٌالمإسسات الدولٌة 

 والسٌاسات التً تفرضها هذه المإسسات. باإلجراءاتهً التً تتؤثر  ةحدودموالذات الدخول المتدنٌة 

التوزٌع العمري لسكان البلدان العربٌة وشكله الهرمً حٌث القاعدة العرٌضة من السكان الشباب   .ج 

سوق العمل ومع انخفاض فرص التوظٌف المتاحة  إلىتزاٌدة سنوٌاً م أعدادالتً تسمح بوصول  واألحداث

 ن النتٌجة المترتبة هً ارتفاع معدالت البطالة ومن ثم حدوث واقعة الهجرة.إف

 :ما ٌؤتً إلىاالقتصادٌة المتعلقة ببلدان العٌنة توصلت الدراسة  المإشراتمن خالل دراسة   .7

، الكوٌت، قطر( األماراتلسكان فً البلدان المستقبلة للعمل )الحجم الكلً ل إلىارتفاع نسبة قوة العمل   .أ 

هذه النسبة فً البلدان  انخفاضهذه البلدان. بٌنما نجد  إلىالرتفاع معدالت الهجرة الدولٌة للعمل 

الشباب فً مراحل التعلٌم المختلفة  انخراط زٌادًة علىالمصدرة للعمل بسبب تركٌبة السكان الفتٌة، 

 الخارج. إلىوارتفاع الهجرة 

عدم تمكن  إلىٌعد قطاع الخدمات المستخدم الرئٌس لقوة العمل فً بلدان العٌنة وٌعود السبب فً ذلك  .ب 

 من توفٌر فرص عمل جدٌدة كافٌة للعمالة العربٌة. األخرى اإلنتاجقطاعات 

دان المستقبلة للبل اإلجمالًالقطاعات السلعٌة فً تكوٌن الناتج المحلً  إلجمالًالنسبٌة  األهمٌةارتفاع  .ج 

وتراجع أهمٌة  اإلجمالً( ٌسهم فً تكوٌن الناتج المحلً الستخراجًا) ًاألول اإلنتاجللعمل كما أن 

وٌلٌة وقطاع الزراعة. بٌنما نجد ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات حالمتوسط النسبً للصناعات الت

 المصدرة السٌما )مصر، المغرب(.للبلدان  اإلجمالًوٌلٌة وقطاع الزراعة فً تكوٌن الناتج المحلً حالت

للعمل أهمٌة خاصة فً اقتصادات البلدان العربٌة المصدرة للعمل من خالل تكتسب الهجرة الدولٌة   .8

تشكل مصدراً هاماً للتدفقات النقدٌة لدعم االستهالك الخاص واالستثمار المحلً،  إذتحوٌالت العاملٌن، 

ن الحساب الجاري ومٌزان المدفوعات ومساهمتها فً الناتج االقتصادٌة على وضع مٌزا آثارها زٌادًة على

 .اإلجمالًالمحلً 

من خالل  اإلجمالًفً الناتج المحلً  وإسهامهاتولٌد قٌمة مضافة فً اقتصادات البلدان المستقبلة للعمل   .9

ومٌزان  ، كما تترك آثار سلبٌة على وضع الحساب الجارياإلنتاجدورها المباشر كؤحد عناصر 

الجاري فً هذه البلدان مع احتساب التحوٌالت بوضعه عند استثناء عات عند مقارنة وضع الحساب المدفو

 التحوٌالت، 


