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 تدفقات األشخاص والبضائع داخل  خلق التجارة : الفرص االجتماعية واالقتصادية الناشئة عنعلىاملهاجرين ثيرتأ
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الهدف الرئيسي من الدراسة
 يـعتبر الهـدف الـرئيسـي مـن هـذه الـدراسـة هـو تسـليط الـضوء عـلى الـرابـط بـني شـبكات املـهاجـريـن داخـل مـنطقة

 الـتركـيز عـلىبـشكل خـاص مت و. وشـمال أفـريـقيا ومـا يـنتج عـنها مـن آثـار فـي عـملية خـلق الـتجارة الشـرق األوسـط
 داخـل كـل مـن الـبلدان املـضيفة وبـلدمـن تـيارات الهجـرة  إيـجابـية آثـار اقـتصاديـة واجـتماعـية  حـدوث إمـكانـية

املنشأ وذلك من خالل تعزيز تبادالت جتارية ثنائية جديدة.

نقطتني أساسيتان: نتائج الدراسة اثارت 
 اوال وجـود آثـار واضـحة مـؤيـدة حلـركـة الـتجارة لـلمهاجـريـن الـقادمـني إلـى دول االحتـاد األوروبـي اجلـنوبـية. وقـد
 أظهــرت كــل مــن إيــطالــيا واســبانــيا وفــرنــسا والــبرتــغال آثــار واضــحة فــيما يــتعلق بخــلق الــتجارة لــديــها وتــعكس

 ٪ مـن املـهاجـريـن اجلـدد الـذيـن يـعيشون فـي هـذه الـبلدان يخـلقون فـائـض تـدفـقات10الـتطبيقات الـكمية أن كـل 
 ٪، وذلـك فـي حـالـة ثـبات الـعوامـل األخـرى فـي خـلق الـتجارة. وبـاملـثل يـبدو أن5-2جتـاريـة بنسـبةتـتراوح مـن 

 شـبكات املـهاجـريـن تـؤثـر هـي األخـرى عـلى تـدفـقات االسـتيراد والـتصديـر، عـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض احلـاالت
 الـتي تـختلف فـيها تـلك اآلثـار فـيما يـتعلق بـأنـواع املـنتجات والشـركـاء الـتجاريـني. وقـد أظهـرت الـنتائـج التجـريـبية
 أيـضا أنـه مـع زيـادة االخـتالفـات بـني الـبلدان مـن حـيث الـثقافـة، واملـسافـة اجلـغرافـية أو درجـة الـتطور، كـلما ازدادت
 أهــمية وجــود شــبكة مــن املــهاجــريــن لــدفــع الــتدفــقات الــتجاريــة اجلــديــدة (مــع األخــذ فــي االعــتبار احلــمالت
 اإلعــالمــية، ومــا تــقدمــه مــن آثــار). وفــي هــذا اإلطــار، جنــد أن الــروابــط الــشخصية تــسمح لــلمهاجــريــن بخــلق
 شـبكات تـساعـد عـلى دفـع تـدفـقات جتـاريـة جـديـدة ملـناطـق أكـثر بـعداً، مـثل آسـيا وأفـريـقيا جـنوب الصحـراء،

وشرق أوروبا.
 بـاإلضـافـة إلـى ذلـك جنـد أن تـلك الـبلدان الـتي لـديـها نسـبة أكـبر مـن املـهاجـريـن إلـى املـنطقة اجلـنوبـية مـن االحتـاد
 األوروبـي، مـثل املـغرب الـعربـي أو أمـريـكا الـالتـينية أو أوروبـا الـغربـية، تظهـر آثـار خـلق الـتجارة أكـبر بـالـتوازي مـع
 الـواردات، ممـا يـؤدى إلـى مـا يـسمى "بـآثـار الـتفضيل". وهـو مـا يـعني أنـه عـندمـا يـصل املـهاجـر إلـى بـلد جـديـد
 فــهو/هــي يــعزز الــطلب عــلى مــنتجات بــلده األم ومــن ثــم تــعزيــز إدخــال مــنتجات جــديــدة عــلى واردات الــبلد
 املــضيف. وفــيما يــتعلق بــكل مــن مــصر وتــونــس الحــظنا أيــضا وجــود آثــار خــلق الــتجارة فــيما بــني شــبكات
 املـهاجـريـن، ولـكن ألنـواع محـددة مـن املـنتجات ولـيس فـي جـميع الـبلدان املسـتقبلة. ويـبدو أن هـذه الـدول حتـتل
 موقعا وسطا بني نظرائهم التجاريني في االحتاد األوروبي والدول العربية. وفي الواقع فأنها تظهر هياكل منوذجية
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 بشـركـائـها فـي االحتـاد األوروبـي. مـن تـدفـق الـتجارة فـي الـبلدان املـتقدمـة مـقارنـة بحجـم الـتداول مـع بـعض الـدول الـعربـية األقـل منـوا، والـدول الـنامـية مـقارنـة
 إلجـراء املـزيـد مـن الـبحوث. وبـشكل عـام، يشـيراجلـزء األول ومـع ذلـك، فـإن جـميع الـنتائـج املـتعلقة بهـذيـن الـبلديـن ال تـزال مـؤثـرة، وميـكن أن تـوفـر مـساحـة

 كـما يـبدو أن شـبكات املـهاجـريـن حتـفز.  مـرتـبطة بـالـتجارة بـني االحتـاد األوروبـي واملـتوسـط بسـبب تـيارات الهجـرةا�ـتلفة مـن الـدراسـة إلـى وجـود آثـار
وبصورة أقل على املنتجات األولية. للمصنعني الصادرات على امتداد شواطئ منطقة املتوسط، ولكن وبشكل أساسى

 ثـانـيا تـقدم الـدراسـة دلـيال جـديـدا عـلى الـعوامـل الـدافـعة لـتدفـقات رأس املـال مـن الـتحويـالت إلـى بـلدان داخـل مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال افـريـقيا فـي
  حـصل2010. ويـبدو أن الـتحويـالت املـالـية تـعتبر ذات أهـمية لـلبلدان محـل الـدراسـة. فـعلى سـبيل املـثال، فـي عـام 2010-1990الـفترة مـن 

 ٪ مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي، فـي حـني حـصلت املـغرب عـلى تـدفـقات مـن الـتحويـالت متـثل20لـبنان عـلى تـدفـقات مـن الـتحويـالت متـثل مـا يـصل إلـى 
 ٪ مـن الـدخـل الـسنوي لـلفرد لـألسـر200٪. وعـالوة عـلى ذلـك، جنـد أن تـلك الـتدفـقات متـثل فـي املـتوسـط أكـثر مـن 13٪، واألردن 15-10حـوالـي 

 فـي مـنطقة الشـرق األوسـط. كـما تشـير تـائـج الـبحث أن الـقضايـا األكـثر أهـمية فـي الـتأثـير عـلى مسـتوى نـصيب الـفرد مـن الـتحويـالت الـقادمـة إلـى دول
 املـنطقة هـي كـما يـلي: أوالً، مسـتوى تـعليم املـهاجـريـن، وهـو مـا يـؤثـر بـشكل واضـح عـلى حجـم الـتحويـالت، وثـانـياً، مـتوسـط مسـتوى دخـل الـفرد فـي
 الـبلد املـرسـل لـلمهاجـريـن ألنـه يحـدد قـدرة املـهاجـريـن عـلى مـواجـهة تـكالـيف الهجـرة، وثـالـثاً، الـظروف واألوضـاع االقـتصاديـة لـلدول املـضيفة وعـلى رأسـها
 مستوى البطالة الناشئة في هذه البلدان بسبب املهاجرين، تليها أسعار الصرف.  وكذلك جند أن االوضاع املؤسسية في البلدان املستقبلة للتحويالت

من التدفقات تلعب دوراً في هذه العملية، إال أنه يعتبر ثانوياً.

من حيث السياسات  على نتائج البحث	بناءا املبادئ اإلرشادية
نتائج البحث إلى التوصيات التالية: تؤدي

 لـتعزيـز عـملية الـتنمية االجـتماعـية واالقـتصاديـة عـلى تشـير الـتوصـية الـرئيسـية إلـى أهـمية الـنظر فـي سـياسـات الـتجارة والهجـرة كـأدوات مـكملة.1
 شـمال  افـريـقيا. وفـي هـذا الـصدد، يـتعني عـلى صـناع الـقرار املـسؤولـني عـن هـذه السـياسـات املشـتركـة لـالحتـادامـتداد مـنطقة الشـرق األوسـط و

 فيما بينها من الناحية العملية. األوروبي أن يكونوا أكثر وعيا بالصالت املشتركة
 لكالو.  الـقريـبة تـلك تـعتبر اآلثـار الـتجاريـة لشـبكات املـهاجـريـن أكـثر أهـمية بـالنسـبة ملـصنعني املـنتجات األولـية، ولـلبلدان الـبعيدة أكـثر مـن.2

 مـن ثـم اصـبحت الـدول اآلسـيويـة هـدفـا مـهما فـي هـذا الـصدد،واضـحة عـلى سـياسـة صـناع الـقرار فـي االحتـاد األوروبـي. و تـداعـيات الـقضيتني
 وذلـك بـالـنظر إلـى النسـبة املـرتـفعة مـن الشـركـات املـصنعة فـي الـتجارة وزيـادة املـسافـة مـن دول االحتـاد األوروبـي. ومـن شـأن تـصميم سـياسـات

 هجرة جيدة مع تلك املنطقة تنشيط العالقات التجارية بني االحتاد األوروبي والشركاء اآلسيوية.
 في هذهو). جند في السنوات األخيرة أن سياسة الهجرة أصبحت أكثر انتقائية لبعض دول االحتاد األوروبي (فرنسا، أملانيا، إسبانيا، إيطاليا.3

  الــبلدان املــضيفة. كــما يــنبغيالــدراســة حــاولــنا تســليط الــضوء عــلى اآلثــار اإليــجابــية الــتي ميــكن أن جتــعل الهجــرة عــامــل منــو لــلتجارة فــي
 لسـياسـات الهجـرة لـدول االحتـاد األوروبـي، كـدول مـنفردة واملـنطقة بـأسـرهـا، االسـتفادة مـن أهـم نـتائـج الـبحث فـي هـذا الـوقـت احلـاسـم مـن

.الرشادة االقتصاديةالتغيير من أجل احلصول على املرونة و
 إن دعم فكرةمن ثم فشمال افريقيا والشرق االوسط و يبدو أن حتويالت املهاجرين في االحتاد األوروبي قد ساهمت في تطوير دول منطقة.4

.األثر اإليجابي  مبالغ متواضعة، من شأنه أن يعزز هذاالتحويالت، وخاصة عند التعامل فيخفض تكاليف 
 إلـىبـعض رؤوس األمـوال الـقادمـة إال أنـه مت إيـجاد تـبايـن إيـجابـي بـني تـدفـقات ، عـلى الـرغـم مـن أنـها ليسـت الهـدف الـرئيسـى لهـذا الـبحث.5

 مـا يـدعـو إلـى ضـرورة هـوو). شـمال افـريـقيا (الـتحويـالت، املـساعـدات اخلـارجـية الـرسـمية واالسـتثمار األجـنبي املـباشـرمـنطقة الشـرق االوسـط و
 فـي الـوقـت نـفسه، قـمناو. االحتـاد األوروبـي لـدعـم تـطويـر اقـتصادات املـنطقة إتـباع نـهج اقـتصادى شـامـل مـن قـبل املـؤسـسات االقـتصاديـة فـي

 الـتي ميـكن عـلى األرجـح أن متـتد إلـى غـيرهـا مـن مـتغيرات الـتدفـقات املـؤسسـية الـرئيسـيةإثـبات األثـر اإليـجابـي عـلى الـتحويـالت املـالـية، وب
 لـالحتـاد األوروبـي قـد تـتفاعـل بـشكل مـفيد مـع الـنهج االقـتصادي اخلـارجـية املشـتركـةالسـياسـة األمـنية و ال شـك أناملـتعلقة بـاحلـكم الـرشـيد. و
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.الشامل املذكور
 لقد أصبح التعليم في الوقت احلاضر املتغير األكثر أهمية عند التفكير في األثر االجتماعي واالقتصادي لتيارات املهاجرين للبلدان املضيفة.6

.سياسة تقتضى التعامل مع تدفقات االفراد هذا العامل اخلطوط األمامية في كل والبلد األم لذا يجب أن يحتل
 شـمال افـريـقياالشـرق األوسـط و بـزيـادة عـدم املـساواة فـي الـدخـل عـلى املسـتوى االجـتماعـي، حـتى فـي مـنطقة مـثلتـدفـقات الـتحويـالت  تـقوم.7
 تـعتبر هـذه مـسألـة ميـكن الـتعامـل مـعهاالـتي تـتميز مبسـتويـات أعـلى مـن نـصيب الـفرد مـن الـناجت احملـلي اإلجـمالـي بـني االقـتصادات الـنامـية. وو

دولة املهاجرين األم. من حيث السياسات سواء على مستوى الدول املضيفة أو
 وأخـيرا، فـإن مـا مت الـتوصـل إلـيه مـن نـتائـج إيـجابـية مـن خـالل هـذا الـبحث، مـن حـيث األثـر احلـقيقي واحملـتمل لـلمهاجـريـن، ال ميـكن أن يسـتمر.8

 إال مــن خــالل الــدمــج الســليم لــلمهاجــريــن فــي ا¨ــتمعات املســتقبلة لــهم. ومــن هــذا املــنطلق، يــنبغي أن تــسمح ســياســات الهجــرة لــالحتــاد
 فـإن املـهاجـريـن املـرحـب بـهم واألكـثر انـدمـاجـا هـم األكـثر بـأن تـكون أكـثر تـكامـالً، وتـوفـر مـسارا مـنظما ومسـتدامـا لـتدفـقات الهجـرة األوروبـي

.قدرة على حتقيق تلك اآلثار االقتصادية اإليجابية التي أبرزها البحث

األولويات والفرص
 على: ميكن التركيزمن ضمن األولويات والفرص الرئيسية املقدمة من البحث 

 وأخـرى مشـتركـة داخـل االحتـادذلـك مـن خـالل سـياسـات وطـنية للهجـرة - اسـتغالل الـعوامـل اخلـارجـية اإليـجابـية آلثـار خـلق الـتجارة مـن املـهاجـريـن و
).األوروبي (آسيا، وأمريكا الالتينية، وأوروبا الشرقية؛ املصنعني مقابل املنتجات األولية

 للهجـرة. حتـديـد نـهج أوسـع لسـياسـات االحتـاد بـدور الـتعليم فـي شـرح تـأثـير تـدفـقات املـهاجـريـن، مـن أجـل تـصميم سـياسـات بـناءة - احملـاسـبة فـيما يـتعلق
.وشمال افريقيا للهجرة ، ودمج التركيز اإلقليمي لدول منطقة الشرق االوسط  األوروبي

 - اسـتكشاف آثـار تـدفـقات الهجـرة والـتحويـالت فـي تـعزيـز مـؤسـسات جـيدة واملـساواة االجـتماعـية فـي بـلدان املـنطقة أثـناء هـذه األوقـات احلـيويـة لـتلك
ا¨تمعات.

 هذا العمل مت اعداده بتمويل من املفوضية الألوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر املؤلفني و ال تعكس بأى حال من األحوال وجهة نظر املفوضية او
الفيميز.
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