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 الهجرة والتنمٌة                                                    

 
رغم أن مسألة الهجرة لم تبرز إال نادرا فً الخطط اإلنمائٌة المعتمدة على المستوٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة 

وإدراكا لضرورة . والدولٌة، فقد أصبحت فً السنٌن األخٌرة محل اهتمام خاص من جانب المجتمع الدولً

معالجة التحدٌات التً تفرضها الهجرة، واغـتنام الفرص التً تهٌئها على مستوى البلدان األصلٌة وبلدان 

المهجر وبلدان العبور، قررت الجمعٌة العامة لألمم المتحدة تنظٌم حوار بشأن الهجرة والتنمٌة، وذلك من 

 .أجل تحدٌد السبل التً تتٌح أكبر قدر من االستفادة من مزاٌا الهجرة الدولٌة فً مجال التنمٌة

وقد شكل هذا الحوار فرصة للحكومات والمجتمع المدنً والقطاع الخاص لوضع أسس تمكـن  من تحـوٌل 

الهجرة إلى عملٌة تحـفـز التنمٌة، إذ أجمع المشاركون فً الحوار، بأن الهجرات الدولٌة ستـتـنامى من حٌث 

الحجم وستمس جمٌع بلدان العالم تقرٌبا، كما شددوا على أن الهجرة الدولٌة ٌمكن أن تكون عامال إٌجابٌا فً 

 . مجال التنمٌة على صعٌد البلدان األصلٌة وبلدان المهجر على حد ســواء

لقد اعتبر المشاركون بأن األموال التً ٌرسلها المغـتربون تشكل أهم المزاٌا الملموسة للهجرة الدولٌة 

بالنسبة للبلدان النامٌة، إذ زاد حجم التحوٌالت بصورة ملحوظة فً السنوات األخٌرة ، وارتفع نصٌب البلدان 

 فً المائة، باإلضافة إلى استفادة االقتصاد بوجه 72 فً المائة إلى 57النامٌة من هذه التحوٌالت من نسبة 

ومع ٌقـٌن المشاركٌن بأن المالٌٌن من أَسـر المهاجرٌن تستفٌد من هذه التحوٌالت، فقد رأوا أنه من . عام

الممكن زٌادة وتحسٌن مساهمة هذه التحوٌالت فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، عن طرٌق اتخـاذ 

 .مجموعة من التدابـٌر المالئـمة

وهناك إدراك متزاٌد للتحدٌات التً تفرضها الهجرة، ولذلك اعتمدت العدٌد من البلدان مؤخـرا التدابٌر الرامٌة 

الِت والروابط مع  إلى زٌادة منافع الهجرة، وتشجٌع التحوٌالت واالستثمارات المنتجة، وإقامة الصِّ

المهاجرٌن، كما اتِخـذت التدابـٌرعلى الصعٌدٌن القانونً والمؤسسً إلدراج مسألة الهجرة فً إطار التنمٌة 

الوطنٌة والمحلٌة، غٌر أن اإلنجازات فً هذا المجال ال تزال محدودة مقارنة بالفرص التً تتٌحها الهجرة، 

خصوصا إذا نظرنا إلى التحدٌات التً تواجه البلدان النامٌة، من حٌث تحقٌق التنمٌة المستدامة ، وخلق 

 .فـرص العمل بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع، خاصة منها فئة الشباب 

 

- الهجرة الدولٌة والتنمٌة فً شمال إفرٌقٌا : عن تقرٌر اللجنة االقتصادٌة  للجمعٌة العامة لألمم المتحدة حول

 (.بتصرف  )  وما بعدها3  ص 2007.

 

 



 

 :اقرأ النص قـــراءة متمعـــنة وأجــب عن األسئــلة اآلتٌــة                       

 .( ن 10 )مكون النصوص : المجال الرئٌسً األول

 .( ن 1 ). تأمل العنوان ، وأبرز عالقته بالفـقـرة الثانٌة من النص -1

 .(ن 1)حـدد أفكار النص األساسٌة  -2

ٌمكن أن تكون الهجرة عامال إٌجابٌا فً مجال التنمٌة على صعٌد : " اشرح ما ٌأتً -3

 .( ن 1 )".البلدان األصلٌة، وبلدان المهجر على حد سواء 

استخرج بعض . حقل دال على الهجرة، وحقل دال على التنمٌة: فً النص حقالن داللٌان -4

 .(ن 1.5 ). األلفاظ والعبارات الدالة على كل حقل، واذكر العالقة القائمة بٌن الحقلٌن

أبرز من خالل النص التدابٌر المتخذة من طرف الجمعٌة العامة لألمم المتحدة، والعدٌد من  -5

 .(ن .1 ).البلدان، لجعل الهجرة وسٌلة من وسائل التنمٌة

ٌغلب على النص أسلوب تقرٌري، مثل لذلك بما ٌناسب من النص، مبرزا الوظٌفة التً  -6

 .( ن 1.5 ).أداها هذا األسلوب

فقرة تلخص فٌها ما ورد فً النص من أفكار، مبدٌا وجهة - بأسلوبك الخاص- اكتب  -7

 . ( ن 3 ).نظرك فً ما اقترحه النص من حلول حول الهجرة

 ( ن 4 )مكون علوم اللغة : المجال الرئٌسً الثانً

 ( ن2 ): استخـرج من الفقرة األخٌرة من النص اسمٌن منسوبٌن موظفا الجدول اآلتً– 1

 التغٌٌر الذي طرأ علٌه االسم المنسوب إلٌه االسم المنسوب

   

   

 

 :اٌت بجملتٌن مفٌدتٌن حسب ما ٌأتً-  2

 .( ن 1 ). مع الشكل التامملحوظا تمـٌـٌــزا جملة تتضمن -

 . ( ن 1. )  الدعاءٌفٌدفعل أمـر جملة تتضمن  -

 ( ن 6 )مكون التعبٌر واإلنشاء : المجال الرئٌسً الثالث

إن مواجهة التحدٌات التً تفرضها الهجرة الخارجٌة ، تقتضً اعتماد نظرة شمولٌة وعالمٌة 
لمعالجة المشكلة، ألن االقتصار على سن القوانٌن، وفرض العقوبات، ووضع الحواجز لن ٌوقف 

 .تدفق الهجرات البشرٌة
 ".توسٌع فكرة " توسع فً تحلٌل هذه الفكرة، مستثمرا فً ذلك ما اكتسبته فً مهارة 
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