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Abstract:
This research examined the measurement of the emission factors of Tunisian migration
towards a sample of countries during the period between (2000-2016), In order to determine the
impact of a number of economic and non-economic factors on the Tunisian migration movement,
These factors were per capita income in Tunisia and destination countries, the relative price, the
number of unemployed and the number of Tunisian university graduates. To this end, the "PANEL
data" approach was adopted. The research found that the best model for processing the study data is
the random effect model, according to Husman's test, And that the variables included in the model
had a behavior consistent with the expected signal except for the individual income variable in
Tunisia, In other words, an increase in per capita income in the country of origin, destination
country, relative price, number of unemployed and number of university graduates leads to an
increase in the Tunisian migration to the sample countries.
Key words: International Migration, Tunisian Migration, Skilled Migration, Migrant Remittances,
Panel Data.

مقدمة:
شهدت العقود القليلة املاضية تزايدا واضحا يف موجات اهلجرة الدولية .ومع هذا التزايد تصاعد اإلهتمام سواء على مستوى
السياسات أو على املستوى البحثي بقضايا املهاجرين من مداخل عدة ،منها دور األقليات يف دول املهجر ،سياسات اإلدماج ودعم
التعددية الثقافية يف مقابل سياسات التمييز واحلركات العنصرية ،ضغوط تنظيمات املهاجرين لكفالة ودعم حقوق اجلماعات املهاجرة ،إىل
غري ذلك من مداخل تتبناها األدبيات والدراسات املهتمة بقضايا اهلجرة يف شىت اجملاالت .و يعترب البحث يف حمددات وعوامل إنبعاث
اهلجرة على املستوى الدويل ضروريا .ففي حني تعترب هذه احملددات هامة يف تفسري تدفقات اهلجرة الدولية ،فإن اإلعتبارات األقتصادية
تلعب دورا مميزا على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية ،وتتحكم اىل حد بعيد يف إستمرار وتطورات هذه الظاهرة.
وباعتبار تونس أحد الدول اليت تعاين من إستنزاف مواردها البشرية املؤهلة وغري مؤهلة على حد سواء ،خاصة خالل السنوات
األخرية بسبب األحداث األمنية اليت شهدهتا تونس منذ سنة  9101واليت سامهت بشكل كبري يف زيادة تدفقات اهلجرة التونسية حنو
اخلارج ،وذلك بسبب تفاقم األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية املزرية .وعليه نسعى من خالل هذا البحث إىل معاجلة جمموعة من احملددات
رأينا أهنا سامهت بشكل كبري يف إنبعاث اهلجرة التونسية باجتاه دول أخرى خالل الفرتة ( ،)9102-9111أمهها البطالة وتدين األجر
 - 1المؤلف المرسل  :بودية فاطمة :اإلمييل:
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احلقيقي الذي يؤدي مباشرة إىل تدين القدرة الشرائية يف ظل معدالت تضخم مرتفعة نسبيا .وبذلك إرتأينا طرح التساؤل الرئيسي التايل:
ماهي عوامل إنبعاث حركة الهجرة التونسية نحو دول أخرى؟

األسئلة الفرعية :لإلجابة على السؤال الرئيسي يتم طرح جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 ما هو أثر الدخل الفردي احلقيقي يف تونس على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو دول أخرى؟ ما هو أثر الدخل الفردي احلقيقي يف الدول املستقبلة للهجرة على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو هذه الدول؟ ما هو أثر السعر النسيب بني تونس والدولة املستقبلة للهجرة على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو هذه الدول؟ -ما هو أثر عدد البطالة وعدد خرجيي اجلامعات على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو دول أخرى؟

الفرضيات :لإلجابة على هذه األسئلة مت وضع جمموعة من الفرضيات اليت جيب نفيها أو إثباهتا وهي:

 يوجد أثر سليب للدخل الفردي احلقيقي يف تونس على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو دول أخرى؟ يوجد أثر إجيايب للدخل الفردي احلقيقي يف الدول املستقبلة للهجرة على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنوها؟ يوجد أثر إجيايب للسعر النسيب بني تونس والدولة املستقبلة للهجرة على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنوها؟ -يوجد أثر إجيايب لعدد البطالة وعدد خرجيي اجلامعات على إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو دول أخرى؟

أهمية البحث :هتدف هذه الدراسة إىل معاجلة ظاهرة اهلجرة الدولية من حيث معرفة األسباب والدوافع اليت تؤدي إىل ذلك وآثار املرتتبة
عنها سواء بالنسبة للدول األصل أو دول املقصد ،سعيا منا للوصول إىل تفسري ظاهرة اهلجرة التونسية و تقصي مدى تأثري مجلة من العوامل
اإلقتصادية وغري اإلقتصادية يف إنبعاث املهاجرين التونسيني.

حدود البحث :من أجل قياس عوامل إنبعاث حركة اهلجرة التونسية حنو اخلارج ،سيتم توظيف البيانات واإلحصاءات املتوفرة عن عدد من

الدول املستقبلة للهجرة التونسية عن الفرتة الواقعة ما بني سنة  9111و .9102ونشري هنا أن عددها يبلغ  01وهي تعترب من أكثر الدول
إستقباال للهجرة التونسية.
منهج البحث :سنعتمد يف هذا البحث على املنهج االستنباطي بأداته التوصيف ملعرفة كل املفاهيم املتعلقة بظاهرة اهلجرة الدولية من
مفهومها ودوافعها وآثارها ،مث نعتمد على املنهج االستقرائي بأداته اإلحصاء لدراسة تطور حجم اهلجرة التونسية حنو اخلارج مبا فيها هجرة
الكفاءات ،إىل جانب مسامهة اجلالية التونسية يف جهود التنمية داخل البالد ،مث القياس لتحديد عوامل إنبعاث اهلجرة التونسية حنو اخلارج
إعتمادا على منهج دمج السالسل الزمنية والبيانات املقطعية "معطيات بانل".

المحور األول :اإلطار النظري لظاهرة الهجرة الدولية:
سنحاول من خالل هذا اجلزء إعطاء بعض املفاهيم املتعلقة باهلجرة الدولية ،دوافعها واآلثار املرتتبة عنها ،إىل جانب
إستعراض إجتهات اهلجرة الدولة على املستوى العاملي وذلك كما يلي:
 -1مفاهيم عامة حول الهجرة الدولية:

تعرف اهلجرة الدولية "بأهنا شكل من أشكال التحركات السكانية من مكان إىل آخر ،أفرادا ومجاعات ،بشكل دائم
ومؤقت للبحث عن منط جديد من أمناط احلياة غري الذي إعتاده السكان يف موطنهم األصلي .مدفوعة بعوامل جذب كوجود
الغرض املنشود يف البلد املقصود ،وعوامل دفع يف البلد املهاجر منه كالتخلص من ظروف سياسية كحالة الالجئني واهلاربني
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واملطاردين من قبل النظم احلاكمة يف دوهلم ،أو علمية من خالل السعي إىل فرص تعليمية أفضل أو فرص أفضل للبحث من تلك

املتوافرة يف الدولة األم .وغالبا ما يطلق على اهلجرة من هذا النوع األخري "نزيف العقول .1" Brain Drain

وتعرف أيضا حسب قسم السكان هبيئة األمم املتحدة "بأهنا ظاهرة جغرافية يعين هبا إنتقال السكان من منطقة جغرافية
إىل أخرى ،وبالتايل ينتج عن ذلك تغري مكان اإلستقرار اإلعتيادي للفرد ،أي تغري هذا املكان عرب الوحدات اجلغرافية ذات احلدود
الدولية الواضحة.2
كما تعرف حسب منظمة اهلجرة الدولية "بأهنا عملية التحرك ،سواء عرب احلدود الدولية أو داخل الدولة الواحدة ،فهي
حركة إنتقال سكانية تشمل أي نوع من حركات األفراد ،أيا كان طوهلا أو تكوينها أو أسباهبا ،وتشمل هجرة الالجئني
واألشخاص املشردين ،املهاجرين ألسباب اقتصادية أو ألغراض أخرى ،مبا يف ذلك مل مشل األسرة ".3
وتتميز اهلجرة الدولية عن اهلجرة الداخلية ( اليت تكون داخل حدود الدولة الواحدة) يف كوهنا ال تكون حرة يف غالب
األمر ،وحىت يف حالة كوهنا حرة فإن على الفرد أن يستويف دائما متطلبات الدخول إىل بلد املهجر ،وإال أعترب مهاجرا غري قانوين.
أما اهلجرة الداخلية فتتميز باحلرية ،مبعىن أن قرار اإلنتقال من مكان آلخر داخل حدود الدولة يتم مبحض رغبة األفراد ،والذي
دائما ما يكون قائما على العوامل اإلقتصادية .وقد حيدث يف بعض األحيان أن تكون اهلجرة الداخلية إجبارية (حالة هتجري 951
ألف شخص من منطقة أسوان لبناء السد العايل مبصر) .وهذا النوع من اهلجرة عادة ما يكون خمططا ،حيث يتم اإلستعداد من
جانب احلكومات للوفاء حباجات األفراد مقدما ،وغالبا ما تتحسن احلياة املعيشية لألفراد الذين أجربوا على اهلجرة.4
وعند مجع البيانات اخلاصة باهلجرة الدولية ،فإنه من املمكن أن تشتق تلك البيانات من جمموعة متنوعة من املصادر ،إال
أن هناك مصادر رئيسية ميكن تبويبها إىل ستة أنواع نوجزها فيما يلي:5
• مجع البيانات اإلحصائية الناجتة عن حركة السكان عرب احلدود الدولية ،تعد يف معظم األحوال حصيلة ثانوية للعمل التنفيذي
احلكومي الذي يؤديه رجال مراقبة احلدود.
• البيانات اإلحصائية اخلاصة باملسافرين واليت ميكن احلصول عليها من قوائم املسافرين حبرا أو جوا.
• البيانات اإلحصائية اليت يكون مصدرها إدارة اجلوازات ،واليت تقوم جبمعها من خالل الطلبات املقدمة إليها ،للحصول على
اجلوازات وشهادات عدم املمانعة وأذونات السفر.
• البيانات اإلحصائية اليت ميكن مجعها من السجالت السكانية.
• البيانات اإلحصائية اليت توفرها عادة التعدادات العامة للسكان أو من املسوحات الدورية ،وهذه البيانات تشمل على اإلجابة
عن السؤال الذي يتعلق باملقر السابق للشخص ،ومكان الوالدة أو املواطنة.
• البيانات اإلحصائية اليت جتمع بشكل خاص أو إستثنائي ،وهذه البيانات تشتق من التحقيق واإلستقصاء الدوري عن بيانات
اهلجرة ،كتلك البيانات اخلاصة مبحل اإلقامة السابق ،وحمل اإلقامة احلايل ،أو املواطنة ،أو تسجيل األجانب ،أو عدد الواطنني يف
اخلارج.
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باإلضافة إىل األنواع الستة اليت تعد كمصادر رئيسية تشتق منها البيانات اإلحصائية عن اهلجرة الدولية ،فإن األمر يتطلب
أيضا إجراء التقديرات ملعرفة احلجم الكلي للهجرة اخلام أو اهلجرة الصافية اإلمجالية ،أو تقدير حجم جمموعات جنسية فقط
وبشكل إستثنائي.
 -2أسباب الهجرة الدولية:
تتباين أسباب اهلجرة الدولية بني أسباب إقتصادية وإجتماعية وسياسية وغريها .منها أسباب دافعة تتعلق بالبلدان املوفدة،
ومنها أسباب جاذبة تتعلق بدول اإلستقبال .وعموما ميكن إمجاهلا إىل:6
 -1-2األسباب الدافعة :تتمثل يف األوضاع اليت حتيط بالدول املرسلة للهجرة وميكن تلخيصها يف:
• اخنفاض مستوى الدخل وتدين مستوى املعيشة ،وعدم توفر االستقرار الوظيفي ،باإلضافة إىل البريوقراطية والروتني يف القيام
باألعمال.
• غياب فرص العمل وارتفاع معدالت البطالة يف الدولة األم ورغبة الشخص يف حتسني فرص ومستويات املعيشة له وألسرته.
• انتشار الفقر حيث يتمركز اغلب الفقراء يف دول العامل الثالث واليت تعترب اكرب الدول املرسلة للمهاجرين.
• الضائقة االقتصادية بسبب كثافة السكان مع ضيق للموارد االقتصادية.
• عدم التوزيع العادل للثروة ،حيث أن االختالفات العريضة يف توزع الثروة بني الشمال واجلنوب باإلضافة إىل احلاجة املتزايدة
للشباب والعمل الرخيص نسبيا يف الشمال يوحي باستمرار االجتاه إىل اهلجرة.
• عدم ترابط التعليم وحاجات التنمية وسوق العمل ،حيث أصبحت اجلامعات مصانع لتخريج محلة شهادات دون التخطيط
املسبق حلاجة الدول خاصة دول العامل الثالث.
• عدم االستقرار السياسي وانتشار الرتاعات واملعارك واحلروب.
 -2-2األسباب الجاذبة :تتمثل يف األوضاع اليت حتيط بالدول املستقبلة للهجرة ،وميكن تلخيصها يف:
• الدخول املرتفعة يف دول املقصد ،إىل جانب توفر بيئة عمل واعدة أكثر ووجود ثقافة مهنية احرتافية.
• توفر الثروات املادية الضخمة اليت متكنها من توفري فرص عمل هامة و جمزية ماديا تشكل إغراء قويا للمهاجرين.
• الريادة العلمية والتكنولوجية للبلدان اجلاذبة ومناخ االستقرار والتقدم الذي تتمتع به هذه البلدان.
• إتاحة الفرص ألصحاب اخلربات يف جمال البحث العلمي والتجارب اليت تثبت كفاءاهتم وتطورها من جهة ،وتفتح أمامهم آفاقا
جديدة أوسع وأكثر عطاء من جهة أخرى.
• تباين اهليكل الدميغرايف للسكان بني بلدان اإلرسال واالستقبال حيث أن دول اإلرسال تتسم بأن نسبة الشباب كبرية جدا
عكس الدول املستقبلة اليت يغلب عليها شرحية الشيوخ.
• اهلدوء واالستقرار والسالم الذي يسود مناطق معينة من العامل دون أخرى.
• العدالة االجتماعية ودرجة سيادة القانون على اجلميع مما حيد من انتشار احملسوبية والرشوة يف دول اإلستقبال.
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 -3آثار الهجرة الدولية:
إن اهلجرة الدولية حتمل يف طياهتا آثارا سلبية وإجيابية على دول األصل ودول املقصد على حد سواء .وسنشري هنا إىل
بعض من هذه اآلثار على كل منهما على النحو التايل:
 -1-3اآلثار على دول األصل :ميكن تلخيص املنافع واألضرار الناجتة عن اهلجرة من دول األصل يف اجلدول التايل:
الجدول  :2ملخص آلثار الهجرة بالنسبة للدول األصل
اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية
• تدفق التحويالت املالية والعمالت الصعبة.

• إخنفاض صايف رصيد رأس املال البشري ،وخباصة عند هجرة ذوي

• اكتساب املهاجرين للخربات والتكنولوجيا املتطورة اليت ميكن أن

اخلرية املهنية العالية.

تسهم يف تنفيذ اخلطط التنموية للدول األصل.

• إخنفاض النمو واإلنتاجية نتيجة إخنفاض رصيد رأس املال البشري.

• يؤدي املهاجرون الذين جنحوا يف مباشرة األعمال يف بلدان املقصد

• اخنفاض جودة اخلدمات األساسية الصحية والتعليمية نتيجة فقدان

دورا هاما يف تدفقات االستثمار املباشر األجنيب.

رأس املال البشري.

• تدعيم بقية أفراد العائلة يف الدولة األصل ،مما ينجم عنه رفع مستوى

• تزايد التباينات يف الدخول يف الدولة األصل.

رفاهيتهم.

• زيادة حتويالت املهاجرين إىل الدول األصل قد يؤدى إىل ظهور

• تساعد التحويالت اليت تُن َفق أو تُستثمر يف بلدان األصل على توليد

ضغوط تضخمية بسبب إجتاه اإلنفاق إىل جمال العقارات وليس يف
مشاريع التنموية اليت تعود بالفائدة على اقتصاديات الدول األصل.

الدخل وإجياد فرص العمل.

• زيادة رصيد رأس املال البشري وانتقال املهارات وزيادة قنوات اإلتصال
مع اخلارج مع عودة العمالة املاهرة املهاجرة
المصدر :من إعداد الباحثة باإلعتماد على مصادر خمتلفة.

 -2-3اآلثار على دول المقصد :ميكن تلخيص املنافع واألضرار الناجتة عن اهلجرة إىل دول املقصد يف اجلدول التايل:
الجدول  :1ملخص آلثار الهجرة بالنسبة للدول المقصد
اآلثار اإليجابية

اآلثار السلبية

• ميثل املهاجرون قوة هامة ومتنامية لالبتكار ومباشرة األعمال احلرة ،ال

• حتويالت املهاجرين إىل دوهلم األصلية واليت تعترب استرتافا ملوارد النقد

سيما يف جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.

األجنيب واحتياطات الصرف للدول املستقبلة للمهاجرين.

• الزيادة السكانية يف الدول املتقدمة اليت تعاين من نقص يف السكان مثل

• خلق نسبة بطالة جديدة تضاف إىل النسبة األصلية لدولة املقصد.

الدول األوروبية والو.م.ا .حيث تؤدي إىل اخنفاض عدد الشيوخ يف الدول

• حتمل تكاليف إجتماعية إضافية وذلك بسبب التكاليف اليت تصرف

املستقبلة للمهاجرين وارتفاع عدد الشباب ،وكذا ارتفاع نسبة الذكور إىل

على برامج السالمة اإلنسانية  Human Safety Programمثل

نسبة اإلناث.

أموال العمال العاطلني عن العمل  ،التعليم ،السكن  ،املساعدات

• يساهم املهاجرون يف الضرائب واشرتاكات الضمان االجتماعي يف دولة الصحية.
املقصد.
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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• يقدم املهاجرون إسهامات أيضا كأصحاب أعمال حرة يشرعون يف

واخلدمات مما يؤدي إىل ارتفاع مستويات املعيشة واألسعار واخنفاض

أعمال جتارية ويوظفون غريهم.

مستوى الرفاه للمواطنني.

• يساهم املهاحرون يف زيادة النمو واإلنتاجية عن طريق العمل يف املصانع

• اخنفاض معدل األجور يف الدول املستقبلة بسبب ارتفاع طاليب العمل

واستغالل املوارد اليت مل يتمكن السكان األصليون من استغالهلا أو زيادة

وحمدودية املناصب.

نسبة إستغالهلا.
المصدر :من إعداد الباحثة باإلعتماد مصادر خمتلفة.

المحور الثاني :تحليل حركة الهجرة التونسية نحو الخارج
نتناول يف هذا اجلزء من الدراسة تقييم حلجم اهلجرة التونسية حنو اخلارج مبا فيها هجرة الكفاءات ،ويف األخري نبني مدى
مسامهة اجلالية التونسية يف جهود التنمية داخل البالد وذلك على النحو التايل:
 -1التطور اإلجمالي للمهاجرين التونسيين:
شهدت حركة اهلجرة الدولية منو بوترية متسارعة خالل السنوات األخرية وذلك بسبب احلروب والصراعات السياسية
والكوارث الطبيعية ،واملشكالت اإلقتصادية واملالية .ويشري تقرير صادرة عن األمم املتحدة أن عدد املهاجرين الدوليني إستمر يف
النمو يف مجيع أحناء العامل على مدى السنوات السبعة عشر املاضية ،حيث بلغ  952مليون سنة  ،9102بزيادة عن  942مليون
سنة  991 ،9105مليون سنة  020 ،9101مليون سنة  021 ،9115مليون سنة .79111
ويشري ذات املصدر أنه ما بني سنيت  9111و 9102أضافت آسيا عددا من املهاجرين الدوليني أكثر من أي منطقة
أخرى .حيث إكتسبت حوايل  11مليون مهاجر دويل خالل هذه الفرتة ،مما ميثل زيادة صافية قدرها  0.2مليون مهاجر سنويا.
وأضافت أوروبا ثاين أكرب عدد من املهاجرين الدوليني بـ  99مليون ،تليها أمريكا الشمالية بـ  02مليون وأفريقيا بـ  01ماليني.
وأضافت أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأوقيانوسيا أعدادا أقل نسبيا من املهاجرين خالل هذه الفرتة بـ  1ماليني .وعلى
الرغم من هذا النمو املستمر ،فقد شكل املهاجرون الدوليون ما نسبة  %9من جمموع سكان أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب .بينما أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا ،فقد شكل املهاجرون الدوليون ما نسبة  %10على األقل من
8
جمموع السكان.
وبالنسبة لتونس مثلت نسبة التونسيني باخلارج حسب اإلحصائيات  9102الصادرة عن املعهد الوطين لإلحصاء حنو
 %12.2من جمموع السكان والبالغ  00.1مليون نسمة .وقد عرفت تدفقات اهلجر التونسية حنو اخلارج زيادة بوترية مستمرة
خالل الفرتة ( )9102-9111وهذا ما يتضح لنا من خالل الشكل التايل:

جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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الشكل  :01تطور عدد التونسيين المقيمين في الخارج خالل الفترة ()0202-0222

المصدر :من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات وزارة الشؤون اخلارجية التونسية.

يظهر لنا من خالل الشكل ومعطيات امللحق  0أن تدفق اهلجرة التونسية حنو اخلارج عرف وترية متزايدة خالل الفرتة
( ،)9102 -9111إذ إرتفع من  698 108مهاجر سنة  9111إىل  1 377 350مهاجر سنة  ،9102أي تضاعف حبوايل
 0.22مرة بزيادة قدرت بـ  679 242مهاجر ومبعدل منو بلغ يف املتوسط  .%2.0ويعود النمو اإلجيايب للهجرة التونسية يف كل
سنوات الدراسة إىل إرتفاع معدل البطالة يف تونس إىل جانب تزايد خرجي اجلامعات التونسية ،وبذلك أعترب العمل باخلارج
اهلاجس األكرب لألغلبية املهاجرة ،تأيت بعده عامل الدراسة باخلارج يف املرتبة الثانية.
متثل سنة  9112سنة خاصة ،وذلك لتخطى تونس أول مرة عتبة املليون مهاجر تونسي حنو اخلارج فيها برقم إمجايل قدر بـ
 1 018 173مهاجر .يتوزع على منطقة أوروبا بـ  ،%21.9املنطقة العربية بـ  ،%04منطقة أمريكا بـ  ،%9.2وتأيت منطقة
إفريقيا يف األخري بـ .%1.0
تعترب سنة  9100من أكثر السنوات اليت عرف فيها عدد املهاجرين التونسيني تزايد كبري قدر بـ  45 024مهاجر نتيجة
اإلرتفاع إىل  1 200 818مهاجر لنفس السنة مقابل  1 155 634سنة  ،9101وذلك يعود إيل املشهد املضطرب عقب ثورة
 04جانفي اليت شهدهتا البالد والذي ترتب عنها تأزم الوضع األمين واإلقتصادي واإلجتماعي التونسي .وكان هلذه األحداث أثر
كبري يف إرتفاع معدل اهلجرة حنو اخلارج خاصة اهلجرة غري شرعية .لكن سرعان ما تعود معدالت النمو إىل وضعها الطبيعي
إبتداءا من سنة  9109بالرغم من إستمرار اإلضطرابات األمنية والسياسية واإلجتماعية.
وبالنسبة لتوزيع التونسيني باخلارج حسب دول اإلقامة خالل الفرتة ( )9102-9111تشري بيانات الشكل  02أن
منطقة أوروبا حتصد النصيب النسيب األكرب بـ  ،%83.3ويعود تفسري ذلك إىل إرتفاع الدخل الفردي األورويب الذي يعترب عامل
جذب أساسي حلركة اهلجرة التونسية ،هذا إىل جانب قرب املسافة بني أوروبا وتونس مما ينعكس على تكلفة النقل واليت تكون
منخفضة عموما مقارنة باملناطق األخرى .تأيت بعدها منطقة املغرب العريب يف الرتتيب الثاين بـ  ،%9.7وإن كانت هذه النسبة أقل
بكثري من منطقة أوروبا بسبب إخنفاض الدخل الفردي يف دول هذه املنطقة باإلضافة إىل تشابه البيئة اجلغرافية والظروف
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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اإلقتصادية مع تونس ،إال أن قرب املسافة وعامل احلدود يلعب دور كبري يف تنامي حركة اهلجرة التونسية بإجتاه هذه املنطقة.
وبالنسبة ملنطقة الشرق األوسط ومنطقة أمريكا مل يتجاوز نصيبها على التوايل %4.7و .%2.9وتبقى النسبة األقل من نصيب
منطقة أفريقيا بـ  %0.4وإن ضعف مستوى الدخل ملعظم الدول األفريقية والنزاعات السياسية يشكل عائق أمام توسع حركة
اهلجرة التونسية بإجتاهها.
الشكل  :02توزيع التونسيين بالخارج حسب بلدان اإلقامة خالل الفترة ()0202-0222
0,4%

4,7%

2,9%

منطقة أوروبا

9,7%

منطقة المغرب العربي
منطقة الشرق األوسط

83,3%

منطقة أمريكا ودول أخرى
منطقة أفريقيا

المصدر :من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات وزارة الشؤون اخلارجية التونسية.

وعلى مستوى الدول العشر األوىل املستقبلة للهجرة التونسية سنة  9102واملوضحة يف الشكل  11يتبني أن مخس دول
أوروبية تدخل هذه القائمة ،تتصدر فيها فرنسا الرتتب بـ  736 522مهاجر ،بينما تأيت كل من إيطاليا ،أملانيا ،بلجيكا وسويسرا
يف الرتتيب الثاين والثالث واخلامس والعاشر على التوايل.
وبالنسبة للدول املغاربية كانت ليبيا واجلزائر ضمن هذه القائمة يف الرتتيب الرابع بـ  69 608مهاجر والثامن بـ 22216

مهاجر ،بينما الرتتيب السابع والتاسع كان من نصيب الدولتني الشرق أوسطتني اإلمارات بـ  27 287مهاجر والسعودية بـ
 90636مهاحر .وقد جعلت كندا لنفسها مكانة ضمن هذه الدول يف الرتتيب السادس بـ  11 130مهاجر.
الشكل  :03توزيع التونسيين بالخارج على مستوى الدول العشرة األولى سنة 0202
736578

198564
19368

21636

22216

27287

سوسيرا السعودية الجزائر اإلمارات

30130

كندا

30263

بلجيكا

69608

ليبيا

98626

ألمانيا

إيطاليا

فرنسا

المصدر :من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات وزارة الشؤون اخلارجية التونسية.
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 -2هجرة الكفاءات التونسية:
تعترب هجرة الكفاءات أو ما يسمى هبجرة األدمغة من أخطر صور ظاهرة اهلجرة وهذا بالنسبة للبلد املص ّدر للهجرة.
فانتقال الكفاءات مثل أصحاب اليد العاملة املؤهلة وأصحاب املستويات التعليمية العالية أو احلاملني للشهادات اجلامعية العليا هلا
العديد من اآلثار السلبية املباشرة على بلدان األصل ،تتمثل هذه التأثريات يف ندرة رأس املال البشري الذي يتميز باليد العاملة
املؤهلة يضاف إىل ذلك عدم وفرة األشخاص ذوي الشهادات العلمية .واجلدول أدناه يبني لنا توزيع الكفاءات التونسية يف اخلارج
حسب اإلختصاص لسنة .9104
الجدول  :03توزيع الكفاءات التونسية المهاجرة حسب اإلختصاص سنة 0202

اإلختصاص

عدد الكفاءات

اإلختصاص

عدد الكفاءات

التعليم والرياضة

7606

الهندسة

258

الصحة

3213

البترول والغاز

165

اإلدارة

1266

الفالحة والصيد البحري

137

الكهرباء والميكانيك

869

النقل

117

السياحة

288

قطاعات أخرى

427

المعلوماتية

275

المجموع

14627

المصدر :وزارة الشؤون اإلجتماعية التونسية ،دليل اإلحصاءات اإلجتماعية  ،0202نوفمرب  ،9104ص .20

يظهر لنا من خالل اجلدول أن إمجايل الكفاءات العلمية التونسية املتواجدة باخلارج لسنة  9104بلغت  04292كفاءة
علمية ترتكز يف يف إختصاص التعليم والرياضة بنسبة  %59من إمجايل الكفاءات ،يليها إختصاص الصحة بنسبة  ،%99ويعترب
هذين اإلختصاصني من أكثر اإلختصاصات املتواجدة يف اخلارج ،حيث يستحوذان معا على ما نسبته  %24من اإلمجايل .بينما
تتوزع باقي النسبة واملقدرة بـ  %92على اإلختصاصات األخرى املتمثلة يف كل من اإلدارة بـ  ،%2.2الكهرباء وامليكانيك بـ
 ،%5.2السياحة بـ  ،%9املعلوماتية بـ  ،%0.2اهلندسة بـ  ،%0.2البرتول والغاز بـ  ،%0.0الفالحة والصيد البحري بـ ،%1.2
النقل بـ  ،%1.2بينما تعود ما نسبته  %9.2إىل قطاعات أخرى.
حتتل تونس املرتبة الثانية عربيّا يف تصدير الكفاءات العلمية إىل
وحسب تقرير التنمية البشرية يف العامل العريب لسنة ّ 9102
يفضلون
املهمة
كالطب والصيدلة واهلندسة الذين ّ
اخلارج .وقد تنامى منذ سنة  9100عدد التونسيني من ذوي االختصاصات ّ
ّ
تكونوا يف تونس ومنهم من يهاجر هنائيا رغم أّنّه يتوفّر على عمل يف بالده ،يضاف إليهم الطلبة
العمل باخلارج بعد أن ّ
التونسيون وعددهم حوايل  21ألف الذين ال يرغب عدد منهم يف العودة إىل الوطن بعد إمتام دراستهم اجلامعية يف أوروبا
فتستقطبهم سوق الشغل يف البلدان املضيّفة.
وهناك من يهاجر بصورة غري رمسية وغري منظّمة وهؤالء ال تشملهم اإلحصائيات الرمسية لكن نستطيع تقدير عددهم من
خالل قراءة األرقام املتاحة .ففي حني ق ّدرت منظّمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEيف تقرير هلا صدر يف أواخر 9102
عدد الكفاءات العلميّة التونسية اليت هاجرت إىل اخلـارج منـذ  9109 – 9100بـ  24ألف شخص ترتاوح أعمارهم بني  95و45
سنة ،تؤكد اإلحصائيات الرمسية لسنة  9109وجود  25ألف من اإلطارات يف اخلارج ،وإذا ما قمنا بعملية مجع نق ّدر عدد
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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كل األصناف حبوايل  021ألفّ .أما االختصاصات اليت جتد رواجا يف اخلارج فهي
الكفاءات العلميّة التونسية يف اخلارج يف ّ
وخاصة يف جمال اإلعالمي تزايدا يف السنوات
الطب والبحث العلمي والتعليم اجلامعي والقضاء .وعرفت هجرة املهندسني
ّ
اهلندسة و ّ
متخصصة يف الربجميات أ ّن سنة  9102شهدت استقالة حوايل  21من
القليلة املاضية حيث أفاد أحد املسؤولني يف شركة تونسية
ّ
املهندسني العاملني يف الشركة بسبب عروض أوروبية مغرية.
مهمة يف تونس استقالة  91مهندس إعالمية بغرض السفر للعمل يف اخلارج .وذلك حلصوهلم على
ّ
وسجلت شركة بنكيّة ّ
تطورا كبريا يف
مغريات مالية تصل إىل ستة أضعاف راتبهم يف تونس .ومن ناحية أخرى ،شهدت هجرة األساتذة اجلامعينيّ ،
السنوات األخرية بلغت حسب اإلحصائيات الرمسية  2آالف إطار من التعليم اجلامعي من بينهم  0424أستاذا جامعيا (منهم
 012أستاذا من صنف «أ») .وبالنسبة إىل الكفاءات التونسية من العلماء ذكرت إحصائية سابقة أ ّن عددهم يقارب 4911
عامل ،تستقطب فرنسا  %10منهم تليها كندا بـ  %1مث الواليات املتحدة بـ  %00مثّ أملانيا بـ  .9%01واجلدول أدناه يبني لنا
توزيع الكفاءات التونسية يف اخلارج حسب دول اإلستقبال لسنة .9104
الجدول  :04توزيع الكفاءات التونسية المهاجرة حسب دول اإلستقبال سنة 0202

الدولة

عدد الكفاءات

الدولة

عدد الكفاءات

البلدان العربية

11178

البلدان اآلسيوية

6

أوروبا

1504

المنظمات الدولية

537

أمريكا

875

المجموع

14621

إفريقيا

492

/

/

المصدر :وزارة الشؤون اإلجتماعية التونسية ،دليل اإلحصاءات اإلجتماعية  ،0202مرجع سبق ذكره ،ص .20

حسب تقرير اهلجرة الدولية العربية الصادر سنة  9104والذي ظهر فيه أن الكفاءات التونسية سنة  9100متيزت بتمركزها
يف أوروبا وعلى اخلصوص فرنسا مبا يقارب  4021كفاءة بنسبة  %52.2من اإلمجايل .10ولكن املالحظ من خالل اجلدول أعاله
هو التنوع يف بلدان اإلستقبال لسنة  .9104حيث أصبح عدد كبري من هذه الكفاءات يتوجه إىل الدول العربية بـ  00022كفاءة
علمية ،تليها أوروبا وأمريكا بـ  0514و 225كفاءة علمية على التوايل ،ويبقى العدد األقل من الكفاءات موجه إىل الدول
اآلسيوية ورمبا يعزى هذا اإلخنفاض إىل عامل اإلختالف يف اللغة .وتظل النسبة املهمة اليت ختتار الدول العربية مؤشرا جد إجيايب يف
أفق السعي وراء توحيد املنطقة وإندماج إقتصادياهتا.
 -3مساهمة الجالية التونسية في جهود التنمية:
إن حتويالت التونسيني باخلارج متثل أحد أهم مصادر توفري العملة الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونسي ،وهي إىل جانب
القطاع السياحي والتصدير واالستثمار األجنيب املباشر ،متثل ركيزة مهمة من ركائز االقتصاد احمللي اليت ال ميكن التغاضي عنها.
وتنقسم حتويالت املهاجرين إىل حتويالت مالية تشمل احلواالت الربيدية والتحويالت البنكية وعمليات الصرف املباشر مبناسبة
الرجوع املؤقت أو النهائي ،وكذا املنافع اإلجتماعية الواردة من قبل صناديق الضمان اإلجتماعي باخلارج.11
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وميكن رصد تطور حجم حتويالت املهاجرين يف تونس من خالل اجلدول أدناه ،الذي يظهر لنا أن حجم هذه التحويالت
عرف منو بوترية مستمرة خالل الفرتة الواقعة ما بني سنيت  9111و ،9104مبعدل بلغ يف املتوسط  %02.2وبزيادة إمجالية قدرت
بـ  9221مليون دينار ،شكلت فيها التحويالت النقدية النسبة األكرب من هذه الزيادة مبا يقارب  ،%29.0وهذا نتيجة إرتفاعها
من  201مليون دينار تونسي سنة  9111إىل  9222مليون دينار تونسي سنة  ،9104بينما شكلت فيها التحويالت العينية ما
نسبته  %92.2خالل نفس الفرتة بزيادة معتربة قدرت بـ  922مليون دينار تونسي.
الجدول  :05توزيع تحويالت مدخرات التونسيين المهاجرين (مليون دينار) للفترة ()0202-0222
السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

التحويالت

التحويالت

النقدية

العينية

810
1014
1124
1216
1346
1391
1537
1681

281
320
398
395
437
416
473
518

المجموع

السنوات

1091
1334
1522
1611
1783
1807
2010
2199

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
/

التحويالت

التحويالت

النقدية

العينية

1929
2104
2333.5
2144.5
2634
2719
2896
/

507
549
620
656.5
905
1002
1088
/

المجموع
2436
2653
2953.5
2801
3539
3721
3984
/
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وقد تضاعف حجم التحويالت املالية املتأتية من مداخيل ومسامهات التونسيني املهاجرين بشقيها النقدي والعيين مابني
سنيت  9112و 9102حيث كانت تبلغ حنو ملياري دينار تونسي (حنو  211مليون دوالر) سنة  ،9112لرتتفع إىل  1.2مليار
دينار (حنو  0.2مليار دوالر) سنة ( 9102أكثر من  %21منها حتويالت نقدية) اي ما يعادل  %5من الناتج الداخلي اخلام
كمعدل سنوي .كما سامهت هذه التحويالت حبوايل  %91من االدخار الوطين ،إىل جانب أهنا لعبت دورا هاما يف تعديل ميزان
الدفوعات وذلك من خالل امتصاصها لقرابة  %12من عجز امليزان التجاري كما مثلت مصدرا هاما للعملة الصعبة مبقدار
 %19من املقابيض الصافية منها .وهو ما يعزز من جانب اخر مسامهتهم يف االدخار الوطين الذي بلغ حنو  %91وخلق
املشاريع ودفع نسق االستثمار ونقل املعرفة والتكنولوجيا والرتويج لتونس كوجهة صاحلة لالستثمار والتعريف باملنتوج التونسي
وتصدير بعض النماذج من العمل اجلمعيايت والتضامين املوجه للتنمية اإلجتماعية.12
وتسعى اجلالية التونسية إىل املسامهة يف جهود التنمية بتونس عرب االستثمار املباشر والتعريف مبناخ وإمكانيات
االستثمار بتونس واملساعدة يف جلب االستثمارات مبا يتيح رفع التحديات الكبرية اليت تواجهها البالد والسيما التشغيل والتوازن
اجلهوي ومقاومة الفقر .13واجلدول أدناه يبني لنا تطور إستثمارات التونسيني املهاجرين يف كل من القطاع الفالحي والصناعي
وقطاع اخلدمات خالل الفرتة الواقعة ما بني سنيت  9111و.9104
الجدول  : 06إستثمارات التونسيين المهاجرين حسب القطاعات (م.دينار) للفترة ()0202-0222
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السنوات
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

القطاع الفالحي

د .بودية فاطمة

القطاع الصناعي

المجموع

قطاع الخدمات

ع.المشاريع

المبلغ

ع.المشاريع

المبلغ

ع.المشاريع

المبلغ

ع.المشاريع

المبلغ

62
46
47
72
39
47
66
100
118
117
115
85
94
81
75

4.0
3.2
2.9
6.6
2.1
4.4
5.7
6.9
9.0
11.4
14.0
10.6
10.9
7.7
17.33

98
91
78
96
105
102
95
83
70
101
101
121
157
110
128

4.4
3.1
3.3
5.1
6.9
7.6
5.1
7.3
5.2
7.2
6.0
9.3
21.98
19.31
30.56

141
168
239
214
178
208
310
447
494
612
684
971
2173
1829
2750

6.2
6.1
8.4
7.2
5.2
6.2
8.8
12.1
14.9
18.8
22.2
28.3
58.7
57.28
109.77

301
305
364
382
322
357
471
630
682
830
900
1174
2424
2020
2953

14.6
12.4
14.6
18.9
14.2
18.2
19.6
26.3
29.1
37.3
42.2
48.1
91.5
84.3
157.7
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ومع ذلك تشري تقارير تونسية أنه على الرغم من أمهية إستثمارات التونسيني املهاجرين يف دفع التنمية إال أنه تبقى ضعيفة
مقارنة حبجم التحويالت حيث ال تتعدى  ،%1إذ أن أن معظمها عائلي وميس قطاعات إنتاجية ثانوية ،وأن احلجم الكبري من
التحويالت يتجه حنو االستهالك أو بعث مشروعات صغرى غري منظمة ،بعيدا عن عدد من القطاعات املنتجة واملشغلة .كما
يالقي املستثمرون صعوبات متنوعة نتيجة عراقيل إدارية ،وصعوبة مواكبة املشروعات اليت يقيموهنا يف تونس.14
المحور الثالث :قياس عوامل إنبعاث الهجرة التونسية نحو الخارج
حناول من خالل هذا اجلزء حتديد املتغريات اليت يتضمنها منوذج املقرتح للقياس ،مث تبيان أسلوب التقدير ومصادر
البيانات ،مث قياس وحتليل النتائج احملصل عليها وذلك على النحو التايل:
 -1تحديد النموذج المقترح للقياس:
 -1-1تقديم النموذج ومتغيرات الدراسة :من أجل قياس عوامل إنبعاث اهلجرة التونسية حنو اخلارج خالل الفرتة (-9111

 ،)9102نتخذ الصيغة األساسية للنموذج املقرتح يف شكله اللوغارمتي على النحو التايل:
LnMigijt  B0  B1LnRcit  B2 LnRc jt  B3 LnRCpiijt  B4 ln Nuit
 B5 LnEduit   ijt

ونشري هنا أنه مت إستخدام اللوغاريتم ( )Lnلتقدير العالقة ملا أظهره من حسن النتائج مقارنة بالنتائج قبل إدخال
اللوغاريتم ،هذا فضال عن أنه يقلل من خاصية عدم ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي ،كما أن قيم معامالت املتغريات ميكن
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تفسريها على أهنا مرونات الطلب على اهلجرة بالنسبة للمتغريات املفسرة ،مما يعين هذا دقة يف التفسري والتشخيص .وبالنسبة
للمتغريات املدرجة يف النموذج تعرف كما يلي:
 : Mig ijtعدد املهاجرون التونسيون حنو الدولة املستقبلة  jيف السنة .t
 : Rcitالدخل الفردي احلقيقي يف تونس كمقياس ملستوى األجور يف السنة .t
 : Rc jtالدخل الفردي احلقيقي يف الدولة املستقبلة  jكمقياس ملستوى األجور يف السنة .t
 : RCpiijtالسعر النسيب بني تونس والدولة املستقبلة  jكمقياس ملستوى األسعار ومستوى التضخم بينهما يف السنة  .tوجتدر
اإلشارة هنا أن هذا املؤشر ما هو إال النسبة بني الرقم القياسي إلسعار اإلستهالك يف تونس والدولة املستقبلة .j
 : Nuitعدد البطالة يف تونس السنة .t
 : Eduitعدد خرجيي اجلامعات التونسية يف السنة .t
1 ,  2 ,..... 5

متثل معلمات النموذج الواجب تقديرها.

 :  ijtحد اخلطأ العشوائي : t .متثل سنوات الدراسة .t = 2000, 2001……., 2016
 : iدولة األصل للمهاجرين املمثلة يف تونس .i = Tun
 : jدولة مقصد املهاجرين املمثلة يف عينة الدراسة وتتمثل يف الدول العشر األوىل املستقبلة للهجرة التونسية واملشار إليها سابقا.
وميكن حتديد اإلشارات املتوقعة ملعلمات النموذج على النحو التايل:
• تبعا للعالقة العكسية اليت تربط بني متغري عدد املهاجرين ومتغري الدخل الفردي احلقيقي يف تونس ،فإن اإلشارة املتوقعة ملعامل
هذا املتغري تكون سالبة أي. 1  0 :
• تبعا للعالقة الطردية اليت تربط بني متغري عدد املهاجرين ومتغري الدخل الفردي احلقيقي يف الدولة املستقبلة للهجرة التونسية ،فإن
اإلشارة املتوقعة ملعامل هذا املتغري تكون موجبة

أي 0 :

2

.

• تبعا للعالقة الطردية اليت تربط بني متغري عدد املهاجرين ومتغري السعر النسيب ،فإن اإلشارة املتوقعة ملعامل هذا املتغري تكون
موجبة

أي 0 :

3

.

• تبعا للعالقة الطردية اليت تربط بني متغري عدد املهاجرين ومتغري عدد البطالة يف تونس ،فإن اإلشارة املتوقعة ملعامل هذا املتغري
تكون موجبة أي.  4  0 :
• تبعا للعالقة الطردية اليت تربط بني متغري عدد املهاجرين ومتغري خرجيي اجلانعات يف تونس ،فإن اإلشارة املتوقعة ملعامل هذا
املتغري تكون موجبة أي.  5  0 :
 -2-1أسلوب التقدير ومصادر جمع المعلومات :لتقدير منوذج اهلجرة املقرتح يتم تطبيق منوذج لبيانات السالسل الزمنية
املقطعية ( )panel Dataإلختبار أثر املتغريات املستقلة على املتغري التابع أي مبعىن أنه أسلوب الدمج بني السالسل الزمنية
جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا
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وامل ّكونة من  02سنة والناجتة عن تغطية الفرتة السنوية من  9111إىل  9102والبيانات املقطعية اليت تعرب عن عدد دول الدراسة
والبالغة  01دول ،وبذلك يكون عدد املشاهدات املعتمد عليها يف التحليل  021مشاهدة.
واملقصود ببيانات البانل هي املشاهدات املقطعية مثل الدول أو السلع ،املرصودة عرب فرتة زمنية معينة ،أي دمج البيانات
املقطعية مع الزمنية .15وقد إكتسبت مناذج البانل إهتماما كبريا خصوصا يف الدراسات اإلقتصادية ،نظرا ألهنا تأخذ يف اإلعتبار
أثر تغري الزمن وأثر تغري اإلختالف بني الوحدات املقطعيىة على حد سواء ،الكامن يف بيانات عينة الدراسة .ونشري أنه يوجد
ثالث أساليب لتحليل البيانات من خالل هذا النموذج تتمثل يف منوذج اإلحندار اجملمع (،)Pooled Regression Model
منوذج اآلثار الثابتة ( ،)Fixed Effect Modelمنوذج اآلثار العشوائية ( .)Random Effet Modelوسيتم اإلعتماد يف هذه
الدراسة على أحد هذه النماذج ،وذلك حسب ما يتناسب مع البيانات اإلحصائية ،ويتم حتديده من خالل إختبارات سنشري
إليها يف اجلزء املوايل.
وبالنسبة ملصادر البيانات املتعلقة مبتغريات النموذج املقرتح ،فقد مت احلصول على عدد املهاجرين التونسيني من وزارة
الشؤون اخلارجية التونسية ،بينما عدد خرجي اجلامعات من تقارير الديوان الوطين لإلحصائيات التونسي ،يف حني أن دخل الفرد
احلقيقي ،السعر النسيب ،عدد البطالني من قاعدة بيانات البنك الدويل.
 -2المفاضلة بين أساليب بانل لتحليل البيانات:
ملعرفة النموذج املالئم لبيانات الدراسة يتم تطبيق إختبارات التحديد واليت تتمثل فيما يلي:
 -1-2إختبار فيشر :يستخدم إختبار فيشر  Fisherللمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج اآلثار الثابتة ،ويتم حسابه وفق
العالقة التالية:16
)( R 2 FEM  R 2 PM ) /( N  1
)  F ( N  1, NT  N  K
) (1  R 2 FEM ) /( NT  N  K

Fcal 

حيث :R2FEM :معامل حتديد منوذج اآلثار الثابتة :R2PM ،معامل حتديد النموذج التجميعي :K ،عدد املعلمات املقدرة:N ،
عدد أفراد العينة :NT ،عدد املشاهدات ،وإلختيار النموذج األمثل نقارن النتيجة احملسوبة  Fcalمع القيمة اجلدولية ذات الصيغة
) F(N-1,NT-N-Kفإذا كانت القيمة احملسوبة أكرب أو مساوية إىل القيمة اجلدولية (أو إذا كانت قيمة  P-valueأقل أو
تساوي  )1.15عندئذ فإن منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املالئم .وبالتطبيق جند:
)(0.99  0.07) /(10  1
) F (9,155
)(1  0.99) /(170  10  5
Fcal  17.03  1.927
Fcal 

نالحظ من خالل النتيجة أن القيمة احملسوبة ( )17.11أكرب من اجلدولية ( )1.927وعليه فإن النموذج املالئم لبيانات الدراسة
هو منوذج اآلثار الثابتة.
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 -2-2إختبار هوسمان :بإفرتاض أنه مت التأكيد من وجود اخلصوصيات الفردية أي أن لكل وحدة وفرد خصوصياته املتعلقة به،
فإن اخلطوة املوالية تتمثل يف معرفة نوعية وطبيعة هذه اخلصوصيات ،مبعىن فيما إذا كانت هذه اخلصوصيات من نوع اآلثار الثابتة
أو العشوائية .وبذلك يقوم إختبار هومسان املقرتح على اإلختالف اجلوهري بني اآلثار الثابتة والعشوائية وهو املدى الذي يرتبط فيه
األثر الفردي باملتغريات املستقلة ،فتستند فرضية العدم على عدم وجود ذلك اإلرتباط وعندها تكون كل من مقدرات اآلثار الثابتة
والعشوائية متسقة ولكن مقدرة اآلثار العشوائية هي األكثر كفاءة ،بينما حتت الفرضية البديلة القائلة بوجود اإلرتباط فإن مقدرة
التأثريات الثابتة هي فقط املتسقة واألكثر كفاءة .ويبىن هذا اإلختبار على الفرضيتني التاليتني:17
 : H 0منوذج اآلثار العشوائية هو النموذج املالئم.
 : H1منوذج اآلثار الثابتة هو النموذج املالئم.
واجلدول التايل يوضح لنا نتائج إختبار هومسان لتحديد النموذج األكثر مالئمة.

الجدول  :20نتائج إختبار هوسمان

المصدر :خمرجات الربنامج اإلحصائي .Eviews 9

تشري نتائج إختبار هومسان أن اإلحتمال املقابل إلحصائية هذا اإلختبار أكرب من مستوى املعنوية  %5أي
 ، prob  1.0000  0.05وعليه نرفض الفرضية البديلة ونقبل فرضية العدم مبعىن أن منوذج اآلثار العشوائية هو املناسب
لبيانات الدراسة عن منوذج اآلثار الثابتة.
 -3قياس وتحليل النتائج:
بعد إجراء عملية تقدير منوذج اآلثار العشوائية أعطيت النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول  :28نتائج نموذج اآلثار العشوائية
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المصدر :خمرجات الربنامج اإلحصائي .Eviews 9

ومن خمرجات اجلدول أعاله حنصل على النموذج التايل:
LnMig ijt  0.198  0.778LnRcit  0.482 LnRc jt  0.582 LnRCpiijt  0.313 ln Nuit
 0.198LnEduit

ميكن تشخيص املعادلة التقديرية لنموذج األثر العشوائي وفقا للنقاط التالية:
 -المعنوية الكلية للنموذج :يتضح من خالل إختبار فيشر املعنوية الكلية للنموذج ،حيث أن اإلحتمال املقابل له أقل من %5

) ( prob( F  Statistic )  0.0000  0.05ومنه فإن معامل النموذج ختتلف معنويا عن الصفر .كما أن هذه املتغريات املدرجة
يف النموذج تفسر حوايل  %59.6من التغريات احلاصة يف حركة اهلجرة التونسية وهذا ما يظهر من خالل معامل التحديد
املصحح ،بينما تعود النسبة الباقية إىل متغريات أخرى غري مدرجة يف النموذج ،ومنه فإن القوة التفسريية للنموذج مقبولة.
 معنوية المعالم:* املعلمة املقدرة  1اخلاصة مبتغري الدخل الفردي احلقيقي يف تونس ،تظهر لنا أهنا معنوية إحصائيا عند مستوى  ،%1وذات
تأثري إجيايب على املتعري التابع ،حيث أن زيادة الدخل الفردي احلقيقي يف تونس بـ  %1يرتتب عنه زيادة يف عدد املهاجرين
التونسيني بـ  ، %0.77وهذه النتيجة ال تتفق مع السلوك اإلقتصادي واإلشارة املتوقعة ،ويرجع تفسري ذلك أن مستوى الدخل يف
تونس رغم الزيادة إال أنه يبقى أقل بكثري من مستوى الدخل يف دول العينة والذي يعترب عامل مغري حيفز على زيادة حركة اهلجرة
التونسية.
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* املعلمة املقدرة   2اخلاصة مبتغري الدخل الفردي احلقيقي يف الدول املستقبلة للهجرة التونسية تظهر لنا أهنا معنوية إحصائيا عند
مستوى  ،%1وذات تأثري إجيايب على املتعري التابع ،حيث أن زيادة دخل الفردي احلقيقي يف هذه الدول بـ  %1يرتتب عنه زيادة
يف عدد املهاجرين التونسيني بـ  ،%0.48وهو ما يتفق بذلك مع اإلشارة املتوقعة.
* املعلمة املقدرة   3اخلاصة مبتغري السعر النسيب الذي يعكس لنا مستوى األسعار يف تونس مقارنة مبستوى األسعار يف الدول
املستقبلة ،تبني أهنا ذات داللة إحصائية معنوية عند مستوى  ،%1وإختذت إشارة موجبة واليت تتوافق مع اإلشارة املتوقعة إذ أن
الزيادة يف السعر النسيب والذي ينتج أما عن الزيادة يف مستوى األسعار يف تونس أو إخنفاض مستوى األسعار يف دول املستقبلة
للهجرة التونسية بـ  %1يؤدي إىل الزيادة يف حركة اهلجرة التونسية بإجتاه اخلارج بـ .%0.58
* املعلمة املقدرة   4اخلاصة مبتغري عدد البطالة يف تونس ،يتضح أهنا ختتلف معنويا عن الصفر عند مستوى  ،%1وقد بلغت
مرونة طلب التونسيون على اهلجرة بالنسبة هلذا املتغري  ،%0.31وهذا يعين أنه كلما زادت عدد البطالة يف تونس بـ  %1ينتج
عنه زيادة يف تدفقات اهلجرة التونسية حنو اخلارج بـ  ،%0.31وبذلك فهي إختذت سلوك يتوافق مع اإلشارة املتوقعة هلذا املتغري.
* املعلمة املقدرة   5اخلاصة مبتغري عدد خرجيي اجلامعات التونسية اليت تشري إىل العالقة بني الكفاءات العلمية واهلجرة يف تونس،
تبني أهنا ذات أثر إجيايب معنوي عند مستوى  ،%5لكن يبقى أثرها أقل نسبيا مقارنة مبتغري عدد البطالة ،إذ أن الزيادة يف خرجيي
اجلامعات التونسية بـ  %1يرتتب عنه زيادة يف عدد املهاجرين بـ .%0.19
تشري نتائج التقدير أيضا إىل وجود آثار فردية لدول الدراسة على نفاذية اهلجرة التونسية إليها ،إذ أن التأثري الثابت على
حركة اهلجرة خيتلف من دولة إىل أخرى ،حيث يتضح أن الدول املسؤولة عن زيادة تلك احلركة هي فرنسا ( )FRAبـ ،%2.25
إيطاليا ( )ITAبـ  ،%0.75أملانيا ( )ALLبـ  ،%0.18كندا ( )CANبـ  ،%5.15بينما الدول املسؤولة عن تراجع حركة اهلجرة
التونسية إليها هي بلجيكا ( )BELبـ  ،%1.07سويسرا ( )SWIبـ  ،%1.39ليبيا ( )LYBبـ  ،%0.41اجلزائر ()ALG

بـ  ،%2.19السعودية ( )SAUبـ  ،%1.35اإلمارات ( )EMIبـ  .%1.72وهذا ما يظهره اجلدول التايل:
الجدول  :29األثر العشوائي للدول

المصدر :خمرجات الربنامج اإلحصائي .Eviews 9
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الخاتمة :ميكن إمجال أهم النتائج والتوصيات املتوصل إليها من خالل هذا البحث من خالل ما يلي:
نتائج البحث :تتمثل أهم النتائج النظرية والتجريبية اليت مت التوصل إليها فيما يلي:
• حتدث اهلجرة الدولية نتيجة التباين الدويل يف الظروف إقتصادية وإجتماعية والسياسية وغريها.
• تأيت منطقة أوروبا يف املركز األول من حيث إستقباهلا للمهاجرين التونسيني بتوزيع نسيب بلغ يف املتوسط  ،%21.1تليها املنطقة
العربية بـ  ،%04.4املنطقة األمريكية  ،%9.2وأخريا منطقة أفريقيا بـ .%1.4
• هناك تنوع يف الوجهات اجلغرافية املقصود من طرف التونسيني غري أن فرنسا تبقى الوجهة األوىل ألغلب املهاجرين التونسيني،
وذلك نتيجة العالقات التارخيية والتقارب اجلغرايف والثقايف بني البلدين.
حتتل تونس املرتبة الثانية عربيّا يف تصدير الكفاءات العلمية إىل اخلارج ،حيث أن إمجايل الكفاءات العلمية التونسية املتواجدة
• ّ
باخلارج لسنة  9104بلغت  04292كفاءة علمية ترتكز يف يف إختصاص التعليم والرياضة بنسبة  %59من إمجايل الكفاءات.

• إن حتويالت التونسيني باخلارج متثل أحد أهم مصادر توفري العملة الصعبة بالنسبة لالقتصاد التونسي ،وهي إىل جانب القطاع
السياحي والتصدير واالستثمار األجنيب املباشر ،متثل ركيزة مهمة من ركائز االقتصاد احمللي اليت ال ميكن التغاضي عنها.
• أظهرت نتائج الدراسة القياسية أن متغري الدخل الفردي يف الدول املستقبلة للهجرة ،السعر النسيب ،عدد البطالة وعدد خرجيي
اجلامعات إنتهجت سلوكا يتوافق مع اإلشارات املتوقعة بإستثناء متغري الدخل الفردي يف تونس .كما أن هذه املتغريات تعرب
حمددات أساسية يف إنبعاث اهلجرة التونسية حنو اخلارج.
توصيات البحث :يف ضوء نتائج البحث ،ميكن تقدمي توصيات عامة تتمثل فيما يلي:
• الربط ما بني اجلامعات التونسية وسوق العمل من خالل فتح ختصصات حيتاج إليها فعليا سوق العمل مما يساهم ذلك يف احلد
من إرتفاع معدل البطالة ،وبالتايل التقليل من إستنزاف الدويل املوارد البشرية التونسية.
الساحة العلميّة التونسية من خنبها ،وذلك من خالل تغيري السياسات الوطنية يف جمال
• وقف النّزيف الذي ّ
سيؤدي إىل ّ
تصحر ّ

البحث العلمي والتكنولوجي لتصبح البيئة الوطنية جاذبة للكفاءات وبعث أقطاب للبحث العلمي والتّجديد التكنولوجي ودعم
التّعليم اجلامعي وتطويره ،وإعطاء الكفاءات املكانة اليت تستحق إن كانت مكانة اجتماعية بالرتفيع يف أجورهم أو مكانة علميّ ــة
كل األنشطة ذات العالقة باختصاصاهتم وفتح اجملال أمامهم لإلبداع فرادى أو جمموعات.
بدعـم حبوثهم وتشريكهم يف ّ

• إنشاء خليات إعالم للتواصل مع رجال األعمال املهاجرين حول الفرص اإلستثمارية املتاحة يف تونس بشكل متواصل ،مع
إحداث ملتقيات دورية معهم يف إطار سياسة لتسويق اإلستثمارات.
• أمهية العمل على إجياد إسرتاتيجية متناسقة ومتكاملة يف جمال إجتذاب حتويالت املهاجرين التونسيني من جهة وحسن استغالهلا
من جهة أخرى.
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الهوامش:
 1علي أمحد السقاف ،الصعوبات والمعوقات التي تحول دون مساهمة المغتربين في التنمية في اليمن ،جملة العلوم اإلدارية ،العدد األول ،اليمن،9101 ،
ص ص .2 - 2
 2رياض عواد ،هجرة العقول ،دار امللتقى للطباعة والنشر ،سوريا ،0221 ،ص .52

3

International Organization for Migration, Key Migration Terms, site: https://www.iom.int/key-migration-terms.
سدي علي وسيت محيد ،محاولة نمذجة ظاهرة الهجرة في الجزائر ،جملة شعاع للدراسات اإلقتصادية ،العدد  ،10املركز اجلامعي تيسمسيلت ،مارس ،9102

4

ص .09
 5رياض عواد ،مرجع سبق ذكره ،ص .20
 6نادية سوداين ،تحويالت المهاجرين العرب ودورها في التنمية االقتصادية .دراسة حالة بعض الدول العربية خالل الفترة  ،0202-0222مذكرة ماجستري
يف العلوم اإلقتصادية ،جامعة الشلف ،9109-9100 ،ص ص .02-05
United Nations -Department of Economic and Social Affairs - International Migration Report 2017, P 4.
Ibid, P 5.

7
8

 9هجرة الكفاءات التونسية ،كيف نوقف النزيف؟ ،اجمللة اإللكرتونية ليدز العربية ،بتاريخ  ،9102.10.99املوقع:
http://ar.leaders.com.tn/article/2628.
 10جامعة الدول العربية ،التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية .الهجرة الدولية والتنمية ،9104 ،ص .52
11

لطيف وليد ،اآلثار التمويلية لليد العاملة المهاجرة على دول األصل واإلستقبال (حالة دول المغرب العربي) ،مذكرة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية،

جامعة بسكرة ،9100-9101 ،ص .22
12

تطور حجم التحويالت المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بـ  %28في  ،0202اجلريدة اإللكرتونية صباح نيوز ،9102.12.92 ،املوقع:

http://www.assabahnews.tn/article/158218/2016
13

دعوة الجالية التونسية بألمانيا للمساهمة في جهود التنمية بتونس عبر االستثمار ،املوقع اإلخباري تورس (تونس برس) ،بتاريخ  ،9109.19.90املوقع:

https://www.turess.com/tap/120589

 14املنجي السعيداين ،تحويالت التونسيين المغتربين تضاعف في  02سنوات ،جريدة الشرق األوسط ،9102.12.11 ،املوقع:
https://aawsat.com/home/article/1012001.
Damodar N.Gujarati, Econométrie, Traduction de la 4e édition américane par Bernard Bernier, Edition de
Boeck université, 1re édition, Bruxellers, 2004, P 634.
15

 16حيي زكريا اجلمال ،إختيار النموذج في نماذج البيانات الطولية الثابتة والعشوائية ،اجمللة العراقية للعلوم اإلحصائية ،العدد  ،9109 ،90ص .924

 17سيت محيد ،استخدام نموذج الجاذبية في تقدير اإلمكانات التجارية لدول منطقة المغرب العربي (الجزائر ،تونس وى المغرب( ،رسالة دكتوراه يف العلوم
اإلقتصادية ،جامعة الشلف ،9102-9102 ،ص .915
المحق  :20تطور عدد المهاجرون التونسيون بإتجاه دول عينة الدراسة خالل الفترة ()0202-0222
الدول

فرنسا

إيطاليا

ألمانيا

ليبيا

بلجيكا

كندا

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

436461
470549
480067
493028
511167
535608
551668
555347
577998

62999
78581
89896
101042
112289
113845
127059
142972
141907

41975
44143
45904
53925
56043
70349
72112
80336
82635

43919
47751
53601
60023
67269
71522
71522
77877
83633

14414
16305
16982
17084
17225
15212
17852
18033
19441

9308
10531
11545
12347
13181
11583
11583
13220
14202
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التحليل القياسي لظاهرة اهلجرة الدولية يف تونس

د .بودية فاطمة
15272
16822
18135
20300
22553
24966
27427
30130

20752
22025
23361
24810
24691
27424
28809
30263

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
الدول

598504
625864
648838
668668
692856
721397
728948
736578
اإلمارات

152721
169099
184304
189092
199465
199968
197160
198564
الجزائر

85532
85218
82926
86601
87352
90615
94536
98626
السعودية

87177
91669
93356
68952
69740
69740
69477
69608
سويسرا

اإلجمالي

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4172
4172
5517
8115
6500
7293
7293
10838
12420
13842
15670
14470
19361
23378
25472
26364
27287

11715
12367
13249
13554
13867
14616
14848
15637
15898
16402
16753
17753
18796
19751
20652
21420
22216

16102
21289
13188
19217
15472
18150
18250
19214
20017
18582
19350
15287
16774
18638
20550
21086
21636

9462
6909
6909
6909
9592
10687
10953
11533
12318
13109
15014
15776
16667
16667
18340
18847
19368

698108
763980
793880
843204
884866
933944
973140
1018173
1057797
1098212
1155634
1200818
1223213
1274006
1325690
1346807
1377350

Source : Tunisie- Ministère des Affaires Etrangères.
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