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ملخص دراسة استنزاف
األدمغة  -عملية تتبع جغرايف

من اإعداد ا ألمانة ومراجعة ا ألس تاذ ادلكتور فرانسيسكو ليسوين،
فريق ا ألحباث الاقتصادية النظرية والتطبيقية جبامعة بوردو 4
 .2حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص لدلراسة اليت أأجريت عىل معلية التتبع اجلغرايف املنفذة يف س ياق مرشوع
امللكية الفكرية واس تزناف ا ألدمغة ( ).CDIP/7/4/Revاذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا
السابعة اليت عقدت يف مايو  .1022وتصف ادلراسة أأمناط تنقل عامل املعرفة عىل مدى الفرتة  1020-2992ابس تخدام
معلومات عن جنس يات اخملرتعني وحمال اإقامهتم املدونة يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 .1اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

ملخص تنفيذي
مقدّ مة
أأطلت املوضوعات املتعلقة بتنقل العامل املهرة وتبعاته الاقتصادية بر أأسها واكتسبت أأمهية يف ميدان التمنية .ويريم مرشوع
امللكية الفكرية واس تزناف ا ألدمغة اإىل اإفراز رؤى جديدة لهذا املوضوع عن طريق اس تكشاف اإماكنية توظيف بياانت
الرباءات لتسليط الضوء عىل فةة حمددة من املهاجرين ذوي املهارات العالية ،أأل و ي فةة اخملرتعني .وتتبع ادلراسة عىل وجه
التحديد جهرة العلامء واملهندسني بشلك جغرايف استناد ًا اإىل معلومات جنس يات اخملرتعني وحمال اإقامهتم املسجةل يف طلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مفضية بذكل اإىل تكوين جغرافية جزئية لهجرة املهارات العالية .وتصف هذه الوثيقة
ابلتفصيل أأمناط تنقل اخملرتعني عىل مدى الفرتة  .2010-1991ويتسم التحليل اذلي قامت عىل أأساسه بطابع وصفي حمض،
ول يقدم بذاته أأي أأدةل عىل دوافع جهرة املهارة وعواقهبا.
املفاهمي الرئيس ية
ميكن تعريف الهجرة ادلولية عىل أأهنا "حتراكت أأشخاص يغادرون بدلان منشأأمه ،أأو بدلان اإقامهتم الاعتيادية ،هبدف
الاس تقرار بشلك دامئ أأو مؤقت يف بدل أخر" (تقرير املنظمة ادلولية للهجرة ،2008 ،ص .1)495 .ومبزي ٍد من التحديد ،فاإن
يعرف عىل أأنه تنقل عرب احلدود ألفراد اكتس بوا" ،اإما من خالل تعلمي عالٍ أأو خربة همنية،
التنقل ادلويل ل ألفراد املهرة َّ
مس توى املؤهالت الالزم يف العادة ملامرسة همنة (عالية املهارات)" (املصدر السابق ص.)494 .
و أأما مصطلح اس تزناف ا ألدمغة فميكن تعريفه عىل أأنه "جهرة أأشخاص مدربني وموهوبني من بدل املنشأأ اإىل بدل أخر مبا يؤدي
اإىل استنفاد موارد املهارات يف ا ألوىل" (املصدر السابق ،ص .)492 .وخيتلف هذا عن غريه من التدفقات ذات العوامل
ادلولية ،حيث يقتيض مصطلح "اس تزناف ا ألدمغة" اختال ًل جس اميً يف توازن صايف تدفقات ا ألشخاص املوهوبني لصاحل
اجتاه واحد (صولت .2)1997
ويمكن يف هذه الظاهرة هتديد خطري عىل بدلان املنبع ،واليت تكون يف كثري من ا ألحيان اقتصادات انمية .ويؤدي خروج
العامل املهرة عىل وجه اخلصوص اإىل خفض مبارش فامي أأويت الاقتصاد من ر أأس املال البرشي .وعاقبة ذكل احلمتية  ي
اإنقاص فرص التمنية الاقتصادية .وعىل ا ألمد ا ألطول ،رمبا ختفف احامتلت عودة املهاجرين  -وما يقرتن بذكل من "كسب
أأدمغة"  -عالو ًة عىل املساهامت الاقتصادية الواردة من املواطنني املغرتبني من خسائر اس تزناف ا ألدمغة املبدئية ،بل اإن من
شأأن ذكل أأن جيعل للمهاجرين املهرة نفع ًا اجامتعي ًا ،غري أأن مسأأةل الاثر ا ألطول أأمد ًا لهجرة العامةل املاهرة تبقى رهينة
ابلتجربة العملية.
تعدادات الساكن مصدر املعلومات الأكرث اس تخدام ًا
شهدت فرتة امخلس عرشة س نة املاضية حدوث تقدم يف فهمنا لاثر جهرة العامل املهرة ،ويعزى جانب كبري من ذكل اإىل توافر
بياانت جديدة خالل تكل الفرتة .وتتكون هذه البياانت من معلومات عن املهاجرين حسب بدل املقصد استناد ًا اإىل
تعدادات الساكن.
 1تقرير املنظمة ادلولية للهجرة " 2008الهجرة العاملية  :2008اإدارة تنقل العامةل يف ظل الاقتصاد العاملي املتطور" .جنيف ،سويرسا :املنظمة ادلولية للهجرة.
Salt, John. 1997. “International Movements of the Highly Skilled”. OECD Social, Employment and Migration 2
 .Working Paper 3نرش منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي.
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وميكن تعريف معدل الهجرة يف أأي بدل معني م عىل أأنه النس بة بني عدد ساكن البدل م ا ألصليني املقميني يف اخلارج وإاجاميل
تعداد ساكن البدل م ا ألصليني .وعىل نفس املنوال ،ححيسب معدل جهرة ا ألشخاص املاهرين ،أأو معدل "اس تزناف ا ألدمغة"،
عىل أأنه النس بة بني عدد املواطنني املتعلمني تعلاميً عالي ًا املقميني يف اخلارج اإىل املواطنني املتعلمني تعلاميً عالي ًا املقميني يف وطهنم.
وقد بلغ معدل الهجرة العاملي املقدَّ ر  1,4ابملائة تقريب ًا عام  - 2000وفق املس تخلص من بياانت تعداد الساكن .ويرتفع معدل
الهجرة ابلنس بة للمتعلمني تعلاميً عالي ًا عن اإجاميل معدل الهجرة ارتفاع ًا معترب ًا ،وذكل يف مجيع مناطق العامل .وختتص قارة أأفريقيا
مبعدل جهرة عاملي شديد الارتفاع ل ألشخاص ذوي املهارات العالية ،حيث يقدر بنس بة  20,1ابملائة ،ويتجىل ذكل عىل
ا ألخص عند مقارنته بنسب مناطق املنبع ا ألخرى وابملتوسط العاملي ،اذلي يبلغ  4,4ابملائة .ويظهر يف منطقة أأمرياك الالتينية
والاكرييب أأيض ًا معدل جهرة مرتفع نسبي ًا ل ألشخاص ذوي املهارات العالية ( 8,8ابملائة) ،بيامن ل يتجاوز معدل اس تزناف
ا ألدمغة يف أأمرياك الشاملية  2,31ابملائة.
مجموعات البياانت املستندة اإىل تعداد الساكن حمدودة بتقييدات معينة
عىل الرمغ من القمية العالية جملموعات البياانت املستندة اإىل تعداد الساكن ابلنس بة اإىل ا ألحباث الاقتصادية ،فاإن علهيا
تقييدات معينة حتدها .فعىل سبيل املثال ،ل تغطي مجموعات بياانت حرص املهاجرين يف العادة اإل س نة واحدة ،أأو اثنتني
عىل الأكرث .وعالو ًة عىل ذكل ،ل تصدر هذه البياانت اإل مرة  ل عرش س نوات  -ومن شواهد ذكل أأن بياانت الساكن
لعام  2010مل تصدر لعموم امجلاهري بعد!
كام أأن معظم مجموعات البياانت القامئة تقدم حتلي ًال للمهارات حسب ثالثة مس توايت مدرس ية ،مما ل يتيح متيزي ًا بني
مس توايت املهارة اإل بشلك تقرييب للغاية ،خاصة وإان من شأأن التعلمي العايل أأن يتضمن شهادات التعلمي العايل غري اجلامعي
والشهادات اجلامعية والشهادات العليا وشهادات ادلكتوراه .ومن املرحج أأن تتباين الاثر الاقتصادية للهجرة يف بدلان املنبع
واملقصد حسب نوعية التعلمي العايل اليت انلها ا ألفراد املعنيني.
الرتكزي عىل جهرة اخملرتعني
تقاء من طلبات الرباءات ،كام حدث يف هذا التقرير ،أأن يتغلب عىل كثري من
من شأأن الرتكزي عىل جهرة اخملرتعني اس ً
التقييدات املقرتنة ابلبياانت املستندة اإىل تعدادات الساكن ،حيث يس تخرج فةة واحدة حمددة من العامل ذوي املهارة العالية
اليت تالزهما صفة التجانس أأكرث من مجموعة العامل املتعلمني تعلاميً عالي ًا بشلك عام .كام أأن للمخرتعني ،من وهجة نظر معتربة،
أأمهية اقتصادية خاصة ملا يسهمون به من تكوين للمعرفة اليت ينبع مهنا التحول التكنولويج والصناعي.
ولطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خاصية فريدة ،حيث اإهنا يف الغالب ا ألمع تسجل ً
الك من حمل اإقامة املودع
وجنسيته ،ويرجع ذكل اإىل حرص املعاهدة جواز اإيداع طلبات يف اإطار املعاهدة عىل مواطين دوةل من ادلول املتعاقدة يف
املعاهدة أأو ساكهنا .وللتحقق من وفاء املودعني بأأحد معياري التأأهل عىل ا ألقل ،ي حس تعمل يف اس امترة طلب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات عن  لٍ من اجلنس ية وحمل الإقامة.
ويف نفس الوقت ،اتضح أأن اإجراءات طلب براءة يف الولايت املتحدة اكنت حىت عام  2012تشرتط اإدراج مجيع اخملرتعني
املذكورين يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأهنم مودعي طلبات أأيض ًا ،أأي أأن تضمن أأي طلب من طلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الولايت املتحدة ابعتبارها دوةل المتس املودع فهيا اس تخراج براءة ،مما يسمى يف الطلب
"دوةل مع َّينة" ،يؤدي اإىل اإدراج مجيع اخملرتعني ابعتبارمه مودعي طلبات وضامن توافر معلومات حمال اإقامهتم وجنس ياهتم.
وهذا متحقق يف الغالب ا ألمع من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مما يعكس الإقبال عىل الولايت املتحدة ابعتبارها
أأكرب أأسواق العامل.
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ونتيج ًة ذلكل ،تتا معلومات اجلنس ية وحمل الإقامة لنس بة  10,1املائة من اخملرتعني .ومبزي ٍد من التحديد ،تتيح جسالت
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تغطية جيدة ملعلومات جنس يات اخملرتعني وحمال اإقامهتم مجليع البدلان يف الفرتة بني
عايم  2004و .2011كام ترتفع النس بة ملا قبل  2004كذكل ملعظم البدلان ابس تثناء كندا وهولندا والولايت املتحدة .ومن
املؤسف أأنه اكن من التبعات غري املقصودة ملا شهدته الولايت املتحدة من اإصالحات يف جمال الرباءات احنسار تغطية
معلومات جنس يات اخملرتعني وحمل اإقامهتم يف جسالت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احنسار ًا حاد ًا اعتبار ًا من
سبمترب .2012
اخملرتعون كثريو التنقل
تربز جسالت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ارتفاع ًا شاذ ًا يف معدلت جهرة اخملرتعني  -حيث تقدر بنس بة  6,41ابملائة لفرتة
العرش س نوات الواقعة بني  1991و 2000ونس بة  9,94ابملائة للفرتة  .2010-2001وابملقارنة ،تشري بياانت تعداد الساكن
اإىل نس بة جهرة تبلغ  4,4ابملائة للساكن املتعلمني تعلاميً عالي ًا .وعىل ذكل يكون اخملرتعون أأكرث تنق ًال من معوم العامل املهرة،
اذلين ترتفع أأص ًال بيهنم معدلت التنقل ابلنس بة اإىل ابيق فةات الساكن.
وقد ظهرت أأعىل معدلت جهرة اخملرتعني خالل الفرتة  2010-2001الوافدين يف أأمرياك الشاملية ويف منطقة أأوقيانوس يا
واحمليط الهادئ ،حيث بلغ املعدل  26,61ابملائة و 21,06ابملائة عىل الرتتيب .أأما معدل جهرة اخملرتعني الوافدين اإىل بدلان
منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي فيبلغ  20,11ابملائة  -وهو بذكل أأعىل من سائر البدلان ( 1,23ابملائة) .ويبني
تصنيف البنك ادلويل لعام  2012أأن اقتصادات ادلخل املرتفع شهدت ارتفاع ًا يف املتوسط يف معدلت الهجرة الوافدة خالل
الفرتة  20,46( 2010-2001ابملائة) مقا نر ًة ابقتصادات ادلخل املتوسط ا ألعىل وا ألدىن ( 3,39ابملائة و 1,04ابملائة
عىل الرتتيب).
تر حكز اخملرتعني املهاجرين بنسب مرتفعة يف أأورواب و أأمرياك الشاملية
تبني اإحصاءات الفرتة  2010-2001أأن  94,34ابملائة من اخملرتعني املهاجرين مس تقرون يف اإحدى بدلان منظمة التعاون
والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،و أأن  96,6مهنم مس تقرون يف اقتصاد مرتفع ادلخل .وتس تأأثر أأمرياك الشاملية بأأكرب حصة من
هذه ا ألرقام ،حيث يقطن  49,30ابملائة من اخملرتعني املهاجرين يف أأمرياك الشاملية ،ويقطن  32,16ابملائة مهنم يف أأورواب.
وعىل املس توى القطري ،ابلنس بة اإىل الفرتة  ،2010-2001اس تقبلت الولايت املتحدة أأغلبية اخملرتعني املهاجرين ،حيث
بلغت نسبهتم فهيا  46,26ابملائة .ومن البدلان اليت ترتفع فهيا نسب اخملرتعني املهاجرين بعد الولايت املتحدة أأملانيا (6,44
ابملائة) وسويرسا ( 1,00ابملائة) واململكة املتحدة ( 4,13ابملائة) .ويبني التوزيع اجلغرايف للمهاجرين الوافدين من بدلان ادلخل
غري املرتفع أأن الولايت املتحدة  ي بدل املقصد ا ألول بفارق كبري ( 64,16ابملائة) ،مما يشري اإىل أأن لها جاذبية خاصة ابلنس بة
اإىل اخملرتعني املهاجرين من بدلان ادلخل املنخفض واملتوسط.
وعالوة عىل ذكل ،يبلغ عدد اخملرتعني املهاجرين يف الولايت املتحدة مخسة عرش ضعف ًا من عدد خمرتعي الولايت املتحدة
املقميني خارهجا  -الشلك ه .1.ومن املثري لالهامتم أأنه ابلرمغ من التدفقات املعتربة من اخملرتعني الوافدين ،تشهد ٌ
 ل من أأملانيا
واململكة املتحدة عدد ًا من اخملرتعني املهاجرين املغادرين أأكرب من عدد نظراهئم الوافدين .وعىل منوال مشابه ،تشهد كندا
وفرنسا اجتاه سالب يف صايف جهرة اخملرتعني.
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الشلك هـ :1.اخملرتعون املهاجرون الوافدون واملغادرون (ابللف) وموقف الهجرة الصايف2010-2001 ،
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املؤسسات الأاكدميية ا ألعىل يف معدلت الهجرة
ختتص اجلامعات ومراكز ا ألحباث العامة املتصدرة للرباءات ببعض أأعىل معدلت الهجرة من بني صفوة مودعي طلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألمه بدلان املقصد .ويرجع ذكل اإىل دور "نقاط ادلخول" املمزية اذلي تؤديه اجلامعات
ومؤسسات ا ألحباث العامة ابلنس بة اإىل العامل ذوي املهارة العالية الوافدين من اخلارج .ولهذا أأمهيته يف س ياق تقيمي أأثر جهرة
العامةل املاهرة يف الرفاه ،حيث اإن من شأأن حدوث اس تزناف ا ألدمغة خالل املراحل التعلميية ،وخاصة يف مرحةل ادلراسات
العليا ،أأن يزيد من فرص بدلان املنبع يف حتويل اس تزناف ا ألدمغة اإىل اكتساب أأدمغة حبمك املهارات النفيسة اليت يرجع هبا
العائدون اإىل ا ألوطان بعد حتصيلها يف املهجر.
وكام يظهر يف الشلك ه ،2.ترتفع معدلت الهجرة الوافدة يف اجلامعات ،وبفارق كبري يف كث ٍري من ا ألحيان ،عن معدلت
الهجرة الوافدة يف الرشاكت يف  15من  20مقصد ًا خمتار ًا ،مما يؤكد عىل درجة الانفتا ا ألعىل يف اجلامعات واملؤسسات
البحثية .والبدلان الوحيدة اليت مل يتبني فهيا ارتفاع معدلت الهجرة بني الأاكدمييني مقا نر ًة ابخملرتعني يف الرشاكت  ي بلجياك
وهولندا وفنلندا وإاس بانيا وإايطاليا.

Thousands

وتربز الصني والهند يف صدارة املنابع الرئيس ية للمخرتعني املهاجرين الوافدين اإىل الولايت املتحدة ،بيامن تمتزي بدلان أأخرى
بتوزيعات ختتلف من بدل اإىل أخر من حيث منابع الهجرة الوافدة ،والغالب أأن تعكس تكل التوزيعات القرب اجلغرايف
والتشارك يف اجلذور التارخيية والثقافية واللغوية.
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الشلك ه :2.معدلت الهجرة الوافدة .اخملرتعون يف اجلامعات مقابل الرشاكت2010-2001 ،
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اإسهامات معتربة من اخملرتعني الوافدين يف تقدم بدلاهنم املس تضيفة تكنولوجي ًا
من س بل التبرص النافعة يف دراسة ما يسهم به املهاجرون الوافدون يف اقتصاد بدلاهنم املضيفة النظر يف عدد الاستشهادات
اليت حتظى هبا طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تضم خمرتعني وافدين .وقد اس تخدمت ا ألدبيات الاقتصادية عدد
الاستشهادات ابعتباره مقياس ًا للجودة اليت ميثلها موضوع الرباءة .وميكن عىل وجه اخلصوص املقارنة بني النس بة من بني مجيع
الرباءات اليت يرد فهيا ذكر خمرتع واحد عىل ا ألقل هل سابقة جهرة ونس بة اخملرتعني من ذوي السوابق يف الهجرة املذكورين يف
املعرفة بأأهنا براءات امخلسة ابملائة ا ألوىل من حيث عدد الاستشهادات هبا يف امخلس س نوات التالية
صفوة الرباءات ،و َّ
لإيداع الطلب .وتبني النتاجئ أأن ارتفاع نس بة املهاجرين مطرد بني اخرتاعات الصفوة اإذا ما قورنت بنسبهتم بني مجموع براءات
يفرس الاختالف يف حمصالت الاستشهادات عىل عدة أأوجه ،ومع ذكل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكفة .ومن الوارد أأن َّ
فهو يبني بشلك عام أأن املهاجرين يسهمون بشلك معترب يف تقدم بدلاهنم املضيفة تكنولوجي ًا.
البدلان ا ألفريقية والاكريبية الأكرث تأأثر ًا ابس تزناف أأدمغة اخملرتعني
كام ذكر أنف ًا ،فاإن نس بة اخملرتعني من ذوي السوابق يف الهجرة بلغت  6,41ابملائة من  1991اإىل  ،2000و 9,94ابملائة
من  2001اإىل  .2010ومع ذكل فاإن معدل جهرة اخملرتعني النازحني من بدلان ادلخل املرتفع خالل هاتني الفرتتني مل تبلغ
اإل  4,99ابملائة و 4,91ابملائة عىل الرتتيب .واكنت النس بة أأعىل بكثري يف حاةل بدلان ادلخل املنخفض واملتوسط ا ألدىن
واملتوسط ا ألعىل ،حيث بلغت  16,41ابملائة و 43,06ابملائة و 30,30ابملائة عىل الرتتيب خالل الفرتة .2010-2001
ويسفر حساب معدلت اخملرتعني املهاجرين املغادرين للك قارة عىل حدة عن فروق كبرية .وكام يحتوقع ،وكام هو الشأأن
ابلنس بة اإىل خرجيي اللكيات ،فاإن منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ومنطقة أأفريقيا اإىل درجة أأشد ،تعانيان من أأشد درجات
اس تزناف أأدمغة اخملرتعني ،بنسب ترتاو بني  32و 42ابملائة يف لكتا الفرتتني ،بيامن ترتاو معدلت الهجرة املغادرة يف القارات
ا ألخرى بني  10و 13ابملائة ،ابس تثناء أأمرياك الشاملية اليت ل يزيد املعدل فهيا عن  3ابملائة.
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ويبني الشلك ه 3.معدلت الهجرة املغادرة  -أأو معدلت "اس تزناف ا ألدمغة"  -عىل خريطة للفرتة  .2010-2001وتؤكد
اخلريطة عىل فكرة تأأثر بدلان ادلخل املنخفض واملتوسط وخاصة الاقتصادات ا ألفريقية اإىل أأشد درجة "ابس تزناف أأدمغة"
اخملرتعني ،غري أأن بعض اقتصادات أأمرياك الالتينية وأس يا تعاين فامي يبدو من اس تزناف أأدمغة اخملرتعني كذكل.
الشلك ه :3.معدلت اس تزناف ا ألدمغة2010-2001 ،

اخملرتعون املهاجرون املغادرون موزعون بشلك أأكرث انتظام ًا من املهاجرين الوافدين
عىل العكس من معدلت املهاجرين املغادرين النسبية ،تتفوق بدلان ادلخل العايل من حيث ا ألعداد املطلقة للمخرتعني
املهاجرين املغادرين ،ابس تثناء الصني والهند .وقد تصدرت اململكة املتحدة والصني و أأملانيا والهند التصنيف من حيث اإجاميل
املهاجرين املغادرين يف الفرتة  .2000-1991وتصدرت الصني والهند ذكل يف الفرتة  ،2010-2001ونحسب اإلهيام ،ومعهام بعض
أأكرب البدلان ا ألوروبية ،السواد ا ألعظم من اخملرتعني املهاجرين املغادرين .وتبني املقارنة بني أأمناط الهجرة الوافدة والهجرة
املغادرة أأن هذه ا ألخرية موزعة بشلك أأكرث انتظام ًا بني البدلان ،حيث اس تقبلت الولايت املتحدة وحدها حوايل  57ابملائة
من اإجاميل اخملرتعني املهاجرين الوافدين خالل الفرتة  ،2010-2001بيامن نحسب اإىل الس تة بدلان املتصدرة ملنابع الهجرة
املغادرة ،و ي تعيين ًا الصني والهند و أأملانيا واململكة املتحدة وكندا وفرنسا 57 ،ابملائة من مجيع اخملرتعني املهاجرين املغادرين.
اجلدول ه :1.نس بة اخملرتعني املهاجرين املغادرين اإىل مجموع املهاجرين املغادرين ،حسب البدل
اإجاميل عدد املهاجرين املغادرين2000-1991 ،
النس بة اإىل اإجاميل
البدل
املهاجرون املغادرون املهاجرين املغادرين
13.11
اململكة املتحدة 8,930
12.05
8,206
الصني
10.60
7,216
أأملانيا
7.63
5,193
الهند
4.92
3,350
فرنسا
4.83
3,286
كندا
4.71
الولايت املتحدة 3,205
3.04
2,068
اإيطاليا
2.93
1,993
المنسا
2.92
1,986
هولندا

اإجاميل عدد املهاجرين املغادرين2010-2001 ،
النس بة اإىل اإجاميل
املهاجرون
البدل
املهاجرين املغادرين
املغادرون
15.75
53,610
الصني
11.78
40,097
الهند
9.45
32,158
أأملانيا
8.15
اململكة املتحدة 27,746
6.26
21,315
كندا
5.62
19,123
فرنسا
3.27
الولايت املتحدة 11,131
2.88
9,820
اإيطاليا
2.68
9,132
هولندا
2.68
9,127
كوراي
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بياانت اخملرتعني تبني أأن املهاجرين املغادرين أأعىل اإنتاجية من مواطنهيم من غري املهاجرين
ميكن الاس تعانة عىل التوصل اإىل فهم أأفضل للتبعات الاقتصادية لس تزناف أأدمغة اخملرتعني ابلنظر يف خصائص أأداء من
غادروا بالدمه مقا نر ًة مبن بقوا فهيا .وميكن عىل وجه اخلصوص حفص متوسط الاستشهادات ابلرباءات اليت تذكر خمرتعني
"ابقني" ومتوسط الاستشهادات ابلرباءات اليت تذكر خمرتعني هماجرين مغادرين لنفس البدلان .وتشري النتاجئ ملعظم البدلان
اإىل أأن اخملرتعني املهاجرين املغادرين حيظون ،يف املتوسط ،ابستشهادات أأكرث من مواطنهيم غري املهاجرين.
الولايت املتحدة تظهر يف أأغلبية حماور جهرة اخملرتعني الأكرث كثافة
تظهر الولايت املتحدة للناظر يف أأكرث حماور اخملرتعني ثنائية ا ألطراف كثاف ًة أأكرث من غريها يف تصنيفات بدلان املقصد ،بيامن
تكون اقتصادات ادلخل املرتفع ا ألخرى يف العادة البدل املصدر ،ابس تثناء الصني والهند .وإاذا استبعدت الولايت املتحدة من
التحليل ،تظهر التدفقات ا ألوروبية ادلاخلية هممينة عىل حماور الصدارة ،مع وجود اس تثناءات مثرية لالهامتم.
ويسلط الشلك ه 4.الضوء عىل العرشة حماور املتصدرة اليت ل يكون بدل املنبع فهيا اقتصاد ًا مرتفع ادلخل للفرتة -2001
 ،2010وهو يوحض بشلك بياين أأمهية الولايت املتحدة ابعتبارها بدل مقصد .كام يوحض أأمهية الصني والهند ابعتبارهام بدلي
منبع ،مع بزوغ روس يا وتركيا وإايران ورومانيا واملكس يك يف ميدان البدلان املتصدرة ل إالرسال.
الشلك ه :4.حماور الهجرة العرشة املتصدرة بني الشامل واجلنوب2010-2001 ،

أأين يذهب اخملرتعون ا ألفارقة؟
يبدو اس تزناف أأدمغة اخملرتعني كبري ًا بشلك غري متناسب يف أأفريقيا ،كام يربز بشلك أأقوى من معدلت جهرة خرجيي
اجلامعات بشهادات عادية .ومع ذكل ،يتبني ابلنظر داخل القارة أأن بدلا ًان مثل جنوب أأفريقيا وبوتسواان وانميبيا تعاين بشلك
أأخف من اس تزناف أأدمغة اخملرتعني.
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ويس تقر اخملرتعون ا ألفارقة بشلك أأسايس يف الولايت املتحدة ويف أأورواب (الشلك ه .)5.وقد مثلوا  2,43ابملائة من مجيع
املهاجرين الوافدين اإىل الولايت املتحدة و 1,24ابملائة من مجيع املهاجرين الوافدين اإىل أأورواب خالل الفرتة .2010-2001
وداخل أأورواب ،اس تضافت فرنسا  %37من مجيع اخملرتعني ا ألفارقة املقميني يف القارة ،مما يعكس عىل الراحج روابط لغوية
واترخيية مشرتكة .ومتثل بدلان أأخرى بعد الولايت املتحدة و أأورواب مثل كندا و أأسرتاليا والياابن واململكة العربية السعودية
وهجات هممة للمخرتعني ا ألفارقة .ومن املثري لالهامتم أأن جنوب أأفريقيا تؤدي فامي يبدو دور املركز ا إلقلميي من حيث جذب
املهارات من داخل القارة.
الشلك ه :5.أأين يذهب اخملرتعون ا ألفارقة؟

أأين يذهب خمرتعون أأمرياك الالتينية والاكرييب؟
تبدو ادلول ا ألصغر يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب أأشد معاانة من غريها فامي يتعلق ابس تزناف ا ألدمغة ،بيامن تتأأثر بدلان
أأكرب مثل الربازيل وكولومبيا واملكس يك وش ييل وا ألرجنتني اإىل درجة أأقل .ويبني الشلك ه 6.الوهجات العرش الأكرث جذ ًاب
خملرتعي أأمرياك الالتينية والاكرييب .وكام هو الشأأن مع اخملرتعني ا ألفارقة املهاجرين املغادرين ،فاإن الولايت املتحدة و أأورواب
حتتالن صدارة التصنيف .وبتعبري نس يب ،ميكن القول بأأن خمرتعي أأمرياك الالتينية والاكرييب ميثلون حوايل  3ابملائة من مجيع
املهاجرين الوافدين اإىل الولايت املتحدة وحوايل  2ابملائة من مجيع املهاجرين الوافدين اإىل أأورواب ،غري أأن العدد املطلق من
خمرتعي أأمرياك الالتينية والاكرييب املهاجرين اإىل الولايت املتحدة يربو عىل ضعفي أأولئك املهاجرين اإىل أأورواب .وعىل خالف
شأأهنا مع اخملرتعني ا ألفارقة ،فاإن فرنسا ل تتصدر التصنيف داخل أأورواب ،بل أأملانيا  ي صاحبة الصدارة ،تتبعها سويرسا مث
اإس بانيا وفرنسا .وتفرس الروابط التارخيية واللغة املشرتكة اجتذاب اإس بانيا لعدد معترب من املواهب من أأمرياك الالتينية
والاكرييب .ومن املثري لالهامتم كذكل أأن  3من  10بدلان يف هذا التصنيف تنمتي اإىل املنطقة ذاهتا ،و ي الربازيل
واملكس يك وش ييل.
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الشلك ه :6.أأين يذهب خمرتعو أأمرياك الالتينية؟

أأين يذهب خمرتعو الرشق ا ألوسط وجنوب أس يا ورشق أس يا و أأوقيانوس يا واحمليط الهادئ؟
يبني الشلك ه 7.الوهجات العرش الأكرث جذ ًاب للمخرتعني من هذه املناطق .ويتبني عن طريق املقارنة مبنطقة أأمرياك الالتينية
والاكرييب وبأأفريقيا عىل وجه اخلصوص أأن العدد املطلق للمخرتعني املهاجرين املغادرين من الرشق ا ألوسط وجنوب ورشق
أس يا و أأوقيانوس يا واحمليط الهادئ أأكرب بكثري .وختتص جهرة اخملرتعني من هذه املناطق بسمتني أأساس يتني أأوهلام أأن نس بة
اخملرتعني اذلاهبني اإىل الولايت املتحدة مقا نر ًة ببايق مناطق العامل كبرية .فعىل سبيل املثال ،يزيد عدد اخملرتعني املهاجرين من
هذه املنطقة اإىل الولايت املتحدة بتسعة أأضعاف عن أأولئك املهاجرين اإىل أأورواب .ومه ميثلون  44,4ابملائة من مجيع اخملرتعني
املهاجرين اإىل الولايت املتحدة يف الفرتة  ،2010-2001وهذا يزيد بقدر معترب عىل نسب املهاجرين من خمرتعي أأفريقيا
و أأمرياك الالتينية والاكرييب اإىل الولايت املتحدة .ومن املمكن أأن تعزى هذه احملصةل اإىل ح ٍد بعيد اإىل تدفقات الهجرة من
الصني والهند اإىل الولايت املتحدة ،رمغ أأداء البدلان ا ألخرى دور ًا أأيض ًا .و أأما السمة الثانية فاإن البدلان املنمتية اإىل نفس
املنطقة حتتل ماكنة بني العرشة مقاصد ا ألوىل .وجتتذب الياابن و أأسرتاليا ونيوزيلندا وس نغافورة ومجهورية كوراي والصني
ومالزياي عىل ا ألخص أأعداد ًا كبرية من خمرتعي هذه الناحية من العامل.
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الشلك ه :7.أأين يذهب خمرتعو الرشق ا ألوسط وجنوب أس يا ورشق أس يا و أأوقيانوس يا واحمليط الهادئ؟

أأين يذهب خمرتعو أأورواب وأس يا الوسطى؟
ختتلف أأغلبية اخملرتعني املهاجرين من هذه املنطقة عن املناطق ا ألخرى اليت خضعت للتحليل يف عدم توهجهم اإىل الولايت
املتحدة ،بل يبقون داخل أأورواب وأس يا الوسطى ،وجلهم ينتقل حتديد ًا داخل أأورواب الغربية وإالهيا .وتأأيت الولايت املتحدة يف
املرتبة الثانية من حيث جذب املواهب من هذه املنطقة ،حيث يعزى اإلهيا  31ابملائة من مجيع املهاجرين اإىل الولايت
املتحدة .ومن املفرسات احملمتةل لتدفقات اخملرتعني الكبرية داخل املنطقة وضع ادلخل املرتفع وروابط اللغة وانفتا أأسواق
العامةل ا ألوروبية الغربية ،غري أأن النظر يف أأكرث بدلان املقصد اجلاذبة للمهاجرين من بدلان أأورواب وأس يا الوسطى يبني أأن
الولايت املتحدة ما زالت املقصد املفضل ملعظم بدلان املنبع.
الشلك ه :8.أأين يذهب خمرتعو أأورواب وأس يا الوسطى؟
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مالحظات ختامية
يصف هذا التقرير مجموعة بياانت عاملية جديدة للمخرتعني املهاجرين ابس تخدام معلومات عن جنس يات اخملرتعني وحمال اإقامهتم
املتاحة يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وميكن من خالل اس تخدام بياانت الرباءات لتتبع أأمناط جهرة العامل ذوي
املهارات العالية تتبع ًا جغرافي ًا التغلب عىل التقييدات اليت حتد من فائدة مجموعات بياانت الهجرة القامئة.
وابلرمغ من بعض احملاذير ،تدون قاعدة البياانت اجلديدة هذه بشلك مفيد ظاهرة لها أأمهية متنامية .ول شك أأن
الاس تعراض الوصفي املقدم يف هذا التقرير يويح ابتساقه مع أأمناط الهجرة واجتاهاهتا املس تقاة من بياانت الساكن .ويف نفس
الوقت ،تفتح قاعدة البياانت أفاق ًا جديدة للبحث ،مما يبرش ابإخراج رؤى جتريبية جديدة من شأأهنا أأن تفيد يف معلييت
س ياسات الابتاكر وس ياسات الهجرة.
[هناية املرفق والوثيقة]

