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عدد املغرتبني يف 
االحتاد األوروبي

دول املقصد الرئيسية  
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النسبة املئوية للتحويالت املالية من إجمايل 
الناجت احمللي: -

تدفق احلواالت املالية )باملليون دوالر أمريكي(: -

ازدواج اجلنسية2                

حق التصويت يف االنتخابات الوطنية 
للمواطنني املقيمني باخلارج3    

املصطلحات: يشار يف الصومال إىل املغرتبني باسم "diaspora” يف اللغة الرسمية حيث اعتمد هذا االسم من اللغة 
اإلجنليزية، على الرغم من أن مصطلح qurbaha )'الشتات' يف اللغة الصومالية( يستخدم يف بعض األحيان.

ال يوجد يف الصومال سياسة إلشراك املغرتبني.

UNDESA 2019 1. ومــع ذلــك، فــإن االنعــكاس األكــر دقــة الجتاهــات الهجــرة الصوماليــة سيســرد أهــم 5 مــن بلــدان املقصــد وهــي: كينيــا؛ الواليــات املتحــدة؛ اململكــة 
املتحــدة؛ الســويد؛ هولنــدا. يشــر وجــود ليبيــا يف القائمــة إىل أن هــذا مرتبــط بسياســات إدارة احلــدود يف ليبيــا والــدول األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي.

2 يف حــني أن قانــون الصومــال لســنة 1962 ال يســمح بــازدواج اجلنســية، فــإن الدســتور املؤقــت لســنة 2012 يســمح للصوماليــني بحمــل جنســية أخــرى.  ومــع ذلــك، مل 
 http://hrlibrary.umn.edu/research/Somalia-Constitution2012.pdf  :يتــم اعتمــاد هــذا رســميا. النــص الكامــل متــاح علــى الرابــط

3 الدستور املؤقت لسنة 2012.

احلقوق السياسية

تخطيط مشاركة الشتات
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نظرة عامة على السياسات واإلطار التشريعي املتعلق بإشراك املغرتبني

تقريــر مســح اســتثمارات املغرتبــني الصوماليــني. علــى الرغــم مــن عــدم قيــام الصومــال بنشــر سياســات للمغرتبــني  ●
حتــى اآلن، إال أنها تشــر بشــكل موســع يف تقريــر مسح اســتثمارات املغرتبــني الصوماليــني إىل احلاجــة إىل تشــجيع 
عــودة املغرتبــني، خاصــة الصوماليــني املهــرة املقيمــني يف اخلــارج. كمــا يشــج التقريــر املغرتبــني علــى االســتثمار4، مبا 
يف ذلــك يف القطاعــات ذات األولوية مثــل الطاقــة املســتدامة والصناعــات اخلفيفــة، ويوصــي كذلك بــأن تعمــل احلكومــة 
بشــكل وثيــق مع القطــاع اخلاص لتعزيــز التجــارة واالســتثمار الســارية حاليــا قوانــني )وإدخــال قوانــني جديدة، حيثمــا يلــزم( 

وذلــك لتشــجيع حجــم أكــر مــن اســتثمارات املغرتبــني5. 

السياســات املتعلقــة بالعائديــن إىل الصومــال6 حتــدد معايــر لعــودة املواطنــني الصوماليــني الطوعيــة وغــر الطوعيــة،  ●
مبــا يف ذلــك عمليــة تقييــم اخملاطــر والضمانــات التــي تهــدف إىل »حمايــة املكاســب األمنيــة التــي حتققــت يف الصومــال 
مــع احملافظــة علــى حقــوق اإلنســان للمواطنــني والعائديــن أنفســهم«7. وال يوجــد حالًيــا إطــار تشــريعي لآلليــات املاليــة 

لدعــم مــن يرغبــون بالعــودة.

خطــة التنميــة الوطنيــة )NDP8( ركــزت علــى احلــد مــن الفقــر وبنــاء املرونــة ومتكــني الســام واألمــن. كمــا أقــرت هــذه  ●
الوثيقــة بأهميــة املســاهمات املاليــة وغرهــا مــن املســاهمات مــن املغرتبــني، وخصصــت قســًما كامــًا لهــم )الفصــل 
ــن  ــتفادة م ــة، االس ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــع األولوي ــة م ــات املالي ــط التحوي ــة: رب ــداف التالي ــت   األه ــد تضمن 9.6(. وق
ــدة مــن خــال توظيــف رأس  ــة جدي ــر أعمــال جتاري ــادرات القطــاع العــام، تطوي ــذي توفــره خــرات املغرتبــني ملب الدعــم ال

املــال الــذي ميتلكــه املغرتبــون، واخلــرات الفنيــة والربــط مــع األســواق الدوليــة/ اإلقليميــة8. 

خطــة التنميــة الوطنيــة )NDP9(9 تهــدف إىل البنــاء علــى اخلطــة الســابقة مــن حيــث االســرتاتيجية واألهــداف، ومواصلــة  ●
الرتكيــز علــى »احلــد مــن الفقــر و بنــاء املرونــة«. وجــاءت هــذه الوثيقــة نتيجــة املشــاورات التــي جــرت يف الصومــال يف 
عــام 2019 )مبــا يف ذلــك املشــاورات مــع املغرتبــني( وتعــرتف مبســاهمة املغرتبــني الصوماليــني املاليــة ومســاهمتهم 
يف املهــارات ويف التنميــة البشــرية يف البــاد. وتقــر علــى وجــه اخلصــوص بأهميــة فهــم العاقــة مــا بــني العمــل اإلنســاين 

والتنميــة ودور املغرتبــني يف تقــدمي املســاعدة خــال األزمــات.

االســرتاتيجية الوطنيــة لــرأس املــال البشــري )يحــدد تاريــخ إصدارهــا الحقــا( قامــت وزارة التخطيــط واالســتثمار والتنميــة  ●
االقتصاديــة بإجــراء الدراســات بهــدف دعــم قيــام الصومــال بإعداد أول اســرتاتيجية للموارد البشــرية الوطنية. وتشــر بعض 
النتائــج األوليــة لهــذه الدراســات إىل أن أحــد اجملــاالت ذات األولويــة لهــذه االســرتاتيجية سيشــمل مــا يلــي: »االســتفادة مــن 

األدمغــة - بســبب وجــود أعــداد كبــرة مــن الصوماليــني املغرتبــني العائديــن مــن ذوي املهــارات العاليــة«10. 

االجتاهات واإلجنازات
اســتجاب املغرتبــون الصوماليــون النهيــار احلكومــة خــال احلــرب األهليــة بــأن أصبحــوا املصــدر الرئيســي للتمويــل 
وأشــكال الدعــم األخــرى. وأثبتــت حتويــات املغرتبــني املاليــة، ونقــل املهــارات، والعمــل التطوعــي، واالســتجابة 
اإلنســانية بأنهــا شــريان احليــاة للبــاد خــال فــرتة طويلــة مــن احلــرب األهليــة وانعــدام األمــن، وال تــزال هــذه 
العمليــة مســتمرة حتــى اآلن. وتأتــي هــذه األعمــال يف معظــم احلــاالت علــى شــكل مبــادرات غــر رســمية يقــوم 
بهــا املغرتبــون. ويعتــر الصومــال أحــد أكــر الــدول التــي تعتمــد علــى التحويــات املاليــة يف جميــع أنحــاء العــامل11. 

لكــن التحويــات تنتشــر داخــل األســر لتلبيــة االحتياجــات األساســية والتعليميــة والرعايــة الصحيــة. 

النمــو يف  الــذي يحفــزه  القــدرة علــى أن يصبحــوا مصــدرا كبــرا لاســتثمار  ميتلــك املغرتبــون الصوماليــون 
ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــة 2017-2019 وخط ــة الوطني ــة التنمي ــرتاتيجيات خط ــا ورد يف اس ــب م ــك حس ــال، وذل الصوم
2020-2024 )انظــر أعــاه(. وقــد كانــت االســتثمارات والتحويــات املاليــة وااللتزامــات السياســية جــزًءا حاســًما يف 

ــة.  ــدة إىل القم ــن القاع ــة م ــج التنمي ــق نتائ حتقي

 https://shuraako.org/sites/default/files/SDIS-Survey-Report.pdf   :وكذلك الرابط http://www.mfa.gov.so/library/publications  :4 متاح على الرابط
5 املرجع السابق.

 http://www.mfa.gov.so/policy-issues/returnee-policy  :6 النص الكامل متاح على الرابط
7 املرجــع الســابق. تســتهدف السياســة يف الغالــب العائديــن غــر الطوعيــني، وتنــص علــى أنــه قــد ال يتــم إعادتهــم مــا مل يتــم اســتيفاء معايــر معينــة، مبــا يف ذلــك أن 

تعطــي الدولــة التــي تقــوم باإلبعــاد مبلــغ 10,000 دوالر أمريكــي لــكل عائــد.
  https://www.refworld.org/pdfid/5b4315554.pdf 8

 http://mop.gov.so/wp-content/uploads/2019/12/NDP-9-2020-2024.pdf  :9 النص الكامل متاح على الرابط
 http://mop.gov.so/wp-content/uploads/2019/12/NDP-9-2020-2024.pdf :10 النص الكامل متاح على الرابط

11 مل يقــدم الصومــال بيانــات التحويــات للبنــك الــدويل، ولكــن  اســتنادا علــى البيانــات التــي قدمها نصــار ماجد، خليف عبــد الرحمن، وشمسة حســن )2018(، فإنــه 
https://www.xpressmoney.com/blog/ :س  ســادس بلــد يف العــامل مــن حيــث االعتمــاد علــى التحويــات املاليــة وفقــا للبيانــات الصــادرة عــن البنــك الــدويل. انظــر

    /industry/countries-that-rely-most-on-remittance
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وقــد أدت اســتثمارات املغرتبــني يف إقامــة صناعــات وشــركات جديــدة إىل إيجــاد فــرص عمل مهمــة للصوماليني، 
ممــا أدى مباشــرة إىل حتســني ســبل عيــش العديــد مــن األســر يف البــاد وتشــجيع عــدد مــن رجــال األعمــال 

املغرتبــني علــى العــودة12.

ــام 2011، كان 19  ــماعيل يف ع ــظ إس ــا الح ــة. كم ــني يف احلكوم ــني الصومالي ــاق للمغرتب ــع النط ــود واس ــاك وج هن
مــن أصــل 29 مــن رؤســاء الواليــات أو املقاطعــات، أو وزراء الدولــة مــن املغرتبــني، ومل يتغــر هــذا التوجــه13. ومــع 
ذلــك، ال يــزال هنــاك نقــص يف سياســات وبرامــج احلكومــة الصوماليــة التــي تســتهدف املغرتبــني. وهنــاك مكتــب 

صغــر لشــؤون املغرتبــني ولــه قــدرات حمــدودة، وال يعلــم بوجــوده إال عــدد قليــل جــدا مــن الصوماليــني.

هــذه  وتعتــر  الدولــة،  مــن  بــدال  الصومــال  إىل  املغرتبــني  مســاهمات  معظــم  أنفســهم  املغرتبــون  ويقــود 
املســاهمات غــر رســمية بطبيعتهــا.    إن هــدف الصومــال احلــايل   يف العمــل علــى بنــاء األطــر واملبــادرات 
ــد، مــن حيــث تســخر أمنــاط حشــد املــوارد، والعمــل اخلــري،  الرســمية إلشــراك املغرتبــني  يعــُد بتحقيــق فوائ
واالســتثمارات واملهــارات والعمــل التطوعــي للمغرتبــني، يف حــال التمكــن مــن البنــاء علــى األمنــاط احلاليــة مــن 

إشــراك املغرتبــني.

العقبات14 

وفقــا ملســح اســتثمارات املغرتبــني الصوماليــني عــام 2017، هنــاك 14    عقبــة رئيســية حتــول دون إشــراك املغرتبــني يف 
الصومــال15. وميكــن جتميــع هــذه العقبــات يف خمس جمــاالت رئيســية هــي:

انعــدام االســتقرار األمنــي والسياســي: متثــل علــى األرجــح أكــر العقبــات التــي حتــول دون إشــراك املغرتبــني يف  ●
الوقــت احلــايل. الصومــال يف 

ــبب  ● ــر بس ــت أك ــي تفاقم ــاد، والت ــة يف الب ــرتة طويل ــراع لف ــن والص ــدام األم ــة انع ــداد حال ــة المت ــة: نتيج ــة الدول هشاش
اجلفــاف واألعاصــر اإلقليميــة يف 2014 و 2019، ال تــزال احلكومــة الصوماليــة هشــة وتفتقــر إىل القــدرات واملــوارد16.

الفســاد والبريوقراطيــة:  إن بــطء البروقراطيــة احلكوميــة وعــدم تنفيــذ العقــود بفعاليــة وضعــف ســيادة القانــون يــؤدي  ●
إىل انتشــار الفســاد علــى نطــاق واســع.

ــم  مــع اســتمرار غيــاب الثقــة بشــأن عمليــات حتويــل األمــوال. هنــاك  ● التحديــات املاليــة: إن النظــام املصــريف غــر  مائ
ــل  ــأن حتوي ــاوف بش ــود خم ــل ووج ــوم التحوي ــف رس ــاع تكالي ــة إىل ارتف ــد، إضاف ــوال إىل البل ــال األم ــة إلرس ــر كافي ــوات غ قن

ــروعة. ــر املش ــات غ ــل اجلماع ــن قب ــتخدامها م ــك( الس ــر ذل ــد أو غ ــر قص ــن غ ــات )ع التموي

نقــص املعلومــات املوثوقــة حــول فــرص االســتثمار داخــل الصومــال، وكذلــك العوائــق التــي حتــول دون الوصــول إىل رأس  ●
املــال االســتثماري لاســتثمار يف الباد. 

 http://mop.gov.so/wp-content/uploads/2019/12/NDP-9-2020-2024.pdf :12 النص الكامل متاح على الرابط
13عبد الرشيد إسماعيل، 2011. »الشتات والقيادة السياسية بعد احلرب يف الصومال«.  جملة الشمال يف الدراسات األفريقية 20 )1(: 47-28

https://shuraako.org/sites/default/files/SDIS-Survey- Report. )14 للحصــول علــى وصــف كامــل للعقبــات، انظــر تقريــر االســتثمار الصومــايل )2016 ، متــاح علــى
   pdf

15 بنســون، جــاي ب. ليندســي إل هيغــر، يل ســي. سورنســن واإلســكندرية وايــز،2017 . تقرير املســح االســتثماري الصومايل يف الشــتات: النمــاذج، الدوافــع والتوصيات. مت 
https://shuraako.org/sites/default/files/SDIS-Survey- Report.pdf .2019 الوصول إليه يف 10 مايو

 r=US&IR=T؟https://www.businessinsider.com/diaspora-has-big-role-as-somalia-rebuilds-economy-global-ties-finance-minister-2020-3 16
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اضاءات: املمارسات الفعالة 

برامج إشراك املغرتبني الصوماليني يف الدمنارك والسويد

ينفــذ جملــس الاجئــني الدمناركــي )DRC( برناجمــا للمغرتبــني منــذ عــام 2012 بالعمــل مــع املغرتبــني مــن الصوماليــني و األفغــان 
يف الدمنــارك لتســهيل ودعــم وتعزيــز دورهــم كعناصــر للمســاعدة اإلنســانية والتنميــة يف بلدانهــم األصليــة17.

ــويد،  ــني يف الس ــني الصومالي ــن املغرتب ــر م ــدد الكب ــان الع ــني يخدم ــة )SIDA( برناجم ــة الدولي ــويدية للتنمي ــة الس ــول الوكال مت
ــي  ــم خريج ــة، بدع ــرة الدولي ــة الهج ــع منظم ــراكة م ــون بالش ــم18. ويقوم ــار باده ــادة إعم ــاهمة يف إع ــن املس ــم م ــا ميكنه مم
اجلامعــات مــن املغرتبــني للعــودة إىل الصومــال للعمــل يف الــوزارات والدوائــر احلكوميــة،   علــى املســتوى االحتــادي وكذلــك 
ــات  ــم جمموع ــرة لدع ــح صغ ــدمي من ــة تق ــة )SIDA( خط ــة الدولي ــويدية للتنمي ــة الس ــر الوكال ــا تدي ــد. كم ــد وبونتان يف صوماليان

املغرتبــني الصوماليــني يف الســويد لتنفيــذ األنشــطة التنمويــة يف الصومــال.

 https://drc.ngo/relief-work/diaspora-programme 17
 /https://www.sida.se/English/where-we-work/Africa/Somalia/Our-work-in-Somalia 18
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امللحق:
قائمة اجلهات الفاعلة

املؤسسات ذات الصلة باملغرتبني

على املستوى اإلقليمي    ●

  https://au.int/en/cido  )AU CIDO( مديرية مواطني االحتاد األفريقي والشتات

يرشح الصومال جهة اتصال من املغرتبني إىل اجتماعات مديرية مواطني االحتاد األفريقي والشتات القارية .

   https://igad.int )IGAD( الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية

الصومــال عضــو يف الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة )إيغــاد( التــي تضــم حكومــات مــن القــرن األفريقــي ووادي النيــل 
والبحــرات األفريقيــة الكــرى. وتعتــر إيغــاد الداعــم الرئيســي حلكومــة الصومــال االحتاديــة مــن خــال مبــادرة بعثــة االحتــاد األفريقــي 

 .)AMISOM( يف الصومــال

املؤسسات الوطنية    ●

على املستوى الوزاري }

www.mfa.gov.so وزارة اخلارجية والتعاون الدويل

 وزارة الشــؤون اخلارجيــة والتعــاون الــدويل مســؤولة عــن الشــؤون اخلارجيــة للصومــال وسياســة التعــاون الــدويل، وهــي الــوزارة 
الرائــدة يف إشــراك املغرتبــني.

على املستوى دون الوزاري  }

 https://en-gb.facebook.com/OfficeforDiasporaAffairs )ODA( مكتب شؤون املغرتبني

تأسس مكتب شؤون املغرتبني يف عام 2013 ويتوىل مسؤولية تنسيق سياسات وبرامج إشراك املغرتبني.

على مستوى الدولة  }

ــة بإدارتهــا اخلاصــة، مبــا يف ذلــك مكاتــب شــؤون املغرتبــني يف   يقــوم الصومــال علــى نظــام فيــدرايل حتظــى مبوجبــه  كل والي
بعــض احلــاالت.

وزارة املغرتبــني واالســتثمار األجنبــي يف واليــة غاغــا مــودغ، والتــي تهــدف إىل جــذب املغرتبــني واملســتثمرين اآلخريــن إىل 
املنطقــة19.

ــات  ــة ومنظم ــر احلكومي ــات غ ــع املنظم ــال م ــرب الصوم ــوب غ ــة جن ــني يف والي ــؤون املغرتب ــني وش ــادة التوط ــت وزارة إع عمل
ــني20.  ــني والاجئ ــم للنازح ــاعدة والدع ــدمي املس ــني لتق املغرتب

 

 

ــوزارة يف جــذب االســتثمارات، حيــث تأثــرت الدولــة بســبب النــزاع  https://www.refworld.org/pdfid/5b4315554.pdf 19   . ومــن غــر املعــروف مــدى جنــاح هــذه ال
الناجــم عــن التمــرد املســتمر يف الســنوات األخــرة، cf ARC )2018(. الوضــع يف جنــوب ووســط الصومــال )مبــا يف ذلــك مقديشــو(: كانــون ثــاين 2018، متــاح علــى الرابــط:   

https://www.refworld.org/pdfid/5a6f16d44.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MORDA%20Final%20%20Yearly%20Report%202017.pdf 20
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منظمات املغرتبني يف أوروبا

www.atm.org.uk 2010 حركة مناهضة القبلية: هييل ريكونسيلييشن اململكة املتحدة

أنشطة تنموية

ــم علــى  اإلنتماءالقبلــي21.  ــز القائ ــن أرادوا مكافحــة التميي ــة مــن قبــل الشــباب الصوماليــني الذي تأسســت حركــة مناهضــة القبلي
ومنــذ ذلــك احلــني، منــت لتصبــح حركــة دوليــة تضــم 140.000 عضــو يســعون جاهديــن ملناهضــة التحيــز والقبليــة وعــدم املســاواة 
والعنــف يف جميــع أنحــاء العــامل. وتنفــذ احلركــة برنامــج يســمى »هييــل ريكونسيلييشــن« الــذي يقــوم بــدوره بتنفيــذ ورش عمــل  

حــول املصاحلــة و الغفــران يف جنــوب ووســط الصومــال بــإدارة خــراء مــن املغرتبــني. 

http://www.fsan.nl )FSAN( احتاد اجلمعيات الصومالية يف هولندا

أنشطة تنموية

ــة  ــاركة اجلالي ــج ومش ــى دم ــز عل ــون، وترك ــون الصومالي ــا املغرتب ــة يقوده ــو منظم ــدا ه ــة يف هولن ــات الصومالي ــاد اجلمعي احت
الصوماليــة يف هولنــدا.  أوجــه ينظــم ورش  عمــل و مؤمتــرات و حماضــرات. كمــا تعمــل املنظمــة علــى مكافحــة ختــان اإلنــاث علــى 

املســتويني الوطني والدويل.   

www.hirda.org يف هولندا واململكة املتحدة )HIRDA( جمعية هيمليو لإلغاثة والتنمية

أنشطة تنموية

ــا يف  ــال مب ــاريع يف الصوم ــن املش ــة م ــر جمموع ــني توف ــني الصومالي ــة للمغرتب ــي منظم ــة ه ــة والتنمي ــو لإلغاث ــة هيملي جمعي
ذلــك خدمــات صحــة األم والطفــل، تنفيــذ حمــات ضــد ختــان اإلنــاث، تنســيق احلصــول علــى امليــاه النظيفــة، وكذلــك توزيــع الغــذاء 
يف أوقــات األزمــات؛ ودعــم النازحــني، مبــا يف ذلــك تعليــم األطفــال النازحــني. وشــملت نتائــج هــذه الرامــج إنعــاش االقتصــادات 

احملليــة، فضــا عــن حتســني صحــة الطفــل، وتأمــني ســبل عيــش أفضــل لســكان املناطــق احلضريــة والرعويــة22. 

 http://www.somaliskaakademiker.se منظمة األكادمييون الصوماليون يف السويد

منظمــة األكادمييــون الصوماليــون هــي منظمــة يقودهــا املغرتبــون الصوماليــون ومقرهــا الســويد وتركــز علــى متكــني خريجــي 
اجلامعــات الصوماليــني للدفــاع عــن جمتمــع اجلاليــة الصوماليــة يف الســويد.

 https://www.stichtingnomad.nl/index-4.html مؤسسة البدو يف هولندا

أنشطة تنموية

منظمــة جمتمــع مــدين تركــز علــى احتياجــات جمتمــع صوماليانــد يف كل مــن هولنــدا وصوماليانــد، ولديهــا اســرتاتيجيات إلنشــاء 
جمتمــع صوماليانــد موحــد يف الشــتات يف هولنــدا. وعــاوة علــى ذلــك، تهــدف املنظمــة إىل تعزيــز أوضــاع الشــباب يف املهجــر 

يف اجملــاالت األكادمييــة واملهنيــة، وتعمــل كذلــك علــى تعزيــز هويــة وثقافــة وديانــة الصوماليــني يف اجملتمــع. 

 https://www.theatm.org/work/international-reconciliation-workshops-seminars 21
 https://www.nbe.com.eg/en/Default.aspx?AID=6&CID=8#Title 

http://hirda.nl/en/home 22
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 https://www.sxbglobal.com  الصداقة العاملية

أنشطة تنموية

الصداقــة العامليــة عبــارة عــن منصــة جتمــع بــني األفــراد واملنظمــات الذيــن  يتشــاركون ذات الشــغف بخصــوص  األعمــال التجارية 
والتشــبيك  املشــاركة اجملتمعية.

www.diasporadevelopment.eu اكتشف املزيد على

بقلم: املؤسسة االفريقية للتنمية
حرره: مرفق الشتات العاملي التابع 

لالحتاد االوروبي
نيسان 2020


