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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.

http://www.bayancenter.org/fa/about-us/


3

چشم  انداز راهربدی محایت از نخبگان و متخصصنی بازگشته، و مقابله با پدیهد ی فرار مغزها

مقدمه
پديده ی فرار مغزها )Brain Drain( و خنبگان و ای کاهش آمار آهنا موجبات نگرانی 
فزاينده  ای  را برای کشورهای مبدأ، به ابر آورده است. اين کشورها برای خروج از حبران   و کمک 

به افزايش نرخ رشد اقتصادی خود، به  شدت به اين قشر نياز دارند.
اين پديده؛ يک معضل جدی است که جامعه ی عراق در شرايط فعلی خود اب آن روبرو  ست. 
عراق در 1990 ميالدی، صدها بلکه هزاران نفر از خنبگان و متخصصان خود را از دست داد 
و برخی از آهنا در جوامع ارواپيی و ای کشورهای ديگر ماندگار شدند. پس از سال 2003، 
موج مهاجرت خنبگان و افراد متخصص افزايش ایفت و دليل آن وخامت   اوضاع و شرايط سختی 
بود که ابرزترين آن، وضعيت امنيتی و عدم وجود يک پناهگاه امن بود و خسارت سنگينی به 

ابر آورد که اتريخ معاصر عراق مانند آن را به خود نديده بود.
امروزه اهداف رمسی و مردمی، بر ساخت کشوری متمرکز است که نقش توسعه  ای منطقه  ای 
و جهانِی خود را اب توجه به وزن سياسی و اقتصادی خود ايفا کند، اما اين اهداف اب تراژدی 

مهاجرت و خروج افراد ماهر و کارآمدی برخورد می کند که می توانند اين کشور را بسازند.
اين امر به اين معنی است که منابع مادی و تالش  هايی که عراق به آهنا اختصاص داده است، 
هدر می  روند و به نريوهای ماهری تبديل می  شوند که در خدمت کشورهای ديگر قرار گرفته و 

پشتيبان آانن هستند. 

چشم  انداز راهربدی محایت از خنبگان و متخصصنی 
ابزگشته، و مقابله اب پدیده ی فرار مغزها

)پژوهشی کاربردی پریامون داده  های وزارت مهاجرت و آوارگان عراق(

حسن عبداهلادی زایر*

*   اکرمند بخش نریوهای ماهر وزارت هماجرت و آوارگان عراق.
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پيشرفت و توسعه در زمينه های صنعتی، تکنولوژيکی و فرهنگی و دنيای ارتباطات مدرن در 
جهان ابعث شده ات کشورهای توسعه ایفته، از ابزار و روش های خمتلف برای جذب خنبگان 
استفاده کنند. اين کار از طريق ارائه ی مشوق  های مادی و معنوی برای مهاجرت، اقامت دامی و 
کار به نفع کشورهای مقصد اجنام می  گريد، و در عوض از دست رفنت خنبگان و متخصصان 

کشورهای مبدأ و از مجله عراق را به دنبال دارد.
مسئله ابزگشت خنبگان عراقی ابيد از سوی مهه ی افراد مربوط مورد بررسی قرار گريد، چه آانن 
که به   عنوان افراد مسئول در سطوح قانون گذاری و اجرايی حضور دارند، و چه موسسه های 
علمی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی که از پديده ی فرار مغزها متضرر شده  اند. مهچننی ابيد 
داليل عمده و واقعی اين پديده را شناسايی کرد، مشکالت و موانع اصلی پيش روِی ابزگشت 

خنبگان را مشخص منود و راه  حل  ها و پيشنهادهای ريشه  ای را برای رفع آن ارائه داد.
خبش علمی

داده  های مربوط به شرح حال خنبگان و متخصصان عراقی که ابزگشته اند و جتزیه و حتلیل آن
)2003-2018(

مقدمه
در اين پژوهش به اطالعات واقعی خنبگان و متخصصان عراقی ثبت شده در وزارت مهاجرت 
ماهر و متخصص عراقی می  رسد  نفر نريوی کار  به )3933(  آهنا  تعداد  آوارگان عراق که  و 
استناد شده است و طی سال  های 2003 الی 2018، به عراق ابزگشته  اند. اين داده  ها از خبش 
اطالعات و پژوهش  های وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، به  دست آمده و به  وسيله نرم  افزار آماری 

)SPSS version 20.0( مورد جتزيه و حتليل قرار گرفته است.
جامعه ی آماری و پژوهش، شامل نريوی کار ماهر و متخصِص عراقِی ابزگشته به وطن و ثبت 
شده در دفاتر و شعبه  های وزارت مهاجرت و آوارگان عراق است. منونه ی اين پژوهش از اپيگاه 
اصلی داده  ها در خبش اطالعات و پژوهش  ها گرفته شده است و شامل اطالعاتی پريامون افراد 

ابزگشتی است که اب توجه به نوع ابزگشت آانن، به  شرح زير می  ابشد:
- افراد ابزگشتی از ميان آوارگان در خارج از کشور



5

چشم  انداز راهربدی محایت از نخبگان و متخصصنی بازگشته، و مقابله با پدیهد ی فرار مغزها

-  افراد ابزگشتی از ميان آوارگان در داخل کشور 
- کسانی که از ميان آوارگان اخراج  شده، ابزگشته  اند

- کسانی که از ميان پناهجواین، ابزگشته  اند
- کسانی که در جوامع کشورهای ديگر ادغام و مقيم شده  اند، و خنبگان و متخصصانی 

که ابزگشته  اند
منابع داده  ها:

خنبگان و متخصصان عراقی، چه آهنايی که ابزگشته  اند و چه آهنايی که هم چنان به  دور از 
وطن زندگی می  کنند و در يکی از دسته  بندی  های مورد توجه وزارت مهاجرت و آوارگان عراق 
 )11( در مشاره ی  سال 2009 که  برای  وزارختانه  اين   )12( قانون مشاره ی  طبق  دارند،  قرار 
روزانمه ی »الوقائع العراقيه« در سال 2010، منتشر شده است، و بر اساس آن  چه در بند 3 
و بند 5 ماده ی 2 قانون آمده است؛ زيرا موضوع خنبگان و متخصصان عراقی در منت اين دو 

بند قرار می  گريند.
شاخص  های پژوهش:

اين پژوهش به )8( شاخص خمتلف پرداخته است که نشان دهنده ی حتليل واقعيت خنبگان و 
متخصصانی است که از خارج از کشور، به عراق ابزگشته  اند. اين شاخص  ها به   دليل در دسرتس 
بودن داده  های مورد نيازشان انتخاب شده  اند و از اپيگاه اصلی داده  ها در خبش اطالعات و 
پژوهش  های وزارت مهاجرت و آوارگان عراق که طی سال  های 2003 الی 2018 ثبت شده 

بود، به  دست آمده است. اين شاخص  ها عبارتند از:
1. قوميت.

2. دين و مذهب.
3. ميزان حتصيالت )ديپلم عالی، کارشناسی ارشد، دکرتی(

4. تعداد افراد خانوار.
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5. استانی که به آن ابزگشته  اند.
6. کشوری که به آن مهاجرت کرده بودند.

7. داليل ابزگشت به عراق:
• هببود وضعيت امنيتی.

• تغيري در وضع سياسی.
• آزار و اذيت از سوی جامعه و ای کشور ميزابن.

• اغلب شهروندان دارای مهان داینت و مذهب هستند.
• هببود شرايط زندگی و وضعيت معيشتی.

•  دست ایبی به يک شغل و ای کسب وکار.
• ابال بودن هزينه ی زندگی در خارج از کشور.

8. اتريخ مهاجرت.
ویژگی  های مجعیت  شناختی و اجتماعی خنبگان و متخصصانی که به عراق ابزگشته  اند

نسبت جنسیتی خنبگان و متخصصان ابزگشته: 
داده  های مربوط به خنبگان و متخصصانی که از خارج کشور به عراق ابزگشته  اند، نشان از 
ابال بودن نسبت مردان دارد و به 8009 درصد از جمموع کل افراد ابزگشتی می  رسد و زانن 

نسبتی معادل 19.1 تشکيل می  دهند. جدول زير اين نسبت را شرح می  دهد:
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جدول مشاره ی )1(، نسبت جنسیتی خنبگان و متخصصان ابزگشته

درصدآمارجنسیت
80.9٪3179مرد

19.1٪754زن

100٪3933مجع کل

منودار مشاره ی )1(، توزیع جنسیتی خنبگان و متخصصان ابزگشته

6 
 

 (، نسبت جنسیتی خنبگان و متخصصان ابزگشته1) یجدول مشاره

 درصد آمار جنسیت
 ٪80.9 3179 مرد
 ٪19.1 754 زن

 ٪100 3933 مجع کل
 

 ابزگشتهجنسیتی خنبگان و متخصصان توزیع (، 1) یمشاره منودار
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مراحل سنی خنبگان و متخصصان ابزگشته 
ويژگی  های خنبگان و متخصصانی که از خارج به کشور عراق ابزگشته  اند، حتت أتثري ترکيب 
سنی قرار دارد. نسبت کسانی که سن آانن بنی 64 ات 55 سال است به )37.6٪(، و آاننی 
که در مرحله سنی )45-54 سال( قرار دارند به )28.3٪(، آهنايی که ابالی )65( سال سن 
دارند به )18.5٪(، و نسبت کسانی که )35-44 سال( سن دارند به )11.9٪(، اما کسانی 
که بنی 24 ات 34 سال سن داشتند، نسبت آانن به )3.7٪( می  رسد. اين امر نشان می  دهد 
که اغلب خنبگان مهاجر در مراحل سنی )45-54 ساله( و )55-64 ساله( و از ميان نسل 
دهه  های 1950 و 1960 ميالدی بوده اند که علت آن؛ از يک سو به   دليل شرايطی که عراق 
پيش از سال 2003، اب آهنا رو  به  رو شد و از سوی ديگر، وخامت اوضاع امنيتی پس از سال 
2006، است. اين شاخص نشان می  دهد که بيشرت افرادی که به عراق برگشته  اند نزديک به سن 
ابزنشستگی هستند و به   منظور حفظ حقوق ابزنشستگی خود، برای ابزگشت تالش می  کنند.

جدول مشاره ی )2( مراحل سنی خنبگان و متخصصان ابزگشته

درصدآمارسن
34-24145٪3.7
44-35467٪11.9
54-451115٪28.3
64-551479٪37.6

18.5٪727ابالی 65
100٪3933مجع کل
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منودار مشاره ی )2( توزیع نسبی مراحل سنی خنبگان و متخصصان ابزگشته
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 اند:خنبگان و متخصصانی که ابزگشته میزان حتصیالت

حتصیالت  ابالی سطح دارای این است که اندشتهبرگ عراق بهخنبگان و متخصصانی که از خارج  ابرز یمشخصه
 اندکرده  حتصیل کشور  از خارج در که  افرادی نسبت. هستند حتصیلی عالی مدارک دارای آهنا غلباهستند. 

  مدرک دارندگان ،است ابزگشتیآمار افراد  کل  از (٪48.8)اند، ابزگشته عراق بهو ( دکرتی علمی یرتبه دارای)
هستند اب  عالی دیپلم دوم و بعد از آن افرادی که دارای یدر مرتبه ٪(42.8)اب نسبتی معادل  ارشد کارشناسی

 گریند.سوم قرار می یدر رتبه (٪8.4) نسبتی برابر اب

 اندهابزگشت ی کهخنبگان و متخصصان میزان حتصیالت (،3) یجدول مشاره
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میزان حتصیالت خنبگان و متخصصانی که ابزگشته  اند:    
مشخصه ی ابرز خنبگان و متخصصانی که از خارج به عراق برگشته  اند اين است که دارای 
سطح ابالی حتصيالت هستند. اغلب آهنا دارای مدارک حتصيلی عالی هستند. نسبت افرادی که 
در خارج از کشور حتصيل کرده  اند )دارای رتبه ی علمی دکرتی( و به عراق ابزگشته  اند، )٪48.8( 
از کل آمار افراد ابزگشتی است، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد اب نسبتی معادل )٪42.8( 
در مرتبه ی دوم و بعد از آن افرادی که دارای ديپلم عالی هستند اب نسبتی برابر اب )8.4٪( در 

رتبه ی سوم قرار می  گريند.
جدول مشاره ی )3(، میزان حتصیالت خنبگان و متخصصانی که ابزگشته  اند

درصدآمارمدرک حتصیلی
8.4٪340ديپلم عالی

42.8٪1679کارشناسی ارشد
48.8٪1914دکرتی

100٪3933مجع کل
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منودار مشاره ی )3(، توزیع نسبی میزان حتصیالت خنبگان و متخصصانی که ابزگشته  اند

9 
 

 درصد آمار مدرک حتصیلی
 ٪8.4 340 دیپلم عالی

 ٪42.8 1679 کارشناسی ارشد
 ٪48.8 1914 دکرتی

 ٪100 3933 مجع کل
 

 اندهابزگشت ی کهخنبگان و متخصصان حتصیالت میزان توزیع نسبی (،3) یمشاره منودار

 

 :خنبگان و متخصصان ابزگشتهبندی گروه

نزدیک و  درصد ابالتریناند به به وطن برگشته عراق از خارج خنبگان و متخصصان مهاجری که از ابزگشت نسبت
 از پس سیاسی وضعیت در ی کهتغیری  نیز و ،عراق در امنیتی وضعیتهببود  رسید، که دلیل این امر،٪( 66.9) به

 شرح زیر آمده است:( به4چه در جدول مشاره )وجود آمد، طبق آن، به2003 سال

 بندی خنبگان و متخصصان ابزگشته (، گروه4) یجدول مشاره
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گروه بندی خنبگان و متخصصان ابزگشته:
نسبت ابزگشت خنبگان و متخصصان مهاجری که از خارج از عراق به وطن برگشته  اند به 
ابالترين درصد و نزديک به )66.9٪( رسيد، که دليل اين امر، هببود وضعيت امنيتی در عراق، 
و نيز تغيريی که در وضعيت سياسی پس از سال 2003، به  وجود آمد، طبق آن  چه در جدول 

مشاره )4( به  شرح زير آمده است:
جدول مشاره ی )4(، گروه بندی خنبگان و متخصصان ابزگشته 

درصدآمارگروه افراد ابزگشته
66.9٪2633افراد ابزگشتی از ميان پناه جواین

آوارگان خارج  و  مهاجران  ميان  از  افراد ابزگشتی 
از کشور

15٪0.4

افراد ابزگشتی از ميان مهاجران و آوارگان در داخل 
کشور

13٪0.3
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30.5٪1200افراد ابزگشتی از آوارگان خارج از کشور

0.5٪20افراد ابزگشتی از آوارگان در داخل کشور

0.2٪7افراد مقيم

0.3٪10افراد دارای اتبعيت

0.6٪22افراد ابزگشتی از ميان اخراج  شدگان
افراد ابزگشتی از ميان اخراج  شدگان و آوارگان در 

خارج 
13٪0.3

100٪3933مجع کل
منودار مشاره ی )4(، توزیع نسبی گروه بندی خنبگان و متخصصان ابزگشته 

11 
 

 
 

 

 

 

 

 اند:به عراق ابزگشته ،دالیل ابزگشت بر اساسخنبگان و متخصصانی که 

 به کشور ابزگشتند عراق امنیتی هببود وضعیت دلیل به عراق خنبگان و متخصصان از٪( 95.4) که  داد نشان نتایج
 .است بوده عراق در م، 2003 سال از سیاسی پس شرایطتغیری  دلیلبه نیز(، ٪4.6)سایرین  و است

 اندابزگشته به عراق ،دالیل ابزگشت بر اساسی که خنبگان و متخصصان (5) یجدول مشاره

 درصد آمار  دالیل ابزگشت به عراق
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خنبگان و متخصصانی که بر اساس دالیل ابزگشت، به عراق ابزگشته  اند:
نتايج نشان داد که )95.4٪( از خنبگان و متخصصان عراق به   دليل هببود وضعيت امنيتی 
عراق به کشور ابزگشتند است و سايرين )4.6٪(، نيز به  دليل تغيري شرايط سياسی پس از سال 

2003 م، در عراق بوده است.
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جدول مشاره ی )5( خنبگان و متخصصانی که بر اساس دالیل ابزگشت، به عراق 
ابزگشته  اند

درصدآمار دالیل ابزگشت به عراق
95/4٪3753هببود وضعيت امنيتی 
4.6٪180تغيري شرايط سياسی

100٪3933مجع کل
منودار مشاره ی )5( توزیع نسبی خنبگان و متخصصانی که بر اساس دالیل ابزگشت، به 

عراق برگشته  اند

12 
 

 ٪4/95 3753  امنیتی هببود وضعیت
 ٪4.6 180 سیاسی تغیری شرایط

 ٪100 3933 مجع کل
 

 اندشتهبرگ به عراق ،دالیل ابزگشت بر اساسی که خنبگان و متخصصان توزیع نسبی (5) یمشاره منودار

 

 

  اندابزگشته ، به عراقدینی که بر اساس خنبگان و متخصصان

اغلب افراد ابزگشتی مسلمان، دهد که نشان می اندخنبگان و متخصصانی که به عراق ابزگشتههای مربوط به داده
 ها به شرح جدول زیر است:و درصد اندکی از آانن مسیحی هستند، که آمار آن

 اندابزگشته ، به عراقدینی که بر اساس خنبگان و متخصصان( 6) یمشاره جدول
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تغییر شرایط سیاسی بهبود وضعیت امنیتی 

خنبگان و متخصصانی که بر اساس دین، به عراق ابزگشته  اند 
داده  های مربوط به خنبگان و متخصصانی که به عراق ابزگشته  اند نشان می  دهد که اغلب 
افراد ابزگشتی مسلمان، و درصد اندکی از آانن مسيحی هستند، که آمار آن ها به شرح جدول 

زير است:
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جدول مشاره ی )6( خنبگان و متخصصانی که بر اساس دین، به عراق ابزگشته  اند

درصدآمار دین
99/4٪3911مسلمان 
0.6٪22مسيحی
100٪3933مجع کل

منودار مشاره ی )6( توزیع نسبی خنبگان و متخصصانی که بر اساس دین، به عراق 
ابزگشته  اند

13 
 

 درصد آمار  دین
 ٪4/99 3911  مسلمان
 ٪0.6 22 مسیحی
 ٪100 3933 مجع کل

 

 اندابزگشته ی که بر اساس دین، به عراقخنبگان و متخصصان توزیع نسبی( 6) یمشاره منودار

 
 

 

 ابزگشتی بر اساس استان مقصد: خنبگان و متخصصانآمار 
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مسلمان مسیحی

آمار خنبگان و متخصصان ابزگشتی بر اساس استان مقصد:
نتايج نشان می دهد که استان بغداد بيشرتين درصد خنبگان و متخصصان ابزگشته به عراق 
اب  بصره  استان  آن  از  پس  و  داده  اختصاص  خود  به  را  )6007درصد(  معادل  نسبتی  اب  را 
)1601درصد( در رتبه ی دوم قرار گرفته است. بنابرين می توان نتيجه گرفت که استان بغداد يکی 
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از استان  هايی است که بيشرتين آسيب ها را از خشونت  های فرقه  ای و شرايط انبسامان اقتصادی 
متحمل شده است. مهان  طور که در جدول زير نشان داده شده است:

جدول مشاره ی )7( آمار خنبگان و متخصصان ابزگشتی بر اساس استان مقصد

درصدآماراستان
60.7٪2391بغداد
16.1٪632بصره
3.9٪133کربال
3.2٪124األنبار

2.8٪112اببل
2.5٪102دایله
2.4٪98نينوا

1.6٪68جنف
1.6٪61اربيل

1.5٪59واسط
0.9٪35ديوانيه

0.9٪35کرکوک
0.6٪23صالح الدين

0.5٪20مثنی
0.5٪18ميسان

0.4٪17ذی قار
0.0٪3دهوک
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0.0٪2سليمانيه
100٪3933مجع کل

منودار مشاره ی )7(، توزیع نسبی آمار خنبگان و متخصصان ابزگشتی بر اساس استان 
مقصد 

15 
 

٪0.0 2 سلیمانیه  

٪100 3933 مجع کل  

 

  آمار خنبگان و متخصصان ابزگشتی بر اساس استان مقصد ، توزیع نسبی(7) یمشاره منودار

 
 

 اندشده عراق خارج م، از 2003ن و متخصصانی که قبل از سال مهاجرت خنبگا علل

، و هبود خنبگان و متخصصان مهاجرت عامل خنستنی سابق، رژمی سیاسی هایاذیت و آزار که  هداد نشان نتایج
 نیز( و 8) ی. جدول مشارهرودبه مشار میدومنی عامل ، اجباری هایجاجبایی و کمبود منابع درآمد  نیز آن از پس

 دهند:( این موضوع را نشان می8) یمنودار مشاره
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علل مهاجرت خنبگان و متخصصانی که قبل از سال 2003 م، از عراق خارج شده  اند
نتايج نشان داده که آزار و اذيت  های سياسی رژمی سابق، خنستنی عامل مهاجرت خنبگان و 
متخصصان بوده، و پس از آن نيز کمبود منابع درآمد و جاجبايی  های اجباری، دومنی عامل به 

مشار می رود. جدول مشاره ی )8( و نيز منودار مشاره ی )8( اين موضوع را نشان می  دهند:
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جدول مشاره ی )8(، علل مهاجرت خنبگان و متخصصانی که قبل از سال 2003 م، 
از عراق خارج شده  اند

از  پيش  متخصصان  و  مهاجرت خنبگان 
سال 2003

درصدآمار

0.2٪7جاجبايی اجباری
31.1٪1222آزار و اذيت  های سياسی 

1.4٪55کمبود منابع درآمد
32.7٪1284مجع کل

منودار مشاره ی )8(، علل مهاجرت خنبگان و متخصصان قبل از سال 2003 م

16 
 

 اندشده عراق خارج م، از 2003علل مهاجرت خنبگان و متخصصانی که قبل از سال (، 8) یجدول مشاره

 

 

 

 

 

 م 2003علل مهاجرت خنبگان و متخصصان قبل از سال (، 8) یمنودار مشاره

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

جابجایی اجباری آزار و اذیت های سیاسی  کمبود منابع درآمد

از  پیشمهاجرت خنبگان و متخصصان 
 2003سال 

 درصد آمار

 ٪0.2 7 جاجبایی اجباری
 ٪31.1 1222  سیاسی هایاذیت و آزار

 ٪1.4 55 کمبود منابع درآمد
 ٪32.7 1284 مجع کل
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علل مهاجرت خنبگان و متخصصان بعد از سال 2003 م 
نتايج گوایی اين واقعيت  اند که؛ خشونت  های فرقه  ای انشی از خالء امنيتی 9 آوريل 2003، 
دليل اصلی مهاجرت خنبگان و متخصصان عراقی به خارج از کشور بود و جدول مشاره ی )9( 

و نيز منودار مشاره ی )9( اين امر را نشان می  دهد:
جدول مشاره ی )9(، علل مهاجرت خنبگان و متخصصان بعد از سال 2003 م

مهاجرت خنبگان و متخصصان قبل از 
سال 2003

درصدآمار

41.8٪1644خشونت فرقه  ای
9.4٪369هتديد قومی

4.7٪185اقدامات نظامی
9.2٪361وضعيت امنيتی بد

2.2٪90هتديد اشخاص
67.3٪2649مجع کل

منودار مشاره ی )9(، علل مهاجرت خنبگان و متخصصان بعد از سال 2003 م

18 
 

 

 2014ات  آمار خنبگان و متخصصان ابزگشتی بر اساس استان مقصد (،10) یمشاره  جدول

 انداستانی که خنبگان و متخصصان به آن ابزگشته 

کل
مجع 

وک 
کرک

 

ربیل
ا

ایله 
د

نبار 
اال

 
داد

بغ
 

ربال اببل
ک

سط 
وا

ح  
صال

دین
ال

 
وانیه جنف

دی
 

ثنی
م

قار 
ی 

ذ
 

سان
می

 
صره

ب
 

 

 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 دهوک
 96 13 0 0 2 1 1 1 0 0 3 69 1 2 1 1 1 نینوا

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 سلیمانیه
 53 1 0 2 4 5 4 0 2 4 5 22 0 0 0 0 4 کرکوک

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 اربیل
 115 13 0 1 0 0 1 1 3 0 2 79 7 3 0 0 5 دایله

 197 18 2 2 0 2 5 4 3 5 1 139 2 8 2 1 3 االنبار
 1099 64 10 18 3 11 18 10 12 18 33 766 64 24 3 10 35 بغداد

 124 7 0 1 2 0 1 1 0 3 1 101 2 3 0 1 1 اببل
 48 1 0 0 0 1 0 2 6 5 8 24 1 0 0 0 0 کربال
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خشونت فرقه  ای تهدید قومی اقدامات نظامی وضعیت امنیتی بد تهدید اشخاص
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جدول  مشاره ی )10(، آمار خنبگان و متخصصان ابزگشتی بر اساس استان مقصد ات 
2014

استانی که خنبگان و متخصصان به آن ابزگشته  اند

کل
مجع 

وک
ربيلکرک
ا

ایله
د

بار
داداالن
ربالاببلبغ
ک

سط
وا

دين
ح ال

صال
ف

جن
انيه

ثنیديو
م

قار
ی 

ذ
سان

مي
صره

ب

00000300000000014دهوک
11121693001112001396نينوا

00000100000000004سليمانيه
4000022542045420153کرکوک
00000200000000002اربيل
500377920311001013115دایله
3128213915345202218197االنبار
35103246476633181210181131810641099بغداد
110321011301102107124اببل
0000124856201000148کربال
1100163101001000170واسط

1001019100020000125صالح الدين
4102053350001130376جنف
2103046110100011259ديوانيه
0001121001000000327مثنی

1003564920001010187ذی قار
10021641200100001082ميسان
85242112342106202015195بصره

672185610616597347292039251231131542360
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جدول مشاره ی )11(: آمار ابزگشت از کشورهای مهاجرپذیر از سراسر جهان ات سال 
2014

جر 
مها
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521312422221115هلند
316144933552736سوئد
11113فنالند
311135311139آمريکا
62112هلستان
23233713121341آملان

141جمارستان
3155356842211735718انگليس
23143111رومانی
16111نيوزيلند
22211112313دامنارک

1251111بلغارستان
11اپکستان
25113213241628کااندا
112632112فرانسه

1يوگسالوی
44544211112مالزی
131سوئيس
11531121215اسرتاليا
17112اوکراين
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141311ترکيه
81811111112روسيه
22421هند

1بولونيا
11522چک
1171ايتاليا

3اندونزی
4اتريش
131يوانن
1گينه
311اسپانيا
21بالروس
221ايرلند

آفريقای 
جنوبی

1

11اسلواکی
1کره جنوبی

1ژاپن
111بلژيک
1کرواسی
1ونزوئال
1کنيا
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جدول مشاره ی )12(: آمار ابزگشت از کشورهای عربی ات سال 2014
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729531629361411241سوريه
927257516857521516مین
848271252713617717اردن

538116783215311218امارات
1112838229281616316136222241ليبی
1653222221313عمان
323437222111مصر
2411قطر

12211عربستان
3171111سودان
3حبرين
1111تونس
21لبنان
111211اجلزاير
2مراکش
21کويت
1موريتانی
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جتزیه   و   حتلیل
پديده ی مهاجرت، به   خصوص اب رشد مهاجرت خنبگان و متخصصان و نريوهای ماهر، 
پيامدهای منفی برای کشور و توسعه در معنای جامع آن در پی داشته است. تغيريات در فناوری 
کار و اطالعات، تقاضا برای نريوی کار ماهر و آموزش ديده، و مترکز بر افراد متخصص در 

سطوح ابال را افزايش داده است.
اين موضوع به   هدر رفنت يکی از مهمرتين سرمايه  های ملی به  مشار می  رود که هزينه ی هنگفتی 

برای رشد و تربيت آن صرف شده است.
رشد ابالی درصد مهاجرت خنبگان و متخصصان عراقی به خارج از کشور، طبق آمار و 
ارقامی که در اين پژوهش ذکر شد، به   دليل وخاومت اوضاع امنيتی بوده است. جذب اين تعداد 
از خنبگان و متخصصان توسط کشورهای غربی، به دليل توامنندی  ها و ظرفيت  های اين افراد و 

اعرتاف از سوی اين کشورها به اين موضوع، در تعامل اب مهه ی جنبه  های تکنولوژی است.
اگر چه برخی به اتثري مثبت مهاجرت خنبگان و متخصصان اشاره کرده و پول و ارز ارسالی، 
از مهمرتين اين اتثريات است، اما اين هزينه ها اب آن  چه عراق از کادرهای ماهر و توامنند و دارای 

حتصيالت عاليه از دست می  دهد و جربان آهنا بسيار دشوار است، قابل مقايسه نيست.
پديده ی مهاجرت خنبگان و متخصصان، اثراتی منفی به مهراه دارد. اين پديده مانع بزرگی 
از  اين،  بر  افزون  در مسري توسعه در عراق اجیاد می کند و سبب زاین  های مادی می  شود و 
اين عامل ارزمشندترين ثروت بنی عوامل الزم برای  به   مهراه دارد.  انسانی را  دست دادن منابع 
توسعه و رشد واقعی، اپيدار و جامع است که می  تواند قابليت پيشرفت و استمرار داشته ابشد 
و مهه اين  ها بر اقتصاد عراق ابزاتب می  ایبد. عواقب انشی از فرار مغزها در درازمدت به کاهش 
سرمايه شناختی و در نتيجه از هم اپشيدگی و کاهش مجعيت جامعه ی خنبگان و متخصصان 

عراقی منجر خواهد شد.
فرار مغزها نه تنها يک پديده ی اجتماعی، بلکه در سال های اخري تبديل به ابزار بزرگی برای 
دستيابی به سودهای کالن شده است. دليل اين امر؛ ماهيت سيستم جهانی  سازی و قدرت  های 
حرکت  دهنده آن در ابزار جهانی در جهت جستجوی استعدادهای خالقانه است؛ ات آن را به 
يکی از مهمرتين پروژه  های درآمدزا تبديل کند. اایالت متحده و کشورهای ارواپی غربی، به دليل 
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مهاجرت خنبگان، ميليون ها دالر کسب می  کنند بدون آن  که هزينه  ای برای پيشرفت و آموزش 
آهنا بپردازند.

دست  از  استعدادها  اين  پرورش  و  آموزش  نتيجه ی  در  دالر،  ميلياردها  عراق  در  حالی  که 
می  دهد بدون آن  که از آهنا هبره بربد. اين استعدادها معموال هبرتين عناصِر قادر به توليد فکری، 

علمی، اخرتاع و نوآوری هستند.
بی  ثباتی وضعيت امنيتی، نگرانی آزار  دهنده  ای، برای خنبگان و متخصصان عراقی در )داخل 
و خارج کشور( به وجود می آورد. اين وضعيت، عامل مهمی در افزايش تقاضا برای مهاجرت و 
هم چننی يکی از داليل اصلی أتخري در خصوص تصميم  گريی در مورد ابزگشت است. از اين 
رو تعامل حرفه  ای و جدی در جهت حل اين مسئله از سوی مقامات رمسی و ذی صالح عراقی، 

امری اجتناب  انپذير است.
کشورهای غربی، اولنی و آخرين هبره وران از مزاایی مهاجرت متخصصنی و خنبگان علمی 
هستند و از اين خنبگان برای ارتقای پيشرفت علمی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی خود هبره 
می  برند، کشورهای عربی -و از مجله عراق- تنها نظاره  گر اين مسئله هستند. نتيجه ی اين امر، 
اين کشورها در حالت وابستگی و عدم  افزايش شکاف علمی و تکنولوژيکی و ابقی ماندن 

توسعه است.
ميان توسعه و مهاجرت متخصصنی و خنبگان، رابطه  ای مهم و اب أتثري متقابل وجود دارد. 
در صورت ادامه ی انتوانی کشورها در اجیاد شرايط برای متوقف   ساخنت اين پديده؛ روند توسعه 
اقتصادی و اجتماعی در آن معطل و خمتل ابقی خواهد ماند. استمرار أتخري بيشرت در حتقق 
اهداف توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، منجر به گسرتش پديده ی فرار مغزها و حمروم شدن عراق 

از خنبگان توامنند خود خواهد شد که قادر به کار در جهت توسعه و پيشرفت کشور هستند.
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اسرتاتژی پیشنهادی به  منظور مقابله اب پدیده ی فرار مغزها
مبحث خنست: تدوین اسرتاتژی

گفتگوهايی در کشورهای خمتلف در سراسر جهان و از مجله عراق صورت می  گريد که مربوط 
به اقدامات و سياست  هايی است که می  تواند در جهت رفع ای حمدود کردن مهاجرت متخصصنی 
و خنبگان، مورد استفاده قرار گريد. ابيد کوشيد ات از جتربيات کشورهايی که توانسته اند به مقابله 

اب اين پديده بپردازند و وطن خود را توسعه دهند، هبره  مند شد. 
از طريق کشورهايی که در رديف بزرگرتين کشورهای توسعه ایفته در جهان قرار دارند، می  توان 
اقدامات و سياست  های مناسبی که در رسيدگی به پديده  هايی که بر توسعه أتثري گذاشته و از 
چشم اندازی جامع برخوردارند، اختاذ کرد. اين اقدامات می  تواند در حل مشکالت و حبران  های 

)سياسی، علمی، اقتصادی، اجتماعی و غريه( کمک کننده ابشد. 
مکانيسم  های زایدی وجود دارد که می  تواند به جذب متخصصنی و خنبگان مهاجر کمک 
کند. در رأس اين مکانيسم  ها، تدوين سياست مبتنی بر گفتگوست که اب غلبه بر علل و عوامل 
اجیاد  نتيجه؛  در  و  می  شود،  آغاز  خارج،  به  مهاجرت  به  خنبگان  و  متخصصنی  وادار کننده 
مکانيسمی برای کمک به تشخيص  های دوره  ای برای اين علل و عوامل را در بر دارد. اين امر 
می  تواند به تدوين اسرتاتژی يکپارچه و کاملی برای مقابله و ای پيشگريی از اين پديده و اجیاد 

ابزار و ارائه ی پيشنهادهای مؤثر در اين زمينه منتهی گردد.
به  برای رسيدگی  پيشنهادی  اسرتاتژِی  )تدوين  پيشنهاد  از طريق  را  پديده  اين  پژوهش،  اين 
اين  که  به   ويژه  خواهد کرد.  بررسی  آهنا(  جذب  و  خنبگان  و  متخصصنی  مهاجرت  پديده ی 
تالش  های اجنام گرفته برای مقابله اب پديده ی مهاجرت متخصصنی و خنبگان و هم چننی فرايند 
جذب آهنا به سطح تدوين يک اسرتاتژی ملی يکپارچه و کامل در معنای سلسله مراتب هرمی و 
ساختاری آن، که يک اسرتاتژی ملی را اجیاد می  کند ات اسرتاتژی  های فرعی ديگری از آن منشعب 
شود، نرسيده است. اين تالش  ها ديگر به   مثابه ی تصميم  های انشی از خلق  و  خوی قدرتی حمدود 
امنيتی،  سياسی،  پيامدهايی   ،2003 سال  از  پس  مرحله  اين  نيستند.  مشخص  فرد  يک  به 
اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت که منجر به تداوم و تشديد مهاجرت متخصصنی و 

خنبگان عراقی و بی  ميلی برخی از آهنا در ابزگشت به وطن شد.
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خنست: مبانی اساسی تدوین اسرتاتژی:
بدون درایفت واقعی از مسري پديده ی درمان شده و تعامل آن اب حميط پريامون، منی  توان يک 
اسرتاتژی را تدوين کرد. از اين رو می  توامن أتکيد کنم که به عاريت گرفنت اسرتاتژی  ها از کشورهای 
ديگر ای تالش برای تقليد از آهنا، دولت و اسرتاتژيست  ها را در وضعيتی قرار خواهد داد که دکرت 
سعد العنزی آن را )شبيه  سازی بوروکراتيک( انميده است )العنزی، مدل  های رهربی، 2015، 
45(. يکی از مهمرتين مبانی اسرتاتژی پيشنهادی برای درمان پديده ی مهاجرت متخصصنی و 

خنبگان، ظهور و حرکت واقع  بينانه ی آن از موارد زير است:
الف- چشم  انداز ملی برای جذب استعدادها و خنبگان:

اين اسرتاتژی از اين واقعيت شکل گرفته است که استعدادها، خنبگان و متخصصنی علمی 
عراق، سرمايه ی انسانی مهمی است، چرا که اين  ها ثروت واقعی عراق هستند و به مهنی دليل؛ 
نريوهای متخاصم و سرکوبگر اقدام به جلوگريی، ای از بنی بردن آهنا کرده اند؛ ات مانع از آن شوند 
که اينان علم و فن  آوری را به   دست بگريند و به دنبال آن، جامعه ی دانشگاهی عراق شاهد 
کاهش کمی و کيفی خنبگان و متخصصنی علمی شده است و اين امر به ضعف اپيه ی علمی 
و تکنولوژيکی منجر شده است و به نظر می  رسد در صورتی  که اقدامات و تغيريات سريع و 

ريشه  ای اختاذ نگردد، افق آينده برای آانن اتر خواهد بود.
در راستای حفظ اين ثروت و پيدا کردن هبرتين روش ها و ابزار برای حمافظت از اين مغزها 
و تقويت تواانيی های علمی آهنا، پژوهشگر معتقد است که عراق از مزاایی داشنت بسياری از 
عوامل الزم برای راه اندازی هر گونه جتديد حيات علمی نسبت به منابع انسانی مستعد و شايسته 
و هم چننی أتمنی بودجه و منابع الزم برای آهنا برخوردار است. اما واقعيت دردانک اين است 
  که؛ اضطراب سياسی و سرکوب انديشه در دوران رژمی گذشته و اعمال خشونت و تروريسم 
انشی از وخامت وضع امنيتی پس از سال 2003، آاثر علمی و فرهنگی نظام آموزشی را انبود 
ساخته و به خنبگان علمی و دانشگاهی آسيب وارد کرده است. اين اوضاع آهنا را جمبور کرد ات 
به دنبال جوامع امن بگردند و به سوی حميط فرهنگی ای رفتند ات ابعث اجیاد انگيزه در آهنا شده 
و بتوانند توامنندی  های خود را در چارچوب ظرفيت  ها و مشارکت  های اجتماعی به  کار گريند 
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و برای مهگام شدن اب جراین نوآوری و خالقيت گام بردارند. بنابراين؛ اين اسرتاتژی ملی برای 
جذب افراد اب استعداد و خنبه  ای تدوين شد که به اشکال خمتلف مورد ارعاب و هتديد قرار گرفته 
بودند. فلسفه اين اسرتاتژی بر اساس چشم  انداز ملی ای اپيه  گذاری شده که در جهت حاصل 

شدن ابزگشتی امن برای استعدادها و خنبگان علمی عراق عمل می  کند.
ب- رسالت ملی جذب استعدادها و خنبگان علمی:

در  پژوهشی  اطالعات  به  استناد  اب  به کشور  عراقی  علمی  و خنبگان  استعدادها  ابزگشت 
طول دوره ی بنی سال های 2003 ات 2018، ابرقه ی اميدی بود برای هزاران خانواده عراقی که 
طی سال های زاید زندگی خود را در خارج از کشور گذرانده بودند. دولت عراق از طريق اختاذ 
تصميمات، تدابري و به  کارگريی امکاانت خمتلف در تشويق به ابزگشت استعدادها و خنبگان 
اقدامات؛  اين  است.  تالش کرده  آهنا،  غربت  زدگی  به وضعيت  دادن  هم چننی اپاین  و  علمی 
ابزگشت )3933( نفر از خنبگان علمی عراقی  را در طی دوره ی ذکر شده به مهراه داشت. اين 
رقم نسبت به آمار استعدادها و خنبگان علمی عراقی مقيم در خارج از کشور، اندک است. اب 
وجود ارتباط وزارت مهاجرت و ديگر وزارختانه  های ذيربط اب خنبگان علمی مهاجر و استفاده از 
رويکردهای خمتلف، ابز هم بسياری از خنبگان علمی هيچ متايلی برای ابزگشت به عراق ندارند. 
اين امر مستلزم مطالعه ی علل و عواملی است که سد راه آن می  شوند و مهم ترين آن؛ برقراری 
ارتباط اب استعدادها و خنبگان علمی مقيم در خارج از کشور و نيز آهنايی که به کشور ابزگشته  اند 
است که اطالع از وضعيت معيشتی، مشکالت و ميزان موفقيت آهنا در روند ادغام و تعامل 
اب جامعه به   عنوان يک عامل تشويق  کننده برای ابزگشت بسياری از کسانی که متايلی به اين 
کار ندارند، به مشار می رود. اين مسئله موجب شد ات برای تدوين يک اسرتاتژی ملی اقدام شود 
که هدف آن مقابله اب مهاجرت استعدادها و خنبگان علمی و جذب آهنا و نيز اپاین دادن به 

ترديدها در تصميم  گريی برای ابزگشت به وطن است.
شنيدن حکايت خنبگان علمی عراقی و دردها، مشکالت، اميدها و جاه  طلبی  ها، برای مردم 
عراق اتزه نيست، بلکه حکايتی است مکمل آن  چه عراقی  ها به هنگام امتحان  های دشوار اب آن 
روبرو شده  اند. بنابراين اگر اين واقعيت را بپذيرمی، دولت عراق تنها يک راه پيش روِی خود دارد 
و ابيد برای مقابله اب اين مشکالت و حل وفصل آن، تصميم قطعی اختاذ گردد و جراین امور در 

مسري درست قرار داده شود.  
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اميد است که اسرتاتژی پيشنهادی برای مقابله اب مهاجرت استعدادها و خنبگان علمی و 
جذب آهنا، گامی ضروری در راه رسيدن به راه  کارهای واقعی و عينی برای مشکالت اين گروه 
مهم واقع گردد، که ويژگی و امهيت خاص در کمک به ابزسازی وطن و کشور بر مبنای درست 

دارد، چرا که يکی از سرمايه  های مادی و معنوی عراق است و به آن افتخار می  کنيم.
ج- اهداف ملی جذب استعدادها و خنبگان علمی:

مهم است که در اين چارچوب، اهداف تدوين اسرتاتژی خمتص تعامل و جذب اين مغزها 
را معنی سازمی. تعينی اهدف، گامی پيشرفته در جهت رسيدن به يک اسرتاتژی روشن و مربهن 
به   منظور مقابله اب مشکل مهاجرت مغزها، و خنبگان خالق و نوآور عراقی است. اب توجه به 
خصوصيت و جمال متمايزی که پديده ی مهاجرت استعدادها، خنبگان و متخصصنی علمی عراق 
دارد، طرح اسرتاتژی تعامل اب اين مغزها اب هدف دستيابی به اهداف و مقاصد خمتلفی است که 

می  توان به شرح زير خالصه کرد:
1. ارزایبی مناسب و واقع  بينانه از مغزها و خنبگان عراقی اب توجه به استانداردهای علمی و 
اعرتاف به اين  که آهنا ثروت و سرمايه  ی ملی و ميهنی هستند و منی  توان آهنا را انديده گرفت، 

حتی اگر تصميم به اقامت در ساير کشورها داشته ابشند می  توان اب آهنا تعامل داشت.
2. جلوگريی از مهاجرت مداوم مغزها و خنبگان عراقی و متوقف کردن آن از طريق برانمه ريزی 

مناسب و موثر علمی و به  کارگريی آهنا در پروژه  های ملی و حملی.
3. مشارکت مغزها و خنبگان مهاجر در فرايند تصميم  گريی  های خمتلف بر اساس ختصص آهنا 
و هبره گريی از توامنندی  های آهنا، به ويژه در زمينه ی آموزش عالی، پژوهش  های علمی، پروژه  های 

فنی، اقتصادی، هبداشت، و غريه.
4. اجیاد يک ابنک اطالعاتی برای مجع  آوری اطالعات مربوط به مغزها و خنبگان مهاجر 

جهت برقراری ارتباط و تعامل اب آهنا.
5. تشويق مغزها و خنبگان مهاجر در ابزگشت به وطن، و مشارکت در برانمه های توسعه و 

ابزسازی، پس از عملی شدن اسرتاتژی ملی پيشنهادی و تبديل آن به واقعيت.
6. تقويت پيوندهای اعتماد بنی هنادهای ختصصی در داخل عراق و مغزهای متفکر از طريق 
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تبادل ايده  ها و ديدگاه  ها در خصوص پروژه  های خمتلف.
7. مشارکت افراد توامنند و مهاجر عراقی در برانمه  های ترويج و تقويت گفتگوی متمداننه و 

تبادل فرهنگی بنی عراق و کشورهای جهان.
8. آمارگريی از تعداد موسسه ها و سازمان  های علمی، فنی و حرفه  ای عراقی در کشورهای 

غربی، ارزایبی فعاليت  های آهنا و استفاده از روابط آهنا برای خدمت به کشور.
دوم: پیاده  سازی و الزامات حمیط راهربدی:

الف. هناد اجرایی:
اسرتاتژی ملی مقابله اب مهاجرت استعدادها و خنبگان علمی و جذب آهنا به دولت عراق ارائه 
شده است ات اب متام ظرفيت   و تواانيی   آن را به اجرا درآورد. بنابراين الزم است؛ اين اسرتاتژی زير 

چرت مؤثر و کارآمد دولت و به   ويژه در موارد زير عمل کند:
- وزارت مهاجرت و آوارگان به عنوان اولنی هناد مربوطه؛ به موجب قانون مشاره ی )21( 
سال 2009، وزارختانه که به آمارگريی از استعدادها و خنبگان علمی عراقی ابزگشته و ای آهنايی 
که مهچنان طبق يکی از گروه  های مورد محايت وزارختانه در کشورهای ديگر به  سر می  برند و نيز 
اب توجه به قطعنامه ی مشاره ی )441( سال 2008، و هم چننی احکام ديوانی مشاره ی )39( 

سال 2010.
ب- هنادهای پشتیبان

- دبريخانه عمومی هيئت وزيران و اداره  های مربوطه.
- وزارختانه  های: آموزش عالی و حتقيقات علمی، هبداشت و حميط زيست، امور مالی، وزارت 

کشور، آموزش و پرورش، امور خارجه، ابزسازی و مسکن، کار و امور اجتماعی.
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مبحث دوم
حمورهای جذب متخصصنی و خنبگان عراقی )داخلی و خارجی(

حمورهای اساسی جذب متخصصنی و خنبگان عراقی مهاجر:
خنست: تشویق به ابزگشت متخصصنی و خنبگان از خارج کشور، که شامل:

الف- بُعد امنیتی:
- اجیاد ساختار اداری در سطح يک شعبه ای خبش در سرويس اطالعات ملی ای دفرت مشاور 

امنيت ملی در خصوص أتمنی امنيت متخصصنی و خنبگان علمی.
- برخورد فوق حرفه  ای اب هتديدهايی که متخصصنی و خنبگان علمی در معرض آن قرار 

می  گريند.
- احداث جمتمع  های مسکونی در حمل کار و ای در نزديکی آهنا که به متخصصنی و خنبگان 

علمی اختصاص دارد، آن  هم برای تسهيل در کار نريوهای امنيتی جهت حمافظت از آهنا.
ب- بعد اقتصادی:

- هبره  مندی از مشوق  ها و امتيازاتی که قطعنامه ی مشاره ی )441( سال 2008، و هم چننی 
مصوابت احکام ديوانی مشاره ی )39( سال 2010 روی آهنا اتکيد کرده است.
- پرداخت وام  های ابنکی اب هبره ی کم  جهت پرداخنت به طرح  های کوچک.

- پرداخت وام  های بلند  مدت و تسهيالت ابنکی از طرف دولت به متخصصنی و خنبگانی 
که مايل به اجنام پروژه  های علمی، پزشکی ای مهندسی در داخل عراق هستند.

- عقد قرارداد اب متخصصنی و خنبگان به  عنوان مشاور در فرايند تصميم  گريی  های خمتلف 
بر اساس ختصص آانن جهت هبره  گريی از جتربه ی ابالی آهنا و تعميق احساس تعلق به ميهن.
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ت- تشویق خنبگان جهت اقدام به کار در هنادهای دولتی و وزارختانه  ها:
- تقويت اعتماد خنبگان و متخصصنی به دولت عراق اب اپاین دادن به وضعيت فساد اداری 

و مالی.
- گسرتش امتيازات ارائه شده به خنبگان و متخصصنی و عدم اکتفا به مفاد قطعنامه )441(.
- ابال بردن درآمد مالی خنبگان و متخصصنی عراقی حداقل به ميزان قابل قبولی که آرامش 
مطالعه  و  به کار حتقيق  را  متام وقت خود  ات  قادر سازد  را  آهنا  و  دهد  افزايش  را  آهنا  روحی 

اختصاص دهند.
 ث- نقش رسانه  های ملی:

- پوشش رسانه  ای کنفرانس  های مرتبط اب خنبگان و متخصصنی، به دليل آن که ابزار کارآمدی 
برای نزديک شدن ديدگاه  ها و شناسايی موانع ابزگشت است.

- تبليغ رسانه  ای از طريق رسانه  های ملی جهت پوشش دادن برانمه  های جذب خنبگان و 
مطرح کردن شفاف نياز عراق به فرزندان خنبه و متخصص خود.

- برگزاری مسينار و ميزگرد اب حضور مهمااننی از خنبگان و آشنا به ختصص  های خمتلف و 
نيز از ميان تصميم  گريندگان در دولت عراق، اب هدف شناخت امهيت ابزگشت مهاجرين خنبه 
و متخصص به ميهن، و نيز روشن شدن ابزده ی مالی و اجتماعی که عراق از ابزگشت آهنا 

به  دست خواهد آورد.
- چاپ کتابچه  ای اب روش حرفه  ای و بسيار فنی که امتيازات و مکانيسم  های ابزگشت را 

شرح   دهد و پس از أتييد مهکاری وزارت امور خارجه، توسط سفارختانه  های عراق توزيع گردد.
- ابزاتب اجتماعی در ميان مردم جهت محايت از ابزگشت مهاجرين خنبه و متخصص از 

طريق رسانه  های چاپی و صوتی.
- مکلف ساخنت شوراهای استانی عراق به منظور طراحی نقاشی  های ديواری که به درک 
جامعه از امهيت متخصصنی و خنبگان می  پردازد، و اين  که آهنا اب   ارزش    ترين ثروت و سرمايه ی 

کشور هستند.
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- رسانه  های ملی ابيد يک کمپنی رسانه  ای علمی را راه  اندازی کنند ات به   شيوه ای حساب 
شده، راه را برای ابزگشت تدرجیی متخصصنی و خنبگان مهاجر مهوار کند و فضايی طبيعی را 
برای پذيرش و مشارکت آهنا در توسعه و ساخت وساز مهيا سازد، و ضرر و زاینی را که از 

بی  توجهی به آهنا متوجه عراق می  شود، شرح دهد.
 دوم: برقراری ارتباط اب متخصصنی و خنبگان که شامل موارد زیر است:

 الف- طراحی اپیگاه داده ی خنبگان:
-  أتسيس ابنک اطالعاتی برای مجع  آوری داده  ها از خنبگان عراقی برای برقراری متاس و تعامل 

 اب آهنا.
- هتيه ی يک اپيگاه اطالعاتی از متامی خنبگان علمی خارج از عراق و تقسيم آهنا به 

حوزه  های خمتلف؛ برای تسهيل روند جذب و ابزگشت داوطلبانه ی آهنا، در حال   حاضر و ای 
در آينده بر اساس ختصص آهنا.

- تعينی اولويت  های کشور و طبقه بندی علمی آهنا اب مطالعه ی دقيق ومترکز رسانه ای بر آن 
و استفاده از پيشرفته ترين وسايل ارتباطی و حتويل آن به خنبگان عراقی در سراسر جهان.

- اطالع از تعداد اين خنبگان و اجنام يک نظرسنجی جامع از مهه ی کشورها اب شروع از 
اين  واقعی  تعداد  بنابراين  ديگر کشورها؛  به سوی  تدرجیی  و سپس حرکت  منطقه  کشورهای 
خنبگان در مهکاری اب موسسات و سازمان  های جامعه ی مدنی در کشورهای خمتلف شناخته 

خواهد شد.
- ارتباط اب موسسه ها و سازمان های علمی و فنی عراق در کشورهای مهاجر  پذير، و اطمينان 

از برقراری ارتباط اب آهنا و هبره  گريی از روابط آهنا برای خدمت به ميهن.
تعداد  شناسايی  برای  عراقی  مهاجر  جوامع  و  خنبگان  مراکز  سازماهنا،  از  ایری جسنت   -

خنبگان عراقی و مکان   اقامت آهنا.
- طراحی فرم های ويژه مجع آوری اطالعات، از مجله فرم ثبت انم و حنوه ی برقراری ارتباط، و 
در دسرتس قرار دادن آن به صورت الکرتونيکی، و هم چننی قرار دادن آن در وب  سايت وزارت 

مهاجرت و آوارگان عراق.
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- مهاهنگی جلسات دوره  ای اب خنبگان و کار بر روی هتيه ی فهرست   دقيق و مفصل پريامون 
خنبگان علمی.

اختيار خبش خنبگان وزارت مهاجرت و  الکرتونيکی حتت  از طريق پست  ارتباط گريی    -
آوارگان، و اپسخ به سواالت آهنا.

ب- اجیاد امکاانت اداری و قانونی:
- احتساب مدت اشتغال خنبگان ابزگشته در زمينه ی ختصص آهنا در موسسات متناسب اب 
ختصص  شان در کشور مهاجر  پذير به عنوان سابقه ی موثر پس از ابزگشت به عراق، و احتساب 

آن برای ترفيع، ابزنشستگی و ارتقاء اب شرط پرداخت حقوق ابزنشستگی.
- تسهيل دست ایبی آهنا به ارتقای رتبه علمی، پزشکی و ای تدريس در رشته  های خمتلف.

- حل مشکل اسناد هويت و مشکل انم  های مستعار که بعضی از خنبگان جمبور به 
 استفاده از آن شده اند.  

 - ارائه ی راه  حل برای مشکل رتبه  بندی اداری.
- کاسنت از نگرانی خنبگان در خصوص اتخري در روند اداری از طريق اجیاد يک دريچه ی 

ارتباطی واحد در وزارختانه  های خمتلف برای ارتباط اب دفرت وزير.
- عقد قرارداد اب خنبگانی که مايل به ادامه ی کار پس از سن 63 سالگی هستند، اب دستمزد 

مناسب و معقول و حل مسئله ی انتصاب جمدد آهنا پس از گذراندن سن قانونی.
- امهيت زابن تعامل و ارتباط و انتقال جتربه، ضمن احرتام به زابن رمسی )عربی( و أتکيد اين 
پژوهش بر آن، و در نظر گرفنت اين مسئله که زابن عربی برای بسياری از افراد دارای ختصص 
و ساکنان خارج از کشور به زابن دوم آهنا تبديل شده است، بنابراين کاهش حمدوديت  ها برای 
خنبگان و افراد اب جتربه در نگارش پژوهش  ها و مطالعات آهنا به زابنی که به آن مسلط هستند و 

نيز ارائه خالصه آن به زابن عربی را پيشنهاد می  کنيم.
از  را  عراقی  قانونی حکومتی که خنبگان  تصويب  و  مالياتی  و  رويه  های گمرکی  - کاهش 
ابزپرداخت آن معاف کند. برداشنت تعرفه  های گمرکی در مورد دارايی  های شخصی در صورت 
ابزگشت هنايی به شرط ارائه ی مدارکی که اثبت کند اقامت دامی خود را در کشور خارجی به 
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اپاین رسانده اند.
 سوم: ادغام در جامعه که شامل موارد زیر است:

الف-  ابال بردن سطح زندگی:
- اجیاد خبش  های اداری و اقتصادی جديد در دانشگاه  های عراق، به   ويژه مديريت، اقتصاد، 
خبش صنعت و مهندسی، و کار و نظارت بر آن از سوی خنبگانی که به کشور ابزگشته  اند، در 

کنار خنبگان داخل کشور.
- هببود خدمات اساسی، حداقل برای تبديل شدن به مهاهنگ  کننده  ی واقعی برای اتمنی 
عراقی جهت  خنبگان  خواسته  های  مهم  ترين  از  يکی  امر  اين  عراقی  ها، که  متامی  خواسته  های 
ابزگشت به ميهن است، برای اپسخ گويی به نيازها، ارتباطات، کار و زندگی خصوصی آهناست.

 ب- فراهم کردن مسکن مناسب:
 - احداث جمتمع  های مسکونی که بصورت تسهيالت اقساطی بنی خنبگان توزيع شود.

 - توزيع قطعات زمنی.
- ارائه ی تسهيالت ابنکی از ابنک عراق.

 - اجیاد يک صندوق مسکن برای خنبگان، اب در نظر گرفنت ابزپرداخت اقساط در مدت زمان طوالنی.
مهم  ترين  از  يکی  بنابراين؛  ندارند  عراق  در  زندگی  برای  از خنبگان جوان خانه  ای  بسياری   -

مشوق  ها، تعهد دولت برای ارائه مسکن مناسب و امن است.
چهارم: هبره  مندی از خنبگان از راه دور، که شامل موارد زیر است:

- پژوهش گر پيشنهاد می  کند که به گروهی از خنبگان عراقی که منی  خواهند به ميهن ابزگردند 
و ترجيح می  دهند اقامت و کار در کشور حمل اقامت را ادامه دهند، پيشنهادهای مالی جذابی 
در ازای خدمات مشاوره  ای ارائه کند و آن را اب ادارات برانمه  ريزی   خمتلف در وزارختانه  ها مرتبط 
سازد؛ اين امر می  تواند پيش  درآمدی مهم برای اجیاد يک اپيگاه اطالعاتی ابشد که در دسرتس 

مقامات اجرايی کشور است.
- انتقال فن  آوری مدرن و پيشرفته به داخل کشور از طريق مهکاری اب شرکت  های بنی املللی 
بزرگ و متخصص در پروژه  های زيربنايی، انرژی، برق و غريه، به  طور يکسان اب خبش دولتی و 



34

مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

خصوصی به  منظور فعال کردن نقش خنبگان مهاجر.
- استخدام و به کارگريی مهاجران خنبه و دارای مهارت در قراردادهای مشارکت در برابر 
انتقال  تسهيل  آهنا جهت  خدمات  حق  الزمحه ی  عنوان  به    شده  شناخته  مالی  درصد  پرداخت 
تکنولوژی و به حداقل رساندن اثرات مشکالت زابن و تفاوت سنت  ها و معامالت ساختگی از 

سوی مقامات فاسد و ابنفوذ که اموال عمومی را هدر داده  اند.
و  عراقی  دانشگاه  های  مهکاری  اب  علمی  حتقيقات  و  عالی  آموزش  نقش  فعال  سازی   -

دانشگاه  های بنی املللی در سراسر جهان.
زمينه ی ختصص  های  فراگري در عراق، در  و  آموزشی و عملی فشرده  برگزاری دوره  های   -
گوانگون اب اتکا به خنبگان دانشگاهی خارج از کشور و ثبت شده در اپيگاه  های داده؛ بر 
اين اساس می  توانيم پل  های ارتباطی را ميان مردم داخل و خارج از کشور گسرتش دهيم و متاس 

نزديک اب واقعيت  های عراق اجیاد کنيم.
- أتسيس شرکت  های فن  آورِی پيشرفته که دولت عراق می  تواند از طريق آن به اجیاد امکاانت 
مادی و معنوی و وارد کردن تکنولوژی پيشرفته در عراق اقدام کند و اين شرکت  ها می  توانند به 
محايت از زيرساخت  های اقتصاد کشور و اجیاد طرح  های جديد توسعه ی بدون نياز به مشورت 

اب شرکت های فنی خارجی بپردازند.
پروژه  های جديد  اجنام  به  مايل  علمی که  از خنبگان  رويکرد،  اين  از طريق  می تواند  دولت 
هستند؛ اب دادن تسهيالت ابنکی و وام  های بلندمدت و بدون هبره محايت   کند. مهچننی دولت 
اين پروژه  ها را ات زمان رسيدن به ثبات و موفقيت در زمينه ی ابزارایبی، از عوارض و ماليات 

معاف کند.
- عقد قرارداد در خصوص هبره  گريی از مشاوره ی کواته مدت و بلندمدت در ديگر پروژه های 
عملی که وزارختانه های مربوطه می توانند اب استفاده از ابنک اطالعاتی، اب خنبگان بی عالقه به 
منايند.  راه دور تشويق  از  توامنندی  های خود  ارائه ی  به  را  آهنا  برقرار کرده و  ارتباط   ابزگشت 
ازاين خنبگان می توان برای کار در ظرفيت های مشاوره ای اب ارتباط آهنا جهت عقد قراردادهای 
پروژه ی  مجله:  از  منود،  استفاده  عراق  داخل  پيشرفته ی  فنی  پروژه های  اجنام  برای  کواته مدت 
اپک  سازی حميط زيست از آلودگی  های شيميايی و هسته  ای انشی از جنگ  های خمتلف عراق، 
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استفاده از تکنولوژی مدرن در روش  های کشاورزی، شريين  سازی آب، تکيه بر توليد حملی و 
توسعه ی صنايع پرتوشيمی و انرژی؛ در اين زمينه نيز می  توان خنبگان مهاجر را جهت سخنرانی 
دعوت کرد و زمينه ی نظارت بر کارگاه  های آموزشی را در دانشگاه  ها و موسسات برای آهنا 

فراهم منود.
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