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ميكن للمتحركني حصد مكاسب هائلة من وراء استغالل 

الفرص املتاحة في األماكن األفضل حاال؛ تلك الفرص التي 

تتحدد حسب املوارد األساسية للمتحركني، وهى: املهارات، 

واألموال، وشبكة العالقات، والتي في الوقت ذاته تتقيد 

باحلواجز. وتعد السياسات والقوانني املؤثرة في قرارات 

التحرك من األمور ذات الصلة الوثيقة بعملية التحرك 

وبنتائجه. وبصفة عامة، تقيد احلواجز اختيارات األشخاص 

وتقلل من مكاسب التحرك، خاصة فيما يتعلق بذوي 

املهارات املتدنية.
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3

التغير الذي يطرأ على حال املتحركني

إن التوقعات بالنجاح في احلصول على مستوى أفضل من فرص العمل، والتعليم واحلقوق 

املدنية والسياسية، واألمن، والرعاية الصحية هي ما يدفع الناس إلى التحرك. واحلقيقة 

أن غالبية املتحركني ينتهي بهم األمر إلى حال أفضل، ورمبا أفضل بكثير مما كانوا عليه 

قبل حتركهم. وأكبر املكاسب تتحقق، عادة لألشخاص املتحركني من البلدان الفقيرة 

إلى البلدان الغنية، غير أن هذا النوع من التحرك ال ميثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي 

تدفقات الهجرة، وهناك من األدلة بأن حترك األشخاص إلى البلدان اآلخذة في النمو أو 

الناشئة، فضال عن التحرك داخل البلد الواحد، يحقق أيضا مكاسب لهؤالء املتحركني.

إيجابية  آثارا  بالضرورة،  التحرك،  يحقق  ال  ذلك،  ومع 
مباشرة على خير اجلميع. فالتحرك حتفه اخملاطر؛ نظرا 
عوامل  عدة  حتددها  التي  واآلثار  املؤكدة  غير  للنتائج 
مرتبطة بسياق كل حالة. وتؤثر كذلك اجلوانب اخملتلفة 
لعملية االنتقال داخليا وخارجيا – ومن بينها األسباب 
املباشرة للتحرك، وموارد وقدرات األشخاص الالزمة في 
فاألشخاص  نتائجه.  في  بالغا  تأثيرا   – التحرك  بداية 
ديارهم  وترك  الفرار  على  الظروف  أجبرتهم  الذين 
مبوارد  العملية  هذه  يبدءون  ما  غالبا  وممتلكاتهم 
شحيحة وحريات مقيدة. وباملثل، قد ال يدرك األشخاص، 
الذين يتحركون بسبب مرور بالدهم بأزمة اقتصادية، أو 
الفقر  دائرة  في  الوقوع  أسباب  من  غيرها  أو  جفاف، 
يرون  التي سيكتسبونها؛ فهم ال  القدرات  املدقع، نوع 
الذين  املهاجرين  حتى  الرحيل.  سوى  أمامهم  سبيال 
ينتهي بهم املطاف إلى حال أفضل بعد التحرك، يكتنف 
بداية رحلتهم –في العادة- الكثير من الغموض والقدرات 

احملدودة للغاية.
لذلك؛ جند أن نتائج التحرك على التنمية البشرية 
تتأثر تأثرا عميقا باألوضاع التي يتحرك في ظلها الناس؛ 
والقدرات  املوارد  نوعية  حتدد  التي  هي  األوضاع  فهذه 
السفارة  إلى  يتوجه  فمن  التحرك.  إلجناح  الالزمة 
للحصول على تأشيرة دراسة في بلد كاململكة املتحدة، 
بلد  إلى  تذكرة طيران، يصل  ويبتاع  املثال،  على سبيل 
املقصد في حال أفضل كثيرا ممن سافر عن طريق االجتار 
في البشر –حيث يصل بال أوراق أو أموال، مكبال بقيود 
السخرة. وتعد املسافة املقطوعة )اجلغرافية والثقافية 
واالجتماعية( من العوامل املهمة كذلك؛ فعدم القدرة 
أثر  املتحرك له  الذي يقصده  البلد  التحدث بلغة  على 

مباشر في احلد من مستوى معرفته ومهاراته.
ويبحث هذا الفصل في آثار التحرك على من يرحل، 
وخسارة  البعض  وبفوز  املكاسب،  توزيع  تباين  وسبب 

البعض اآلخر، ورمبا حتدث بعض املقايضات، مثل فقدان 
بعض احلقوق املدنية، حتى وإن كانت الدخول أعلى. كما 
ثم،  ومن  احلسبان.  في  التحرك  تكاليف  وضع  يجب 
نستعرض الدالئل على هذه اآلثار بدورها، بغية تسليط 
من  كبيرة  جملموعة  األساسية  النتائج  على  الضوء 

املؤلفات والتجارب.
على  التحرك  تأثير  كيفية  الرابع  الفصل  ويتناول 
األشخاص املستقرين في أماكن املنشأ واملقصد، فمما 
ترتبط فيما  الواضحة  التركيز  أن مجاالت  ال شك فيه 
بينها ارتباطا وثيقا – فعلى سبيل املثال، يشرك – غالبا 
يرحلوا  لم  الذين  أبناء وطنهم،  الناجحون  املهاجرون   –
عنه، في جناحاتهم، في الوقت نفسه، تؤثر ردود أفعال 
حال  إليه  يؤول  فيما  املقصد  أماكن  في  السياسات 
املقيمني واملتحركني على حد سواء. كما تتداخل اآلثار 
القائمة في بلد املنشأ والبلد املضيف، وعادة ما يكون 
املضيف  البلد  في  االقتصادي  االجتماعي  االنتقال 
لعملة  وجهني  الوطن  أرض  على  االرتقاء  على  والقدرة 

واحدة.

3.1 الدخول وسبل العيش
من األهمية مبكان أن نذكر من البداية أن تقدير حجم آثار 
 ،1.1 املربع  في  رأينا  بالصعوبات، كما  الهجرة محفوف 
اختالف  في  تكمن  ذلك  في  األساسية  واملشكلة 
املتحركني عن غير املتحركني في خصائصهم األساسية. 
تأتي املقارنات املباشرة مضللة، كما ميثل حتديد  لذلك؛ 

العالقات غير السببية إشكالية.
ومع ذلك، نعتمد على أثرى الدخل واالستهالك – ألن 
بهذين  سنبدأ  لذلك  يسرا.  األكثر  هو  حجمها  قياس 
والتي  التحرك،  تكاليف  الستعراض  نعود  ثم  البعدين، 

يتعني طرحها من الفوائد اإلجمالية.
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3.1.1 آثار التحرك على إجمالي الدخل
مكاسب  إلى  منتظمة  إشارة  الدالئل  تشير  ما  دائما 
يحققها  التي  الدخول  متوسط  في  للغاية  هائلة 
املتحركون. فقد كشف البحث الذي أجري بتفويض، عن 
إلى  املتحركني  بني  الدخول  في  كبيرة  اختالفات  وجود 
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( وبني 
املقيمني فيها، وجاء التباين األكبر وسط املتحركني من 
البلدان التي يسجل دليل تنميتها البشرية رقما متدنيا 
الواليات  إلى  املهاجرون  فالعمال   .)3.1 الشكل  )انظر 
كانوا  ما  أضعاف  أربعة  يتقاضون  األمريكية  املتحدة 
النمو1،  في  اآلخذة  منشئهم  بلدان  في  سيتقاضونه 
بينما زاد صافي األجر احلقيقي لسكان جزر احمليط الهادئ 
الدالئل في مجموعة  بنيوزيلندا ثالثة أضعاف2. وتشير 
الوقت،  مع  الدخول،  معدالت  ارتفاع  إلى  البلدان  من 
باكتساب املهارات اللغوية التي تؤدي إلى اندماج أفضل 

في سوق العمل3.
وال تقتصر املكاسب على األشخاص املتحركني إلى 
)OECD( بلدان دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
فحسب، فاملهاجرون التايلنديون في هونغ كونغ )الصني( 
وإقليم تايوان )التابع لإلدارة الصينية(، على سبيل املثال 
سيتقاضونه  كانوا  ما  أضعاف  أربعة  يتقاضون   –
وفي  بالدهم4.  في  املهارة  متدنية  عمالة  باعتبارهم 
 9 طاجيكستان، عندما كان متوسط الدخل الشهري 
دوالرات فقط، كانت الدخول املوسمية في روسيا وقدرها 
700-500 دوالر، تكفي لتغطية النفقات السنوية ألسرة 
معيشية كاملة في العاصمة دوشانبي5. ومع ذلك، ال 
توزيعا متكافئا،  املكاسب موزعا  أن متوسط هذه  جند 
القيمة  من  التحرك  تكاليف  تخصم  لم  بأنه  علما 

اإلجمالية لها.
املهارة  ذات  للعمالة  كبيرة  املكاسب  تكون  قد 
العالية واملتدنية على حد سواء. ففي أواخر التسعينيات، 
من  أقل  الهند  في  احلاسوب  مهندسي  أجور  كانت 
 .30% بنسبة  األمريكية  املتحدة  الواليات  نظرائهم في 
هائلة  مكاسب  املهندسون  هؤالء  حصد  ثم؛  ومن 
باالنتقال إلى هذه الدولة6. ويبني الشكل 3.2 الفجوة في 
القوة الشرائية – بني  األجور – والتي مت تعديلها مبقاوم 
املهنيني ذوي املهارات العالية في بلدان مختارة من بني 
بلدان املنشأ واملقصد. فالطبيبات الالتي يعملن في كوت 
ديفوار قد تزيد دخولهن احلقيقية ستة أضعاف بالعمل 
بفرص  التوقعات  تدفع  الرواتب،  وبخالف  فرنسا.  في 
ومستويات  لألبناء،  أفضل  مستقبل  تأمني  في  النجاح 
أعلى من األمن وأوضاع العمل، بالعديد من الناس على 

التحرك7.
من  كذلك  الداخليون  املهاجرون  يتمكن  ما  غالبا 
تنويع مصادر  وعلى  للدخل،  أفضل  احلصول على فرص 
عيشهم. فقد كشف البحث الذي أجري بتفويض، عن 
أن املهاجرين الداخليني في بوليفيا حصلوا على مكاسب 

مكاسب ضخمة في الرواتب للمهاجرين ذوي املهارات العالية  )3.2( الشكل 

أحجام التفاوت في متوسط الدخول للمهنيني في مجموعة منتقاة من البلدان الثنائية 

للمقارنة، 2002-2006

يحقق املتحركون مستويات دخل أعلى مما يحققه الباقون  )3.1( الشكل 

 الدخل السنوي للمهاجرين في بلدان املقصد التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

والناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد في بلدان املنشأ، حسب فئة دليل التنمية البشرية لبلد املنشأ 

 الناجت احمللي اإلجمالي للفرد الواحد في بلد املنشأ  دخل املهاجرين في بلدان املقصد التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

دليل تنمية بشرية منخفض

دليل تنمية بشرية متوسط

دليل تنمية بشرية مرتفع

دليل تنمية بشرية مرتفع جدا

)بآالف الدوالرات(

االختالف: 13,736دوالر أمريكي

االختالف: 12,789 دوالر أمريكي

االختالف: 9,431 دوالر أمريكي

االختالف:  2,480 دوالر أمريكي

Ortega )2009( املصدر: أورتيجا

|  |  |  |  |  |  |  
30  25  20  15  10  5  0

الراتب السنوي )بآالف الدوالرات(

|  |  |  |  |  |  |  
120  100  80  65  40  20  0

 بلد املنشأ  بلد املقصد

كوت ديفورا

فرنسا

زامبيا

كندا

األطباء

مالوي

جنوب أفريقيا

غانا

اململكة املتحدة

املمرضات

الهند

الواليات املتحدة

مهندسو البرمجيات – مصممون

الهند

الواليات املتحدة

أساتذة اجلامعات – مستوى الدخول

الهند

اململكة املتحدة

أساتذة اجلامعات – أعلى مستوى

الصني

أستراليا

أساتذة اجلامعات – مستوى الدخول

Clemens )2009b( املصدر: كليمنس
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بشأن  وذلك  أضعاف،  أربعة  تبلغ  الدخل،  في  حقيقية 
العاملني ذوي مستويات التعليم املنخفضة املتحركني 

من الريف إلى املدن )الشكل 3.3(. 
فيها  يتقاضى  بلدا،   16 بني  من   13 أن  وجدنا  كما 
املهاجرون الداخليون رواتب أعلى مقارنة بغير املهاجرين8. 
وفي البرازيل وبنما، كشفت سلسلة من الدراسات التي 
أجريت بشأن التعليم، عن حصول مجموعات السكان 
األصليني املتحركني على دخل أعلى9. وهناك عديد من 
إلى  البلدان تشير  التي أجريت على عدد من  الدراسات 
الهجرة  من  املعيشية  األسر  من  الكثير  استفادة 
الداخلية التي تنشلهم من الفقر، كما سنتعرض إلى 

ذلك مبزيد من البحث في الفصل القادم.
وفي البلدان اآلخذة في النمو، تؤثر طريقة تقسيم 
سوق العمل. وقد يعزي األمر أحيانا إلى القيود اإلدارية، 
كما هو احلال بالنسبة لنظام الهوكو في الصني )املربع 
)hukou( في فيتنام. وعلى الرغم  3.1(، ونظام الهوكاو 
واسعا في مناطق  انتشارا  التقسيم  ينتشر  ذلك،  من 
الالتينية،  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  جنوب  مثل:  أخرى، 
بسبب عقبات، وإن لم يفرضها القانون، فإنها شديدة 
فعلى  والثقافية10.  االجتماعية  العادات  في  التأصل 
سبيل املثال، يسيطر املهاجرون من الريف إلى احلضر في 
اإلنشاء،  مثل:  القطاعات  في  الوظائف  على  الهند 
قطاعات  وهي  والتعدين،  واملنسوجات  اآلجر،  وصناعة 
قاسية  بيئية  وظروف  الشاق  اجلسدي  العمل  تتطلب 
للعمل واملعيشة. أما في منغوليا، يعمل املهاجرون من 
الريف إلى احلضر في األعمال غير الرسمية، التي تكون 
قانونية11. وفي آسيا  مؤقتة وشاقة وال حتظى بحماية 
كثيرا ما يشغل املهاجرون ذوو املهارات املتدنية، املنتقلون 
حديثا من الريف، أدنى الطبقات االجتماعية والوظيفية 

في مجتمع احلضر، بل يعاملون باعتبارهم غرباء.
معظم  يعيش  الثاني،  الفصل  في  رأينا  كما 
تنميتها  دليل  يسجل  التي  البلدان  من  املتحركني 
البشرية رقما متدنيا، ويعلمون في بلدان ذات دليل تنمية 
بشرية متدن أو متوسط. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن احلواجز 
على الدخول التي تفرضها هذه البلدان تكون في العادة 
أقل من غيرها، مع انخفاض تكاليف التحرك. وفي الوقت 
نفسه تكون األوضاع أشق مقارنة بالبلدان الغنية، حيث 

يواجه املتحركون مخاطر مثل االستغالل والطرد.
للنساء  املتاحة  العمل  فرص  تتركز  ما  وغالبا 
أنشطة  في  النمو  في  اآلخذة  البلدان  من  املهاجرات 
الرعاية واألعمال املنزلية مدفوعة األجر، وأعمال القطاع 
قد جتد  النساء  من  النوعية  لكن هذه  الرسمي12.  غير 
نفسها مقيدة داخل أرض أجنبية. فعلى سبيل املثال، 
أمريكا  من  األسبان  ميلكها  التي  الشركات  أن  تبني 
متدنية،  أجورا  تعطي  نيويورك  مدينة  في  الالتينية 
لنساء  محدودة  عمل  وفرص  قليلة،  واستحقاقات 
حالتهن  سوء  من  يزيد  مما  وكولومبيا،  دومينيكا 

شأن  في  نفسها  النتائج  رُصدت  كما  االجتماعية13. 
املهاجرات الصينيات العامالت14.

وتعمل معظم نساء بيرو وباراغواي )69 و %58 على 
األرجنتني في قطاع اخلدمات الشخصية،  التوالي( في 
وتزداد  منخفضة15.  أجور  نظير  رسمية،  غير  بصورة 
نظم  من  املهاجرات  النساء  حترم  عندما  الصعوبات 
بالنسبة  احلال  هو  كما  املمنوحة  الطبيعية  احلماية 
اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  في  باملنازل  للعامالت 
التغير في  GCC16. ورغم أن هذه املمارسات آخذة في 
بعض البلدان )مثل اململكة العربية السعودية واإلمارات 
إلى  االنضمام  املهاجرين  على  يحظر  املتحدة،  العربية 
النقابات احمللية، وحتى عندما يسمح بذلك، قد يواجهون 
بالعداء واملقاومة من العمال اآلخرين17. ورغم اخلدمات 
إلى  احلكومية  غير  املنظمات  تقدمها  التي  واحلماية 

املهاجرين، تظل التغطية التي يقدمونها محدودة.
ومن العقبات الكبرى التي يواجهها املهاجرون، في 
سوق  في  ممارسته  جتري  الذي  التمييز  األحيان،  بعض 
على  الرد  معدالت  انخفاض  في  ذلك  ويتضح  العمل. 
اسم  بدا  إذا  العمل،  طلبات  على  الرد  عند  التوظيف 
العائلة للمتقدم للتوظيف أجنبيا18. ورغم ذلك تكون 
الصورة غالباً أكثر تعقيدا؛ فقد تؤثر عوامل أخرى، مثل: 
القانوني. ففي اململكة املتحدة،  والنوع والوضع  العرق 
تعيني  في  متييز  حاالت  عن  الدراسات  بعض  كشفت 
واألجور  التوظيف  معدالت  حيث  من  املهاجرين، 
املنخفضة، فيما كشفت دراسات أخرى أن العاملني من 
أصول صينية وهندية وأيرلندية يتمتعون بظروف عمل، 
في أقل تقدير، تضاهي الظروف املتاحة للرعايا البيض 
البريطانيني19. ويكشف حتليلنا لالستقصاء االجتماعي 
العظمى  الغالبية  أن  النقاب عن   ،2006 لعام  األوروبي 
للمهاجرين في هذا اإلقليم )أكثر من %75( لم يشيروا 
إلى ما يفيد بتعرضهم للتمييز. ورغم ذلك، ففي العينة 
التي ضمت قطاعا أكبر من البلدان، أعدتها استقصاءات 

مكاسب ضخمة في األجور للمتحركني الداخليني في بوليفيا،  )3.3( الشكل 

خاصًة الذين حصلوا على مستوى تعليمي أقل  

نسبة األجور في بلدان املقصد لبلدان املنشأ التي يحصل عليها

املهاجرون الداخليون في بوليفيا، 2000

نسبة األجور في بلدان املقصد لنسبتها في بلدان املنشأ

Molina and Yañez )2009( املصدر: مولينا ويانييز

املهاجرون من الريف
إلى احلضر

املهاجرون من احلضر
إلى احلضر

5 سنوات في
التعليم املدرسي

11 سنة في
التعليم املدرسي

16 سنة في
التعليم املدرسي

|  |  |  |  |  |  
5  4  3  2  1  0
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هناك  كان   ،)World Values Survey( العاملية  القيم 
تأييد واسع بني األشخاص املولودين محليا القتراح بأنه: 
»يجب أن يعطي صاحب العمل األولوية لسكان البالد 
األصليني عند ندرة الوظائف«، هذا رغم وجود فروق هائلة 

بني البلدان )انظر القسم 4.2.5(.
وثمة مشكلة أخرى تواجه املهاجرين عند وصولهم 
وهي عدم االعتراف مبهاراتهم ومؤهالتهم20. وإذا ما اقترن 
ذلك بحاجز اللغة، وغيره من احلواجز االجتماعية األخرى، 
فهذا يعني أن هؤالء املهاجرين سيحصلون في الغالب 
للمقيمني  املمنوحة  تلك  من  كثيرا  أدنى  رواتب  على 
سبيل  فعلى  ذاتها21.  املؤهالت  ميتلكون  الذين  احملليني 
املثال، تتسم غالبا الشركات التي تعمل في قسم مجال 
تقنية املعلومات مبرونة أكثر، بشأن مستندات املؤهالت، 
في حني أن مؤسسات القطاع العام تكون أكثر حتفظا. 

االستفادة  عن  الوافدين  اجلدد  املهاجرين  عجز  أن  كما 
الكاملة من مهاراتهم قد يتسبب في حتملهم تكاليف 
باهظة؛ فهناك إحصائية أعدها مؤخرا معهد سياسات 
الهجرة كشفت عن أن نحو %20 من املهاجرين خريجي 
من  عانوا  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  اجلامعات 
قدرت  حني  في  متدنية،  وظائف  في  العمل  أو  البطالة 
كندا، رغم تطبيق نظام تسجيل النقاط، حجم اخلسائر 
االقتصادية من جراء هذه املشكلة بنحو 1.7 مليار دوالر 
احلكومة  أطلقت  لذلك،  واستجابة  سنويا22.  أمريكي 
الكندية برامج لإلسراع من إجراءات االعتراف مبستندات 

املؤهالت املمنوحة من اخلارج.
سوق  يوفرها  التي  تلك  على  الدخول  تتوقف  وال 
بها نظم مستقرة  التي  البلدان  العمل فحسب، ففي 
للرفاهة االجتماعية، تؤدي التحويالت املالية االجتماعية 

الصني: السياسات والنتائج املقترنة بالهجرة الداخلية  3.1 املربع 

مقارنة مبتوسط تغطية يربو على %70 في الصني كلها. أما مخاطر العمل فهي مرتفعة 
- ففي عام 2005، بلغت نسبة املهاجرين ضحايا احلوادث %75 من بني 11,000 حالة 
أوضاع  سمعة  حيث  واإلنشاء،  التعدين  قطاعي  في  عملهم  بسبب  وذلك  وفاة، 

العمل فيهما سيئة.
إمكانية الوصول إلى اخلدمات: يدفع األطفال الذين يتحركون في ظل وضع مؤقت 
رسوما إضافية، كما يُحرَمون من دخول املدارس الراقية. ويقدّر عدد يقارب 20-14 مليون 
طفل مهاجر غير قادرين على االلتحاق بأي مدارس من أي نوع. كما أن معدالت تسرب 
األطفال املهاجرين من املدارس في املرحلتني االبتدائية والثانوية تزيد عن %9، مقارنة 
بنسبة احملليني التي تكاد تؤول إلى الصفر. أما إمكانية الوصول إلى اخلدمات الصحية 
األساسية فهي محدودة. حتى في شنغهاي، وهي واحدة من أفضل املدن التي تقدم 
اخلدمات االجتماعية للمهاجرين، لم يحصل سوى ثلثي األطفال املهاجرين في عام 2004 
على لفاح، مقارنة باملعدالت الشاملة لألطفال احملليني. حتى إن املهاجرين يضطرون إلى 
قصد املناطق الريفية عندما يصابون بأمراض طلبا للعالج، وذلك بسبب تكاليف 

الرعاية الصحية في احلضر.
املشاركة: يظل معظم املهاجرين مهمشني في أماكن املقصد بسبب العوائق 
املؤسسية، فال يتاح لهم سوى قنوات محدودة للتعبير عن مصاحلهم وحماية حقوقهم 
في أماكن العمل. وحوالي 8 من بني كل 10 أشخاص ال ينتمون إلى نقابة مهنية، أو احتاد 
لتمثيل العاملني، أو جلان عمل إشرافية، أو أي منظمات عمل أخرى، مقارنة بُخمس 
السكان املولودين محليا. ومن بني معوقات املشاركة بُعد املسافة. ففي استقصاء 
للمهاجرين أُجري في ووهان سيتي، تبني أن %20 فقط من املهاجرين هم من صوتوا في 
انتخابات القرية األخيرة. ويرجع السبب أساسا في ذلك إلى املسافة الكبيرة بني أماكن 

إقامتهم ومراكز االقتراع.
ومازالت املناقشات جارية بشأن إصالح نظام الهوكو، حتى إن بعض احلكومات 
اإلقليمية واصلت حترير نظمها. كما أسهمت اإلصالحات التشريعية التي متت في 1997

في حتسني حقوق كافة العاملني - ومن بينهم املهاجرين - على نحو ملحوظ. عالوة على 
ذلك، أُعلن في 2008 عن التدابير التي أعدتها احلكومة ملنح العمال املهاجرين معاشات 
قابلة للتحويل. وهناك دالئل أخرى على التغيير، كما في دوجنوان، وجواجندوجن، حيث يشار 
حديثا إلى املهاجرين هناك بعبارة “املقيمني اجلدد”، كما أُعيد تسمية “مكتب إدارة شؤون 

املهاجرين وأماكن اإلقامة والتأجير”، إلى “مكتب خدمة املقيمني”.

 propiska “بروبيسكا”  نظام  ليحاكي  املصمم  اإلقامة  لتسجيل  الصني  نظام 
السوفيتي، بل له جذور تعود إلى التاريخ القدمي، ويقوم على وجود ترخيص )هوكو 
hukou(، الذي يلزم استخراجه للحصول على حق الدخول إلى املزارع في املناطق 
احلضرية.  املناطق  في  العامة  واخلدمات  االجتماعية  باإلعانات  واالنتفاع  الزراعية، 
الـ  بدون  التحرك  وكان  يُطبق بصرامة،  النظام  الثمانينيات، كان  وحتى منتصف 
التحرك، لكنها ظلت رسميا تطبق  الصني  هوكو ممنوعا. ومنذ ذلك احلني، حررت 

نظام الـ هوكو.
وكما هو احلال في جوانب أخرى لإلصالح، اختارت الصني أسلوبا تدريجيا وجزئيا، بدأ 
تطبيقه في أواسط الثمانينيات. فقد سمحت لألشخاص بالعمل خارج محال إقامتهم، 
دون احلصول على ترخيص هوكو، ولكنها لم تسمح لهم باالنتفاع باإلعانات االجتماعية، 
أو اخلدمات العامة، أو الوظائف بالقطاعات الرسمية. وُصمم نظام للهجرة ذو شريحتني، 
مشابه لنظام تسجيل النقاط املعمول به في بعض البلدان املتقدمة: يُسمح للحاصلني 
على مستوى عال من التعليم بإجراء تغييرات في محال إقامتهم، فيما ال يسمح 
وكثير من  مؤقتة.  بإقامة  إال  التعليم  من  األقل  املستوى  ذوي  الريفيني  للمهاجرين 
حكومات املدن منحت ترخيص هوكو “ذا اخلامت األزرق للمهاجرين األغنياء الذين متكنوا من 

حتقيق استثمارات كبيرة.
التي حققها  البشرية  التنمية  أن مكاسب  إلى  أيدينا  بني  التي  األدلة  وتشير 
املهاجرون الداخليون، هم وأسرهم قد قيدها استمرار تطبيق نظام الهوكو، إضافة إلى 

األبعاد املبينة أدناه.
مكاسب الدخل: في عام 2004، حقق املهاجرون من الريف إلى احلضر، في املتوسط، 
مكاسب شهرية قيمتها 780 رنيمنبي )94 دوالر أمريكي(، أي ثالثة أضعاف متوسط دخل 
املزارع بالريف. لكن التقسيم الذي ولده نظام الهوكو أدى إلى حترك املهاجرين املؤقتني 
إلى الوظائف منخفضة األجر نسبيا، ليصل معدل الفقر بينهم إلى ضعف معدل الفقر 

بني سكان احلضر اخلاضعني لهذا النظام.
أوضاع العمل: غالبا ما يعمل املهاجرون ذوو املهارات املتدنية في الوظائف غير 
الرسمية التي متنح استحقاقات وحماية غير كافية. فوفقا الستقصاء أُجري في ثالثة 
أقاليم، تبني أن نسبة عدد ساعات عمل املهاجرين أطول %50 من ساعات عمل احملليني. 
وتبني أيضا أن تعيني هذا النوع من العمالة يتم دون عقد مكتوب، كما ال يتمتع سوى 1

من بني كل 10 أشخاص بالتأمني االجتماعي والصحي املمنوح لكبار السن، 

.Mitchell )2009( وميتشيل ،Fang and Wang )2008( وفاجن وواجن ،Ha, Yi, and Zhang )2009b( وها ويي وزاجن ،Huang )2006( وهيوجن ،Cai, Du, and Wang )2009( وكاي ودا وواجن ،Meng and Zhang )2001( ومينج وزاجن ،Fan )2002( وفان ،Chan, Liu and Yang )1999( وشان، وليو، وياجن ،Gaige )2006( وجايج ،Avenarius )2007( املصدر: أفيناريوس
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دورا هاما في تقليص معدالت الفقر بني الفئات احملرومة 
االجتماعية،  واملساعدات  البطالة،  إعانات  خالل  من 
من  املهاجرين  عائالت  تستفيد  وال  التقاعد.  ومعاشات 
النظام  تصميم  كان  إذا  إال  االجتماعية،  اخلدمات  هذه 

وقواعده يسمحان بذلك.
وهناك فروق واضحة بني البلدان في مدى سخاء هذا 
النوع من البرامج، حيث يكون نطاقها أكثر حتديدا في 
البلدان اآلخذة في النمو، نظرا لتقيدها مبعوقات متعلقة 
مبوازنتها املالية. ولن تتأثر مسألة املساواة في إمكانية 
اآلخذة  البلدان  االجتماعية في  اخلدمات  لهذه  الوصول 
ببرامج  البلدان  هذه  تتمتع معظم  ال  النمو، حيث  في 
شاملة في األساس. وبالتالي؛ لن يكون التركيز هنا سوى 

على البلدان املتقدمة.
معظم  أن  وجدنا  للسياسات،  تقييمنا  خالل  ومن 
العينة متنح املهاجرين  التي شملتها  البلدان املتقدمة 
تقل  ذلك،  ومع  لألسرة؛  وبدالت  بطالة  إعانات  الدائمني 
على  املؤقتني  املهاجرين  حصول  عدم  احتماالت 
استراليا  مثل:  البلدان،  بعض  وفرضت  املساعدات. 
ونيوزلندا، فترات انتظار قبل متكن املهاجر من االستفادة 
النظم  هذه  على  االتكال  لتجنب  وسعيا  إعانات.  بأي 
االجتماعية، تطلب بلدان، مثل: فرنسا وأملانيا، أن يثبت 
ثابت  دخل  وجود  األسرة  شمل  جمع  إعادة  طلبات  في 
وكاف ملقدم الطلب، من أجل إعالة جميع أفراد األسرة 

دون االعتماد على إعانات الدولة.
وكذا  الدخل،  عن  لكسمبرغ  دراسة  وتسمح 
االستقصاء األوروبي ألوضاع الدخل واملعيشة بتقدير آثار 
التحويالت االجتماعية على الفقر املنتشر بني العائالت 

التي تعول أطفاال23. وكما يتضح من الدراسة، فإن أسر 
املهاجرين هي، على األرجح، األكثر معاناة من الفقر في 
مقارنة  العينة  عليها  أجريت  التي  بلدا  الثمانية عشر 
الدخول في  وبناًء على مستوى  املولودة محليا.  باألسر 
سوق العمل قبل احتساب التحويالت املالية االجتماعية، 
تزيد معدالت الفقر بني األطفال على 50 و %40 بني أسر 
التوالي.  على  املتحدة  واململكة  فرنسا  في  املهاجرين 
لذلك، يعد أثر إعادة توزيع الدخل عن طريق نظم الرفاهة 
االجتماعية في هذه البلدان بالغ األهمية، حيث تغطي 
التحويالت أكثر من نصف هذه املعدالت، لتشمل أطفال 
كل من املهاجرين واملولودين محليا )انظر الشكل 3.4(24. 
املالية   التحويالت  أثر  يكون  يكاد  النقيض،  وعلى 
االجتماعية في الواليات املتحدة األمريكية في تقليص 
ال  املهاجرين  وأسر  احمللية  األسر  لدى  الفقر  مستويات 
يذكر، نظرا لضآلة حجم التحويالت في مجملها. وفي 
الوقت ذاته، من املالحظ أن معدالت فقر الدخل في سوق 
العمل في أستراليا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية 
أقل بكثير منها في فرنسا واململكة املتحدة؛ مما يشير 
إلى األداء األفضل ألسر املهاجرين في سوق العمل في 

تلك البلدان.

3.1.2 التكاليف املالية للتحرك
للدخل،  اإلجمالية  املكاسب  تدخل  ال  احلال،  بطبيعة 
املشار إليها في املؤلفات، في حساب التكاليف املالية 
للتحرك. وتأتي هذه التكاليف من مصادر مختلفة، مبا 
فيها رسوم اعتماد املستندات وإنهاء اإلجراءات الورقية، 

يزداد الفقر بني أطفال املهاجرين، ولكن قد تساعد التحويالت املالية االجتماعية  )3.4( الشكل 

آثار التحويالت على فقر األطفال في مجموعة منتقاة من البلدان،  1999-2001

)Smeeding, Wing and Robson )2008 املصدر:  سميدجن، ووينج وروبسون

حصة أطفال املهاجرين الذي يعيشون في فقر

قبل التحويالت املالية االجتماعية )%(

حصة أطفال املهاجرين الذي يعيشون في فقر

بعد التحويالت املالية االجتماعية )%(

حصة أطفال غير املهاجرين الذي يعيشون في فقر

بعد التحويالت املالية االجتماعية )%(

فرنسا

أملانيا

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

أستراليا
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بعض  وفي  السفر،  ونقفات  الوسطاء،  خدمات  وأتعاب 
األحيان الرشاوى. وتبدو هذه التكاليف ارتدادية، فالرسوم 
ما  غالبا  املتدنية  املهارات  ذوو  العاملون  يسددها  التي 
خاصة  باخلارج،  املتوقعة  بأجورهم  مقارنة  أعلى  تكون 

هؤالء الذين يعملون مبوجب عقود مؤقتة25. 
ال  الذين  للمهاجرين  باهظة  التكاليف  تكون  وقد 
ميلكون املستندات األساسية. وحول العالم، يقدر عدد 
األطفال الذين ينتمون في العادة إلى أسر شديدة الفقر، 
وليس لديهم شهادات ميالد بـ48 مليون طفل. ويرجع 
السبب الرئيسي في ذلك إلى الرسوم الالزمة للحصول 
على هذه املستندات، إضافة إلى عوامل أخرى ذات صلة، 

مثل بعد املسافة عن مراكز التسجيل26.
وقد تؤدي إجراءات التقدمي املطولة، في بعض البلدان، 
ودفع الرشاوى عن بعض اخلدمات التعاودية، إلى ارتفاع 
الهامة  السجالت  على  للحصول  التقدم  تكلفة 
ومستندات السفر األساسية27. وفي جمهورية الكونغو 
وثيقة  على  للحصول  املتقدمون  يتوقع  الدميقراطية، 
%70 من متوسط  )أي  دوالر   500 سفر سداد ما قيمته 
البلدان  بني  ومن  رشاوى28.  صورة  في  السنوي(،  الدخل 
التي وردت في التقرير وبها حجم محدود من البيروقراطية 
والفساد فيما يتعلق بإصدار مستندات السفر، أذربيجان 

والهند وأوزبكستان29.
يسميهم  كما  “السماسرة”  أو  الوسطاء،  ويؤدي 
فهم  العاملي.  العمل  سوق  في  محددا  دورا  البعض، 
ويلبون  املعلوماتية  الفجوات  سد  على  يساعدون 
التقدم  قبل  توفير عرض عمل  )مثل  اإلدارية  املتطلبات 
بطلب للحصول على تأشيرة سفر(، بل يقرضون األموال 
املدفوعة  االنتقال  تكاليف  لتغطية  األحيان  بعض  في 
مقدما. ويتوفر حاليا عدد هائل من هذه الوكاالت؛ فهناك 
ما يقرب من 1,500 وكالة توظيف مرخصة في الفلبني 
وحدها، فيما يوجد مبا يقرب من 2,000 وكالة في الهند30. 
أما عن تكلفة خدمات هذه الوكاالت، فيبدو أنها تتباين 
في  الفرد  دخل  الغالب  في  تفوق  لكنها  ضخما،  تباينا 

موطنه األم )أنظر الشكل 3.5(.
التحرك  تكاليف  أن  كيف  إندونيسيا  منوذج  يبني 
تختلف باختالف بلد املقصد. فالهجرة إلى بلدان، مثل: 
ستة  يعادل  ما  املهاجر  تكلف  وسنغافورة،  ماليزيا 
أشهرمن الراتب املتوقع، في حني أن السفر إلى تايوان 
أما   .)3.6 الشكل  )انظر  كاملة  سنة  أجر  يكلفه 
جهات  تفرضها  التي  للرسوم  القانوني  السقف 
إذ يدفع املهاجرون ما  التوظيف فعادة ما يتم جتاهله، 
يزيد عن ذلك على نحو تعاودي31. ويتحدد أجر خدمات 
األجور  بني  الفرق  على  بناًء  األول  املقام  في  الوسطاء 
داخل الوطن واألجور املتوقعة في اخلارج. وألن الوظائف 
املتاحة قليلة نسبيا، يستطيع الوسطاء فرض رسوم 
بتحديد  لهم  يسمح  الذي  لوضعهم  نظرا  إضافية، 
هذه الوظائف. وهناك بعض احلاالت التي يتعرض فيها 

غالًبا ما تكون تكاليف التحرك عالية  )3.5( الشكل 

تكاليف الوسطاء في مجموعة منتقاة من القنوات في مقابل الدخل للفرد

الواحد، 2006-2008

قد تزداد تكاليف التحرك أضعاف الدخول  )3.6( الشكل 

الشهرية املتوقعة  

تكاليف التحرك في مقابل الراتب املتوقع للعمال اإلندونيسيني

ذوي املهارات املتدنية في مجموعة منتقاة من بلدان املقصد، 2008

 Grupo de Investigacion en Movilidad Humana وكولومبيا إلى أسبانيا، مجموعة التنقل البشري ،Zhiwu )2009( والصني إلى أستراليا، زييوو ،)املصدر: بنغالديش إلى اململكة السعودية، مالك )2008

van Thanh )2008( فييت نام إلى اليابان، فان تانه ،TWC )2006( ،والفلبني إلى سنغافورة ،))2009

)ECOSOC )2008 املصدر: معهد احلقوق التابع للمجلس االجتماعي واالقتصادي

فييت نام إلى اليابان )6 سنوات، و5 أشهر، و4 أيام(

بنغالديش إلى اململكة السعودية )5 سنوات، وشهران، و3 أيام(

الصني إلى أستراليا )3 سنوات، و10 أشهر، و16 يوًما(

كولومبيا إلى أسبانيا )سنة، و8 أشهر، و3 أيام(

الهند إلى اململكة املتحدة )سنة، و3 أشهر(

الفلبني إلى سنغافورة )8 أشهر، و26 يوًما(

= الدخل الوطني اإلجمالي للفرد الواحد في بلد املنشأ

هرًا
ش

 12

هونغ كونغ )الصني(

تايوان )إقليم الصني(

ماليزيا

سنغافورة

= الراتب الشهري املتوقع
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عندما  واالستغالل،  الغش  إلى  املرتقبون  املتحركون 
يجدون أنفسهم – بعد سداد رسوم توظيف باهظة – 
أدخلت  عمل  بعقد  أو  املقصد  بلد  في  عمل  عقد  بال 
يواجهون  عندما  أو  واحد،  طرف  من  تغييرات  عليه 
انتهاكات صارخة تطول سالمتهم الشخصية وأوضاع 
لسوء  تعرضهم  املهاجرين  بعض  ويؤكد  عملهم32. 
أو حرمانهم من  أو مصادرة وثيقة سفرهم،  املعاملة، 

احلصول على الرعاية الصحية33.
املفروضة  والرسوم  املطولة  اللوائح  تشجع  وقد 
العمل  فأصحاب  النظامية.  غير  الطرق  نهج  على 
الروس على سبيل املثال، يشكون بصفة مستمرة من 
العمل  ترخيص  الستخراج  اإلدارية،  اإلجراءات  طول 
لتوظيف العاملني األجانب، وفسادها؛ مما يدفعهم إلى 
غير  التوظيف  ممارسات  تترسخ  وبالتالي  التهرب. 
أصحاب  على  يتعني  سنغافورة،  وفي  النظامية.34 
العمل الذي يوظفون عماال ذوي مهارات متدنية االلتزام 
بسداد رسوم معينة، تخصم فيما بعد من أجور هؤالء 
تايالند  بني  املبرمة  االتفاقات  ومبوجب  العمال35. 
تبلغ  الدميقراطية الشعبية،  وكمبوديا، وجمهورية الو 
رسوم التوظيف ما يعادل راتب 4 أو 5 أشهر عمل، بينما 
4 أشهر،  الالزم إلجراءات السفر  الوقت  يبلغ متوسط 
إلى  املهاجر  عودة  حلني  الرواتب  من   15% احتجاز  مع 
الوطن. وعلى العكس من ذلك، ذكر البعض أن املهربني 
يحصلون على ما يوازي راتب شهر واحد لترتيب السفر. 
جند  أن  غرو  ال  التكاليف،  في  التباين  هذا  ظل  وفي 
العمال  نسبة  من   26% عن  يزيدون  ال  املسجلني 

املهاجرين في تايالند عام 362006.

3.2 الصحة
املتحركني.  أولئك  التحرك على  آثار  يستعرض هذا اجلزء 
فمن بني الدوافع الرئيسية للتحرك، احلصول على خدمات 
أفضل، مبا في ذلك الرعاية الصحية. وقد ذكر بعض أوائل 
مثل  أمورا،  غينيا  وبابوا  بتونغا  الثانوية  املدارس  خريجي 
“الرعاية الصحية” و”تعليم األبناء”، أكثر مما ذكروا الرواتب، 
باعتبارها أسبابا للهجرة، كما ترددت بنفس القدر تقريبا 
أمور، مثل “السالمة واألمن”37. غير أن العالقة بني الهجرة 
املهاجرين تعتمد على  والصحة عالقة معقدة؛ فصحة 
تاريخهم الشخصي قبل التحرك، وعملية التحرك ذاتها، 
العادة، تقوم حكومات  التوطني. وفي  وظروف مثل إعادة 
على  للحصول  املقدمة  الطلبات  بتمحيص  املقصد 
تأشيرة عمل، حتى ال يقبل في الغالب سوى األصحاء38. 
بيد أن املهاجرين غير النظاميني قد يكون لهم متطلبات 

صحية معينة ال يتم التطرق إليها.
فرص  من  املتقدمة  البلدان  إلى  التحرك  يزيد  وقد 
إضافة  واألخصائيني،  الصحية  اخلدمات  من  االستفادة 
إلى العوامل املعززة للصحة، مثل: توافر املياه الصاحلة 
للشرب، والصرف الصحي، والتبريد السليم لألطعمة، 
دخول  آخرا،  وليس  وأخيرا  أفضل،  صحية  ومعلومات 
أعلى. وتشير الدالئل إلى أن عائالت املهاجرين لديها عدد 
أبناء أقل وأكثر صحة، مقارنة بحالهم لو لم يكونوا قد 
الواليات  في  مؤخرا  أجري  بحث  كشف  وقد  حتركوا39. 
البعد  ثنائية  البيانات  –مستخدما  األمريكية  املتحدة 
التي تابعت األفراد ذاتهم خالل مدة زمنية معينة- عن 
ملحوظا  حتسنا  للمهاجرين  الصحية  النتائج  حتسن 

خالل السنة األولى من الهجرة الوافدة40.

يحظى أطفال املتحركني بفرصة أفضل للبقاء على قيد احلياة  )3.7( الشكل 

معدل الوفيات بني األطفال في بلدان املنشأ في مقابل بلدان املقصد، حسب فئة دليل التنمية البشرية لبلد املنشأ، 

التعداد السكاني لعام 2000 أو أحدث جولة استقصاء

Ortega )2009( املصدر: أورتيجا

 معدل وفيات األطفال في بلد املنشأ  معدل وفيات األطفال في بلد املقصد

دليل تنمية بشرية منخفض

)100 في مقابل 7 لكل ألف(

دليل تنمية بشرية متوسط

)50 في مقابل 7 لكل ألف(

دليل تنمية بشرية مرتفع جدا

)5 في مقابل 7 لكل ألف(

دليل تنمية بشرية مرتفع

)16 في مقابل 7 لكل ألف(
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عن  كشف  فقد  بتفويض،  أجري  الذي  البحث  أما 
16 ضعفا )من  تراجع في معدل وفيات األطفال بنحو 
بالنسبة  حي(،  مولود   1,000 لكل  وفيات   7 إلى   112
تنميتها  دليل  يسجل  التي  البلدان  من  للمتحركني 
3.7( . وال شك أن  البشرية رقما متدنيا )انظر الشكل 
هذه املكاسب يفسرها جزئيا االنتقاء الذاتي41. غير أن 
كبر حجم هذه التباينات يشير إلى شدة صعوبة حتقق 

نتائج مماثلة في الوطن األم.
وللمقارنة، كما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 
2006، بلغ معدل وفيات األطفال لدى األسر التي تنتمي 
 150 إلى أغنى شريحة في بوركينا فاسو ما يقرب من 

حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي.
املتدهورة  األوضاع  ظل  في  املستغرب،  من  ليس 
في  الصحي،  والصرف  واملياه،  الصحية،  للخدمات 
فرص  زيادة  إلى  الدراسات  تشير  أن  الريفية،  املناطق 
املهاجرين النازحني إلى املراكز احلضرية  في البقاء على 
قيد احلياة، زيادة ملحوظة، مقارنة باملقيمني في الريف42. 
وقد اقترن حجم هذا األثر مبدة البقاء، الذي اقترن بدوره 
باألجور العالية ومستوى أفضل من املعرفة واملمارسات. 
وأحيانا يستفيد املهاجرون من خدمات الرعاية الصحية 
مما  احلضرية،  املناطق  يقطنون  الذين  احملليني  من  أكثر 
يشير إلى أن توافر هذه اخلدمات كان من أحد أهم دوافع 
حتركهم من البداية. ورغم ذلك، تتباين النتائج الصحية 
املتعلقة بإضفاء الطابع احلضاري. فقد كشفت دراسة 
املتعلقة  النتائج  أن  عن  واسع  نطاق  على  أجريت 
سكان  نتائج  من  أسوأ  كانت  الداخليني  باملهاجرين 
إلى  املهاجرين  هؤالء  النتماء  نظرا  األصليني،  احلضر 
الفئات احملرومة اجتماعيا واقتصاديا، كما خلص البحث 
العمر  متوسط  زيادة  عدم  إلى  بتفويض،  أجري  الذي 
في  سوى  املهاجرين  بغير  مقارنة  للمهاجرين  املتوقع 

نصف البلدان التي أجري عليها البحث43.
من  عدد  في  أجريت  مفصلة  دراسات  وكشفت 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  البلدان 
)OECD( عن أن ميزة حتسن صحة املهاجرين في بداية 
البعض  ويعزو  الوقت44.  مع  تتالشى  ما  غالبا  حتركهم 
وأمناط  صحية  سلوكيات  تبني  إلى  ذلك  في  السبب 
إلى  املهاجرين  بعض  تعرض  إلى  إضافة  أسوأ،  حياة 
مييز  ما  وهو  وسكن،  وبيئة  عمل  من  سيئة  ظروف 
اجملموعات ذات الدخول املنخفضة في البلدان الصناعية. 
األسرة،  عن  االنفصال  الصحة،  على  أيضا  يؤثر  ومما 
فيما  اجملهول  ومواجهة  االجتماعية،  العالقات  وفقدان 
ذكر  وقد  املعيشة.  وأوضاع  الوظيفي  باألمان  يتعلق 
من  أكبر  حلجم  تعرضهم  دراسات  عدة  في  املهاجرون 
مبا  مقارنة  واإلحباط،  والقلق،  العصبية،  الضغوط 
بظروف  ارتبطت  التي  النتائج  وهي  املقيمون45،  يعانيه 
املهاجرين االقتصادية األسوأ، وحواجز اللغة، ووضعهم 
غير النظامي، وحداثة وصولهم. وعلى العكس، أثبتت 

اإليجابية للهجرة على الصحة  اآلثار  الدراسات  بعض 
العقلية، عند ارتباطها بتوفر فرص اقتصادية أفضل46.

غير  والوظائف  السيئة  السكن  أوضاع  تزيد  وقد 
املهاجرين  صحة  وتعرض  احلوادث،  معدل  من  اآلمنة 
غير  املهاجرين  حالة  في  أسوأ  تكون  قد  بل  للخطر 
النظاميني47، وهناك ممارسات موثقة توثيقا جيدا تعكس 
الضعيفة  املهاجرين  فئات  بني  الواقعة  املساواة  عدم 
املتقدمة، من حيث  البلدان  البلد املضيف في  وسكان 
أيضا  وتتأثر  االجتماعي48.  والوضع  الصحية  الرعاية 
صحة األطفال املهاجرين بطبيعة العمل التي قد تكون 
على  الهند  ففي  معا49.  كليهما  أو  مؤذية  أو  خطرة 
سبيل املثال، يعمل عدد كبير من املهاجرين الداخليني 
تعرض ظروف  فيما  اخلطرة،  والبناء  اإلنشاء  أعمال  في 
العمال –وأغلبهم من  العمل في مجال صناعة اجللود 
املهاجرين- إلى مشكالت في اجلهاز التنفسي، واألمراض 
مجز  أجر  ذات  الوظائف  هذه  تعد  ذلك  ومع  اجللدية50. 
مقارنة مبا كان متاحا في موطنهم، وهو ما تدل عليه 
املقابالت التي أجريت في ريف بيهار مبدى ارتفاع حجم 

الطلب على هذا النوع من الوظائف51.
بنفس  املهاجرين  أنواع  كافة  يحظى  ال  وبالطبع، 
ما  فغالبا  الصحية52.  الرعاية  إلى  الوصول  إمكانية 
من  أكبر  صحية  بخدمات  الدائمون  املهاجرون  يتمتع 
الصحية  اخلدمات  تقيد  حني  في  املؤقتني،  املهاجرين 
)انظر  تقييدا كبيرا  النظاميني  للمهاجرين غير  املتاحة 
املهاجرين  يحرم  أحيانا  التحرك  أن  كما   .)3.8 الشكل 
كان  إذا  الصحية،  اخلدمات  إلى  الوصول  من  الداخليني 
اإلقامة  مبحل  يرتبط  اخلدمات  لهذه  استحقاقهم 
املسجل، كما هو احلال في الصني. وعلى النقيض، غالبا 
املهارات  ذوي  خاصة  الدائمون،  املهاجرون  يتمتع  ما 
العالية، بحجم كبير من الرعاية الصحية، في حني تتيح 
الصحية  الرعاية  وأسبانيا،  كالبرتغال  البلدان،  بعض 
القانوني.  وضعهم  عن  النظر  بغض  املهاجرين،  جلميع 
وفي اإلمارات العربية املتحدة، تختلف التغطية حسب 
نظام  لديهما  ودبي  ظبي  أبو  إمارتي  أن  بيد  إمارة.  كل 
تأمني صحي إجباري، يلزم صاحب العمل باملساهمة فيه 
الصحي  التأمني  يغطي  كندا  وفي  عامليه.  عن  نيابة 
كل  سلطات  حتدد  أن  على  املقيمني،  كافة  الوطني 

مقاطعة مدى أهلية األشخاص لهذا التأمني.
توضع احلواجز في الواقع العملي أمام الوصول إلى 
اخلدمات الصحية ألسباب مالية، فضال عن االختالفات 
خاصة  والثقافة53،  واللغة  االجتماعي  الوضع  في 
بلدان مثل: فرنسا  النظاميني. وهناك  للمهاجرين غير 
وأملانيا والسويد، حتمل مواطنيها “مسئولية اإلبالغ عن” 
أي عالج يقدم ملهاجر غير نظامي. وهذا األمر قد يخلق 
واملرضى،  الثقة بني مقدمي اخلدمات  انعدام  حالة من 
وبالتالي يجعل املهاجرين يحجمون عن طلب الرعاية54. 
وفي دول مجلس التعاون اخلليجي )GCC(، إذا اكتشفت 

الوصول  أمام  احلواجز  توضع 
الصحية  اخلدمات  إلى 

عن  فضال  مالية،  ألسباب 
الوضع  في  االختالفات 

والثقافة واللغة  االجتماعي 
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حالة حمل ملهاجرة غير متزوجة، ترحل على الفور55.
أثار  جدل  هناك  ثراًء،  األقل  املقصد  بلدان  وفي 
الصحية  الرعاية  منح  فكرة  مثالية  بني  التوترات، 
وفي  احملدودة.  املوارد  وواقع  النظاميني  غير  للمهاجرين 
عدم  املواطنني  غير  من  العديد  ذكر  إفريقيا،  جنوب 
حصولهم على عالج ضد الفيروسات الرجعية املقاومة 
AIDS، حيث حترمهم  املناعة املكتسبة  ملتالزمة نقص 
اجلهات الصحية هذا النوع من العالج، لكونهم “أجانب” 
وملا كانت  القومية56.  الهوية  بطاقة  لعدم حملهم  أو 
أعلى معدالت  لديها  التي  البلدان  أحد  إفريقيا  جنوب 
انتشار لفيروس نقص املناعة البشرية HIV في العالم، 
الفيروسات  عالج  إمكانات  محدودية  ذلك  إلى  أضف 
الرجعية، رغم ما أحرز من حتسن، فمن غير املستغرب 

أال تكون األولوية للمهاجرين غير النظاميني.
ومع ذلك، مازال هناك مزيد من األمثلة اإليجابية في 
احلكومة  توفر  تايالند،  ففي  العالم.  من  أخرى  أجزاء 
من  للمهاجرين  الرجعية  الفيروسات  ضد  العالج 
العاملي  الصندوق  مساعدة  بفضل  وميامنار،  كمبوديا 
ملكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسبة AIDS، والدرن، 
احلصول  إمكانية  مهاجريها  تايالند  متنح  كما  واملالريا. 
على تأمني صحي. وهناك جهود تبذل حاليا للوصول إلى 

املهاجرين غير النظاميني.

3.3 التعليم
له  ويحقق  للفرد  حقيقية  قيمة  التعليم  يضيف 
مكاسب أساسية، مثل القدرة على الكسب واملشاركة 
اللغوية  باملهارات  املرء  يسلح  فالتعليم  االجتماعية. 
والفنية واالجتماعية التي تسهل اندماجه االقتصادي 
األجيال  بني  الدخل  في  املكاسب  ويولد  واالجتماعي، 
املتعاقبة. ومن املرجح أن يعزز التحرك من فرص الوصول 
األطفال.  بني  خاصة  أفضل،  تعليمي  مستوى  إلى 
نصب  واضعة  تتحرك  األسر  من  العديد  أن  واحلقيقة 
أفضل  أبنائها مبدارس  إحلاق  أعينها هدفا محددا؛ وهو 
املناطق  من  الكثير  وفي  األمرين.  أحد  أو  تقدما  وأكثر 
الريفية في البلدان اآلخذة في النمو، ال يتوفر إال التعليم 
باملناطق  مقارنة  متدن  جودة  ومبستوى  األساسي 
احلضرية، وهو ما يضيف دافعا آخر للهجرة من الريف 
الطلب  تزايدا في  العالم  وحاليا، يشهد  احلضر57.  إلى 
على الهجرة الدولية ألغراض تعليمية – وهو ما يعرف 

بـ »هجرة املدارس«58.
املتعلقة  األدلة  نستعرض  القسم،  هذا  وفي 
املنشأ  أماكن  في  التعليمية  املراحل  إمتام  مبستويات 
املهاجرين  األطفال  التحاق  إمكانية  ومدى  واملقصد، 
باملدارس احلكومية، ومستوى أدائهم مقارنة باألطفال 

املولودين محليا.
انتقال  عند  باملدارس  االلتحاق  أشكال  تتغير  وقد 
العالية.  الدخول  بينها  األسر، لعدد من األسباب، من 

غالًبا ما يفتقر املهاجرون املؤقتون وغير النظاميني إلى إمكانية الوصول  )3.8( الشكل 

إلى خدمات الرعاية الصحية  

إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية حسب وضع املهاجر في البلدان املتقدمة

في مقابل وضعه في البلدان اآلخذة في النمو، 2009
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ومع ذلك، هناك عوامل أخرى ال تقل أهمية مثل: توفر 
وتكاليف  التحتية،  البنية  وجودة  واملدارس  املدرسني 
االنتقال. وإذا أردنا قياس املكاسب التعليمية، فال شك 
االلتحاق  معدالت  مقارنة  ستكون  البداية  نقطة  أن 
)انظر  التحرك  مزايا  حلجم  صادمة  صورة  تقدم  التي 

الشكل 3.9(، حيث جند حجم االختالفات التقريبية هي 
التي  البلدان  من  الوافدين  األطفال  حالة  في  األكبر 
يسجل دليل تنميتها البشرية رقما متدنيا. ورغم ذلك، 
قد تكون النتائج مبالغا فيها نتيجة لالنتقاء اإليجابي، 
كما أن مجرد االلتحاق ال يضمن على اإلطالق حصول 
بنتائج  اخلروج  أو  اجلودة،  عالي  تعليم  على  الطفل 

إيجابية من العملية التعليمية59. 
املبكر  التنشيط  أن يغفل أهمية  ال يستطيع أحد 
األطفال،  لدى  والعاطفية  واملعرفية  البدنية  للنواحي 
 .)ECD60( املبكرة  الطفولة  تنمية  برامج  إلى  إضافة 
فقد أظهر أحد البحوث التي أجريت في أملانيا أن برامج 
أبناء  جتعل  أن  ميكن   )ECD( املبكرة  الطفولة  تنمية 
في  معهم  يشتركون  الذين  البلد  ألبناء  ندا  املهاجرين 
تقل  كما  واحدة61.  واقتصادية  اجتماعية  خلفية 
لتنمية  الرسمية  بالبرامج  األطفال  إحلاق  احتماالت 
والنشط  الدائم  السعي  رغم  املبكرة،  الطفولة 
األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا  في  للسلطات 
املعايير  بسبب  وذلك  املهاجرين،  األطفال  إلى  للوصول 
الوضع  وأحيانا  واللغوية،  الثقافية  التقليدية، واحلواجز 
القانوني غير احملدد62. تعتبر تايالند من بني البلدان اآلخذة 
غير  برامجها  تغطي  أن  إلى  تسعى  التي  النمو  في 
املهاجرين  املبكرة  الطفولة  بتنمية  اخلاصة  الرسمية 
بعض  وتعتمد  الشمال.  في  احلدودية  مناطقها  على 
البلدان األخرى ترتيبات مماثلة، مثل البرامج املعتمدة في 

جمهورية الدومينيكان التي تخدم أطفال الهايتيني.
من  البلدان  بعض  في  األطفال  يتمكن  ال  وقد 
أولياء  من  يطلب  قد  أو  احلكومية،  باملدارس  االلتحاق 
تقييمنا  كشف  وقد  أعلى.  رسوم  دفع  أمورهم 
للسياسات أن معظم البلدان املتقدمة غالبا ما تتيح 
أو  الدائمني،  سواء  املهاجرين،  أنواع  جلميع  التعليم 
املؤقتني، أو غير النظاميني، أو املهاجرين ألسباب إنسانية 
املتقدمة  البلدان  ثلث  ذلك،  ومع   .)3.10 الشكل  )انظر 
تسمح  ال  وسنغافورة63،  السويد  فيها  مبا  بالعينة، 
باملدارس  بااللتحاق  النظاميني  غير  املهاجرين  لألطفال 
في حني أن النتيجة كانت أكبر في البلدان اآلخذة في 
النمو، ومنها مصر والهند، حيث بلغت النسبة نصف 
العربية  اإلمارات  في  كما  بعينها،  حاالت  وفي  العينة. 
املتحدة، ال تتاح اخلدمات التعليمية لألطفال املهاجرين 
مجانا  التعليم  مينح  بلجيكا،  وفي  النظاميني.  غير 
ويعتبر حقا لكل شخص، بيد أنه غير إلزامي في شأن 
يعتبر  بولندا،  وفي  النظاميني.  غير  املهاجرين  األطفال 
التعليم لألطفال بني 6 إلى 18 سنة حق من احلقوق بل 
ال  النظامي  غير  الوضع  ذوي  األطفال  أن  غير  إلزامي، 
يجعل  ما  وهو  متويلية،  ألسباب  ذلك،  عليهم  ينطبق 

بعض املدارس حتجم عن قبول هؤالء األطفال64.
الرسمي(  وغير  )الرسمي  والتمييز  الفقر  يؤدي  قد 
إلى احلرمان من الوصول إلى اخلدمات األساسية؛ وحتى 

يحظى املهاجرون بإمكانية أفضل للوصول إلى التعليم )3.10( الشكل 

في البلدان املتقدمة  

إمكانية الوصول إلى التعليم املدرسي العام حسب وضع املهاجر في

البلدان املتقدمة في مقابل وضعه في البلدان اآلخذة في النمو، 2009

املكاسب احملققة في مجال التعليم املدرسي هي األعلى للمهاجرين  )3.9( الشكل 

من بلدان ذات دليل تنمية بشرية منخفض  

مجموع نسب االلتحاق اإلجمالية في بلدان املنشأ في مقابل نسبتها في بلدان املقصد، حسب 

فئة دليل التنمية البشرية لبلد املنشأ، التعداد السكاني لعام 2000 أو أحدث جولة استقصاء.
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Ortega )2009( املصدر: أورتيجا 

ملحوظة: يتضمن مجموع االلتحاق اإلجمالي التعليم االبتدائي والثانوي والعالي

 نسب االلتحاق في بلد املنشأ  نسب االلتحاق في بلد املقصد

دليل تنمية بشرية منخفض

)%47 في مقابل 95%(

دليل تنمية بشرية متوسط

)%66 في مقابل 92%(

دليل تنمية بشرية مرتفع

)%77 في مقابل 92%(

دليل تنمية بشرية مرتفع جدا

) %92 في قابل 93%(
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االلتحاق  النظاميني  غير  األطفال  حق  من  كان  إن 
باملدارس احلكومية، تظل هناك عوائق أمام التحاقهم. 
وفي عدة بلدان، مثل: فرنسا وإيطاليا والواليات املتحدة 
التعليم  على  حصوله  عن  املهاجر،  يثنى  األمريكية 
خوفه من اإلبالغ عن وضعه غير النظامي65. وفي جنوب 
املدارس من غير  أفريقيا حوالي ثلث األطفال في سن 
منها:  أسباب  لعدة  مبدارس،  ملتحقني  غير  املواطنني، 
والزي  واملواصالت،  الرسوم،  سداد  على  القدرة  عدم 
ميارسه  الذي  اإلقصاء  إلى  إضافة  والكتب،  الرسمي،  
باملدارس  املقيدين  أن  حني  في  املدرسة،  إداري  بعض 
يشيرون إشارة منتظمة إلى تعرضهم لتعليقات تنم 

عن كراهية األجانب من املدرسني أو التالميذ66.
ولعل أصعب التحديات تواجه فئتني من املهاجرين: 
األطفال الذين يهاجرون مبفردهم، الذين غالبا ما يكون 
الذين  3.2(، واألطفال  املربع  )أنظر  وضعهم غير نظامي 
النمو  في  اآلخذة  البلدان  داخل  أهليهم  مع  يهاجرون 
وفيما بينها، بصورة مؤقتة. وفي األغلب، ال تتمكن الفئة 
على  التعليمية  املؤسسات  إلى  الوصول  من  األولى 
االجتماعية  العزلة  مثل:  عوامل،  بسبب  اإلطالق، 
والفقر  واخلطرة،  الشاقة  العمل  وطبيعة  والثقافية، 
املدقع، واألوضاع الصحية السيئة، وحواجز اللغة67. أما 
فيتنام  في  أجريت  نوعية  دراسات  فهناك  اآلخر،  النوع 
تقطع  املوسمية  الهجرة  أن  إلى  خلصت  وباكستان، 
العملية التعليمية68. فعلى سبيل املثال، تهاجر أقلية 
إلى مناطق جبلية معزولة  بأبنائها  راك لي في فيتنام 
متابعة  من  األطفال  يحرم  مما  احلصاد،  موسم  أثناء 

الدراسة خالل هذه الفترة69.
فرصة  املهاجرين  ألطفال  يتيح  التحرك  أن  رغم 
االلتحاق مبدارس أفضل مقارنة مبا كان سيوفر لهم في 
بلد منشئهم، ال يجتاز جميع هؤالء األطفال االختبارات 
املدرسية بنفس درجة كفاءة نظرائهم املولودين محليا. 
وقد عبر عن ذلك برنامج التقييم الدولي للطالب الذي 
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  تابعة  دولة   21 في  أجري 
والتنمية )OECD( و12 دولة أخرى غير تابعة للمنظمة70. 
فقد كشف البرنامج أن أداء الطلبة املهاجرين في مادة 
العلوم غالبا ما كان أسوأ من نظرائهم املولودين محليا. 
بيد أن األداء جاء متكافئا بني الطلبة املولودين في بلد 
أجنبي ونظرائهم املواطنني في كل من أستراليا وأيرلندا 
الروسي  واالحتاد  )الصني(  وماكاو  وإسرائيل  ونيوزيلندا 
املنشأ  لبلد  ينتمون  الذين  الطلبة  أداء  أن  وصربيا. كما 
ذاته جاء مختلفا عبر البلدان وإن كانت متجاورة. فعلى 
سبيل املثال، يؤدي الطلبة املهاجرون من تركيا أداًء أفضل 
في  بأدائهم  مقارنة  سويسرا،  في  الرياضيات  مادة  في 
أملانيا71. وعلى نحو عام، يؤدي أبناء املهاجرين من األجيال 
أداء أفضل، مع بعض  بلد املقصد  املولودين في  التالية 

االستثناءات في بلدان، مثل: الدامنرك وأملانيا وهولندا.
ويرجع جزئيا عدم استفادة أبناء املهاجرين في بعض 

األحيان من اخلدمات التعليمية إلى املستوى التعليمي 
املنخفض لألبوين وإلى دخولهم املنخفضة. فاألطفال 
الذين لم يكمل آباؤهم املرحلة الثانوية - كما هو احلال 
بالنسبة للمهاجرين الذين يعملون في املنازل بفرنسا 
ال  عادة  األمريكية  املتحدة  والواليات  وسويسرا  وأملانيا 
يقضون سوى سنوات قليلة في التعليم. ورغم أن عددا 
كبيرا من أسر املهاجرين يعيشون بعيدا عن أقربائهم 
أن  الدراسات  إحدى  كشفت  االجتماعية،  وشبكاتهم 
متقدمة  بلدان  ثمانية  في  املهاجرين  أطفال  أغلب 
ينشئون مع كٍل من األب واألم، مقارنة باألطفال احملليني72. 
وهذه الدراسة تناقض ما كتب في بعض املؤلفات من أن 

أطفال املهاجرين كثيرا ما يحرمون من أحد األبوين.
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  البلدان  وفي 
)OECD(، عادة ما يحظى الطلبة املهاجرون،  والتنمية 
في مدارس تلك البلدان، مبدرسني وموارد تعليمية ذات 
املولودون محليا،  الطلبة  ملا يحصل عليه  جودة مماثلة 
رغم وجود بعض االستثناءات، مبا فيها الدامنرك واليونان 
جودة  تكون  األحيان،  بعض  وفي  والبرتغال.  وهولندا 
من  أقل  املهاجرين  أبناء  عليها  يحصل  التي  التعليم 
إلى  األغلب  في  يعود  السبب  لكن  الوطنية.  املعايير 
مستويات الدخل احمللي أكثر من وضع املهاجر حتديدا. 
بالواليات  املدارس  في  الفصل  بشأن  الدراسات  وتشير 
املهاجرين،  أبناء  درجات  إلى ضعف  األمريكية  املتحدة 

املهاجرون األطفال املستقلون 3.2 املربع 

التحرك  أغلب أشكال  ميثالن  أنهما  السياسي على  اللجوء  االجتار وطلب  ما يصور كل من  عادة 
املستقل لألطفال. ومع ذلك، تؤكد الدالئل، خالل فترات ممتدة مدى سعي األطفال إلى التحرك بحثا 
 )Convention on the Rights of the Child( عن فرص عمل أو تعليم. وحتاول اتفاقية حقوق الطفل
أن حتمل اآلخرين على التعامل مع األطفال، باعتبارهم باستحقاق، وكالء وصانعي سياسات ومبادرين 
جتاه  كبير،  حد  إلى  األفعال،  وردود  املؤلفات  تُعَن  لم  ذلك،  من  الرغم  وعلى  اجتماعيني.  وفاعلني 
سياسات انتقال األطفال سوى برفاهة األطفال وحمايتهم من الضرر، متجاهلة سياسات الدمج، 

والتيسير، وعدم التمييز.
أما عن باقي أنواع التحرك، يرتبط أثر هجرة األطفال املستقلني بالسياق. فقد كشفت بعض 
الدراسات وجود صلة هامة بني عدم متابعة الدراسة وبني النزوع إلى الهجرة من أجل العمل بني 
بالتعليم. وتظهر دراسة  ارتباطا إيجابيا  رأى البعض اآلخر أن الهجرة ترتبط  أطفال القرى، فيما 
أن  أفريقيا  وجنوب  وشيلي،  األرجنتني،  من  كل  في  السكاني  اإلحصاء  ببيانات  تستعني  حديثة 
املهاجرين األطفال املستقلني لديهم أشكال أسوأ لإليواء في بلد املقصد، فيما يتمتع املهاجرون 
األطفال املعالون بنفس أشكال اإليواء املتاحة لغير املهاجرين. ويعمل ما يزيد على ُخمس املهاجرين 
الدوليني املستقلني من األطفال في الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاما في هذه البلدان، مقارنة 
بنسبة أقل من %4 عن األطفال املعالني من غير املهاجرين. ورغم أن الكثيرين يعيشون مع أقربائهم 
أو أصحاب العمل، تظل مسألتا املأوى واألمن مصدرين للقلق. وقد يكون األطفال أقل قدرة على 
تغيير وظائفهم مقارنة بالكبار، ألنه من األصعب حصولهم على املستندات حتى وإن كانوا مؤهلني، 
أو للمواجهات مع الشرطة، كما قد يكونون  وقد يكونون األكثر عرضة لعنف أصحاب األعمال، 

فريسة أسهل ألطماع أصحاب األعمال وغيرهم.

       

.)2009( Yaqub وياكوب ،)2008( Bhabha املصدر: بابا
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عند التحاقهم مبدارس األقليات في املناطق العشوائية 
هولندا  من  كل  أجرتها  دراسات  أكدت  كما  باملدن73. 
والسويد أن بؤر جتميع أبناء املهاجرين وفصلهم عن باقي 
األطفال أمر يضر بأدائهم املدرسي74. وحتى إن لم يحرم 
هؤالء املهاجرين من املواد التعليمية، فقد يحتاجون إلى 

خدمات خاصة، مثل التدريس باللغة احمللية.
إلى  يرجع  التعليمية  بالعملية  اهتمامنا  من  وجزء 
لألجيال  النجاح  فرص  حتسني  في  لقيمتها  إدراكنا 
القادمة. وقد سقنا بعض األدلة التي تبرهن على مدى 

أهمية هذا األمر في املربع 3.3. 

3.4 التمكني واحلقوق املدنية واملشاركة
للمهاجر  اخلير  مستوى  حتسني  إلى  التحرك  يؤدي  ال 
فحسب، وإمنا مينحه أيضا أبعادا في شخصيته، مثل 
القوة التفاوضية واحترام الذات والكرامة. كما ميكن 
حرية  بأنه  يعرف  الذي  التمكني،  التحرك  يعزز  أن 
التصرف سعيا لتحقيق األهداف الشخصية واخلير75. 
البلد املضيف،  أن هناك أهمية كبرى الستقبال  غير 
قد  الذي  العداء  يواجهون  املهاجرون  كان  إذا  خاصة 

يتحول إلى عنف.
بها  تُعنى  التي  القدرات  من  واسع  عدد  وهناك 
التنمية البشرية، مبا فيها احلريات االجتماعية التي ال 
ميكن ممارستها مبنأى عن الضمانات السياسية واملدنية. 
أطلق  والتي  »احلرية«  بُعد  من  جزءا  متثل  األمور  وهذه 
االجتماعية الحترام  الفالسفة »األسس  عليها بعض 
الذات76«، وبالتالي لها متاما نفس أهمية املكاسب في 

الدخل، بل ترتبط بهذه املكاسب، غير أنها تظل مقيدة 
باحلواجز االجتماعية والطبقية والعنصرية املترسخة. 
وفي الكثير من البلدان، يُتخذ موقف سلبي من الهجرة؛ 
مما قد يضعف من إحساس املهاجر بكرامته واحترامه 
القرن  ففي  اجلديدة:  بالظاهرة  ليس  األمر  وهذا  لذاته. 
في  التحيز  هذا  من  األيرلنديون  عانى  عشر،  التاسع 
اململكة املتحدة، وهو ما حدث للصينيني في أستراليا.

الريفيات  النساء  إعطاء  التحرك  مزايا  ومن 
االستقاللية، ومن ثم التمكني الذي يحدث عند هجرة 
النساء من الريف إلى احلضر، وانفصالهن عن باقي أفراد 
أسرهن وأصدقائهن، ليحصلن على عمل مدفوع األجر 
النوعية  الدراسات  بعض  أظهرت  وقد  املنزل77.  خارج 
التي أجريت في اإلكوادور واملكسيك وتايالند تلك اآلثار. 
فبالنسبة للنساء الالتي تناولتهن هذه الدراسات، كان 
الريف القدمية خيارا غير وارد78.  خيار العودة إلى حياة 
وقد ُلوحظ زيادة مشاركة النساء التركيات املهاجرات 
السعي  يكن  ولم  واستقالليتهن79.  العمل  سوق  في 
مطلبا  الهجرة  عند  والتقاليد  األعراف  قيود  لكسر 
نسائيا فحسب، بل إن شباب املهاجرين من الرجال كان 
السلطة  هياكل  حتدي  في  نفسها  الرغبة  لديهم 

األبوية داخل األسرة80.
لكن هذه النتائج اإليجابية ال تتحقق دائما؛ فهناك 
بعض اجملتمعات املهاجرة تقع في دائرة اجلمود لتمسكها 
باملمارسات الثقافية واالجتماعية التي كانت تسود في 
بلد املنشأ وقت الهجرة، حتى وإن كان التغيير قد طال 
مجتمعات  تؤصل  قد  أو  هجرتهم81،  منذ  بلدانهم 
املهاجرين بعض األفكار واملمارسات املتطرفة احملافظة، 

اجليل القادم  3.3 املربع 

اإلمكانية احملدودة لهذه الفئة من الوصول إلى الشبكات غير الرسمية وتعرضها 
للتميز )سواء القائم على املنشأ أو على الطبقة(.

ويواجه بعض أبناء املهاجرين صورا من العنصرية، ترتبط عادة بفرص العمل 
احملدودة. وحتذر بعض الدراسات التي أجريت في الواليات املتحدة األمريكية من خطر 
“االستيعاب املقّسم”، مما يعني حصر العالقات أبناء املهاجرين الوافدين وشبكاتهم 
االستيعاب  هذا  أن  رجحت  أنها  غير  العرقية.  مجموعاتهم  على  وطموحاتهم 
املكسيكيني،  املهاجرين  أن  الدراسات  كشفت  وقد  اجملموعات.  حسب  يختلف 
املراهقني واملراهقات، أكثر عرضة للتسرب من التعليم، أو السجن، أو احلمل. وتشير 
األسري  املستويني  على  واالجتماعية،  االقتصادية  املوارد  أن  إلى  ذاتها  الدراسات 
واجملتمعي، ميكن أن تتغلب على هذه اخملاطر، وتتجنب زيادة أعداد الشباب اليائس 

املنتمي إلى الطبقة الدنيا.

يحدو األشخاص الذين يتحركون نحو توقعات النجاح األمل في توفير حياة أفضل 
رئيسية  سكانية  مجموعة  املهاجرين  أبناء  يصبح  أن  ميكن  وبالفعل،  ألبنائهم. 
سبيل  على  بروكسل،  ففي  القرار.  ومتخذي  السياسات  صانعي  عناية  تستحق 
بينما  املدرسي،  العمر  في  السكاني  التعداد  من   40% األطفال  هؤالء  ميثل  املثال، 

نسبتهم في نيويورك هي %50، وفي لوس أجنلوس تكاد تبلغ الثلثني.
وليس ثمة شك في أن تلقي تعليم جيد أمر أساسي من أجل احلصول على 
فرص جناح أفضل. وتُشير الدالئل إلى أن أبناء املهاجرين يؤدون على نحو أفضل من 
آبائهم، لكنهم ال يلحقون متاما باألطفال الذين لم يخوضوا جتربة الهجرة، حتى 
بعد استيعاب السمات االجتماعية واالقتصادية. ومع ذلك، هناك استثناءات، كما 
في أستراليا وكندا، حيث األداء املدرسي يُعتبر قريبا من أداء الطلبة املواطنني أو 
رمبا يفوقه. وتعكس البلدان ذات األنظمة التعليمية التي ترصد األداء الدراسي في 

سكن مبكرة، مثل أملانيا وهولندا، الهوة األكبر فيما يتعلق باألداء الدراسي.
أما عن كيفية أداء أبناء املهاجرين داخل سوق العمل، فاألمر يختلف بحسب 
البلد واجلماعة، فالنتائج احلديثة تشير إلى أنهم يحظون مبعدالت توظيف عالية 
مقارنة باملهاجرين من نفس الفئة العمرية، لكنهم يكونون أقل حظا مقارنة مبن 
بطالة  معدالت  تعتبر  األوروبية،  البلدان  بعض  وفي  الهجرة.  جتربة  يخوضوا  لم 

الشباب بني أبناء املهاجرين هي األسوأ. وقد يرجع السبب في هذه التباينات إلى

.Portes and Zhou )2009( وبورتس وزو ،Castles and Miller )1993( وكاسلز وميلر ،OECD )2007( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،Crul )2007( املصدر: كرول
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البلد املضيف، مما  باعتبارها طريقة لعزل نفسها عن 
يؤدي إلى االغتراب، بل أحيانا إلى التطرف. 

الثقافية  التقاليد  بني  معقدة  ديناميكية  وهناك 
واالقتصادية  االجتماعية  والظروف  واجملتمعية، 
 10 والسياسات العامة؛ فقد كشف حتليل أُجري على 
املهاجرين  معاناة  استمرار  الالتينية  بأمريكا  بلدان 
الداخليني من السكان األصليني من التمييز في املناطق 
للوصول  أفضل  إمكانيات  اكتسابهم  رغم  احلضرية، 
الريفية82. كما أظهرت  املناطق  إلى اخلدمات عنها في 
في  العامالت  البوليفيات  النساء  أن  أخرى  دراسة 
سوى  لهن  يتح  لم  حيث  للتمييز،  تعرضن  األرجنتني 
الوظائف  في  معظمها  انحصر  محدودة،  عمل  فرص 

االجتماعية املتدنية83.
املشاركة  التمكني،  تعزز  التي  العناصر  ومن 
واالنخراط في العمل املدني. ويُرجح حتليلنا املعتمد على 
الذين  األشخاص،  أن  العاملية  القيم  استقصاءات 
يرتبطون بخلفية من خلفيات الهجرة، عادة ما يشاركون 
في عدد من اجلمعيات املدنية. أما األشخاص الذين لم 
أكبر ألن  احتمال  أم مهاجران، فهناك  أو  أب  لهم  يكن 
املنظمات، قد تكون  إلى مجموعة من  يثقوا وينضموا 
البحث  ويشير  مهنية.  أو  فنية  أو  ترفيهية  أو  رياضية 
زيادة  تزداد مع  أن فرص املشاركة السياسية  إلى  أيضا 
إمكانية التحدث بلغة البلد املضيف، واعتمادا على مدة 
شبكات  ووجود  املقصد،  بلد  في  والتعليم  اإلقامة، 
احلواجز  بتراجع  العمل،  بسوق  وصالت  اجتماعية 

املؤسسية أمام حق التسجيل والتصويت84.
املهمة  العوامل  من  املؤسسية  العوامل  وتعد 
كذلك، خاصة احلقوق املدنية واالنتخابية؛ فقد تبني من 
االنتخابات  في  التصويت  أن  للسياسات  تقييمنا 
املواطنني، رغم  أمام  القومية كان مقيدا تقييدا كبيرا 
في  بالتصويت  لألجانب  متقدمة  بلدان  عدة  سماح 
انتخاباتها احمللية )انظر الشكل 3.11(. ومؤشر سياسة 
فرص  يَقيِّم حجم  الذي   ،MIPEX للمهاجرين  التكامل 
العامة، فيما يتعلق  املهاجرين في املشاركة في احلياة 
والترشح  والتصويت  اجلماعية  االحتادات  باملشاركة في 
جمعيات  من  املقدم  والدعم  احمللية  االنتخابات  في 
املهاجرين، كشف أن سياسات غرب أوروبا تؤيد املشاركة 
أوروبا  أن سياسات وسط وشرق وجنوب شرق  في حني 
ألي  احلكومة  تسمح  السويد  وفي  تأييدا.  أقل  كانت 
ثالث  مدة   وأمضى  قانونية،  بصفة  البالد،  في  مقيم 
سنوات بها، بالتصويت في االنتخابات اإلقليمية واحمللية، 
في  األجانب  أن  كما  احمللية،  االنتخابات  في  والترشح 
احمللية،  االنتخابات  في  التصويت  ميكنهم  أسبانيا 
باعتبارهم مقيمني، لدى السلطات  ماداموا مسجلني، 

احمللية التابعني لها.
الناس  من  العديد  لدى  الهجرة  أسباب  ضمن  من 
املادي  األمن  من  أعلى  درجة  على  احلصول  في  الرغبة 

أفضل  بوضع  تتمتع  أماكن  إلى  واالنتقال  والشخصي، 
هو  بالطبع  وهذا  احلكومة.  ومساءلة  القانون  لسيادة 
حال العديد من الالجئني الفارين من الصراعات، حتى وإن 
ظل موقفهم القانوني ضعيفا وهم يطلبون حق اللجوء 
السياسي. ويُظهر حتليلنا للعوامل احملددة للتدفقات بني 
مستوى  أن  واملقصد  املنشأ  بلدان  من  مجموعة 
الدميقراطية الذي يوفره أي بلد له أثر إيجابي وقوي، على 

حجم تدفقات املهاجرين85.
ومع ذلك، حتى البلدان ذات القوانني اجليدة تخضع 
ضمن  يقع  الهجرة  قانون  إنفاذ  يكون  عندما  لالختبار، 
أعباء العمل التعاودي للشرطة. وكما رأينا في الفصل 
الثاني، تختلف البلدان في ممارساتها في تنفيذ القانون. 
ففي بعض البلدان، قد يعتبر البعض أن املهاجرين غير 
ففي  الفاسدين.  للمسئولني  سهل  هدف  النظاميني 
الذين  الشرطة  ضباط  يلجأ  ما  كثيرا  أفريقيا،  جنوب 
يسعون للحصول على رشاوى إلى تدمير املستندات أو 
رفض االعتراف بها من أجل تبرير عمليات القبض86. وقد 
التشيكية  اجلمهورية  في  املنغوليون  املهاجرون  ذكر 
بغض  الشرطة،  غارات  أثناء  الغرامات  يدفعون  أنهم 
أم ال87. وفي  قانونية  الغارات  إذا كانت هذه  النظر عما 
ماليزيا، يتعرض املهاجرون في بعض األحيان إلى آليات 
شكاوى  رفع  إلى  بالبعض  حدا  مما  رسمية،  غير  إنفاذ 

بالتعرض لإليذاء )انظر املربع 3.4(.
كما سنرى في الفصل الرابع، عادة ما يراود الناس، 
االقتصادية  اآلثار  بشأن  مخاوف  املقصد  أماكن  في 
واألمنية والثقافية للهجرة الوافدة. وفي بعض احلاالت، 
وهذا  األجانب.  بكراهية  الشعور  من  البعض  يعاني 

تقتصر حقوق التصويت عامًة على املواطنني  )3.11( الشكل 

حقوق التصويت في االنتخابات احمللية حسب وضع املهاجر في البلدان املتقدمة

في مقابل وضعه في البلدان اآلخذة في النمو، 2009

Klugman and Pereira )2009( املصدر:  كلوجمان وبيريرا

حصة البلدان في العينة )%(

|  |  |  |  |  |  
100  80  60  40  20  0

الوضع الدائم

الوضع املؤقت

البلدان املتقدمة

الوضع الدائم

الوضع املؤقت

البلدان اآلخذة في النمو

ال يتوفر إال للمواطنني، أو ال يتوافر

يتوافر للمهاجرين في ظل أوضاع معينة

Chapter 3_Arabic.indd   61 02.09.2009   14:49:45



62

تقرير التنمية البشرية لعام 32009
التغلب على احلواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية

يظهر عندما يثير املتطرفون مشاعر اخلوف وعدم األمان.
فعلى سبيل املثال؛ قد يندلع العنف جتاه املهاجرين 
 2008 عام  أفريقيا  وجنوب  ماليزيا  في  حدث  كما   -
األفراد  عانى  حيث   ،2009 عام  الشمالية  وأيرلندا 
واجملتمعات من التبعات السلبية لهذا العنف88. وتشير 
العادة  في  حتدث  هذه  العنف  أعمال  أن  إلى  التجربة 
الالعبون  يقوم  بأن  السياسي  الفراغ  يسمح  عندما 
باستغالل  األخالقية،  مبادئهم  من  جتردوا  ممن  احملليون، 

التوترات االجتماعية الكامنة89.
عدم  أن  من  الرغم  على  أنه  الدهشة،  يثير  ومما 
إلقامة  باملمانعة  شعورا  يولِّد  ما  كثيرا  التسامح 
أن  إلى  الدالئل  بعض  تشير  االجتماعية،  العالقات 
العالقات االجتماعية التي تنشأ بني املهاجرين واملقيمني 
ميكن أن تزيد من مستويات التسامح لصالح جماعات 
من  كذلك،  القائم90.  االنحياز  عن  فضال  املهاجرين، 
والهيئات  املعتدلون،  السياسيون  يؤدي  أن  البديهي 
صياغة  في  دورا  احلكومية  غير  واملنظمات  احلكومية، 
اندماج  تسهل  التي  واخلدمات  السياسات  وتوفير 
املهاجرين، وأن حتول دون تصعيد التوترات. لكن االكتفاء 
بصياغة النصوص القانونية دون وجود قيادة ومساءلة 
)الفصل  نفعا  يجدي  لن  الشعوب  مع  واع  ونقاش 

اخلامس(.

3.5 تفهم عواقب احملركات السلبية
بعض األشخاص يتحركون ألن احلظ حالفهم، إما بالفوز 
بالقرعة أو بتلقي عرض باملساعدة من صديق أو قريب، 
لبدء حياة جديدة في املدينة. لكن الكثير منهم يهاجر 
كاالنهيار   - بها  مير  التي  الصعبة  للظروف  نتيجة 

زمبابوي،  في  السياسي  االستقرار  وفقدان  االقتصادي، 
واندالع احلرب في السودان، ووقوع الكوارث الطبيعية في 
تسونامي بآسيا. لكن التحرك في مثل هذه الظروف قد 
يعرض األشخاص للخطر، أو يزيد من درجة تعرضهم له، 
ويستنفد قدراتهم. ومما ال شك فيه أن الهجرة في حد 
تدهور  في  السبب  هي  احلاالت  هذه  في  تكون  ال  ذاتها 
السبب.  هي  األساسية  احملركات  تكون  وإمنا  النتائج 
للمحركات  املصاحبة  النتائج  القسم  ويستعرض هذا 
والنزوح  الصراعات،  وهي:  للهجرة  العامة  الثالثة 

املستحث بالتنمية، واالجتار في البشر.

3.5.1 عندما يكون انعدام األمن محركا للهجرة
والعنف  األمن  عدم  من  الفارين  األشخاص  أن  شك  ال 
املتفشي ببلدانهم، عادة ما يرون انهيارا كامال في نتائج 
الضرر  من  حتميهم  الهجرة  لكن  البشرية.  تنميتهم 
أماكنهم.  في  بقوا  إذا  سينتظرهم  كان  الذي  األكبر 
لالجئني  متاحة  احلماية  من  أشكال  عدة  فهناك 
املتعلقة  االتفاقية  تغطيهم  من  خاصة  السياسيني، 
حتدد  التي  االتفاقية  وهي   -  1951 لعام  الالجئني  مبركز 
على  املوقعة  البلدان  أساسها  على  متنح  التي  املعايير 
وتبني  السياسي  اللجوء  حق  األفراد  االتفاقية  هذه 
املفوضية  تفويض  ظل  في   - الصلة  ذات  حقوقهم 
 .)UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
بيئية  ظروف  إلى  التحرك  فرصة  احلماية  هذه  وأتاحت 

جديدة يتوفر بها األمن واألمان ملاليني من الناس.
السكان  بتحركات  الصراعات  اقتران  يزداد  وحديثا، 
للمدنيني،  املقصود  النزوح  يشمل  وهذا  الواسعة، 
بوصفه سالحا للحرب91. وقد يتمكن البعض من الفرار 
أوروبا،  وغرب  الشمالية،  أمريكا  في  بعيدة  أماكن  إلى 
وأستراليا، لكن األغلبية تنزح داخل بلد املنشأ أو بالقرب 
العدد  ثلث  تأوي سوى  اخمليمات ال  إن كانت  منه. وحتى 
لهذه  استيطانهم  أصبح  الصراعات92،  بسبب  النازح 
املناطق  قاطني  لألشخاص  نكبة  يجسد  اخمليمات 
الفقيرة واملتأثرة بالصراعات. ومن األمثلة املعاصرة على 
ذلك، دارفور في السودان، حيث فر األهالي من قراهم في 
ومحاصيلهم  دمرت ماشيتهم  التي  الهجمات  أعقاب 
أكبر  بالفعل  كانوا  مبن  ليلحقوا  ومنازلهم،  وآبارهم 
احلرب  بعد  العالم،  مستوى  على  نازح  سكاني  تعداد 

املمتدة التي دارت في جنوب السودان.
وعندما يفر الفقراء واملعدمون من مناطق الصراع، 
شديدة.  خملاطر  أنفسهم  يعرضون  أنهم  شك  فال 
فالصراعات إما تقوض كافة أشكال رأس املال أو تدمرها، 
القائمة، وخدماتهم،  الناس عن مصادر رزقهم  وتقطع 
ضعفهم.  مدى  من  وتزيد  االجتماعية،  وشبكاتهم 
وصحيح أن النازحني، بفرارهم، رمبا يكونون قد جنوا من 
مازالوا  لكنهم  مباشرة،  األكثر  اجلسدية  التهديدات 

يواجهون عددا من التحديات القوية.

آليات اإلنفاذ في ماليزيا 3.4 املربع 

العاملني  العديد من  اجتذاب  آسيا،  االقتصادات في جنوب شرق  أقوى  واحدة من  باعتبارها  ماليزيا،  استطاعت 

املهاجرين )بلغت نسبتهم رسميا حوالي %7 من التعداد السكاني في عام 2005(. وفي نهاية عام 2008، بلغ حجم 

العمالة املاليزية 12 مليون عامل تقريبا، أي حوالي %44 من السبعة والعشرين مليون مقيم، شملت هذه العمالة 

حوالي 2.1 مليون مهاجر شرعي من بنغالديش، وإندونيسيا، وغيرهما من البلدان اآلسيوية. كما اجتهت احلكومة 

املاليزية إلى التسامح مع الهجرة غير املصرح بها، رغم أن اإلجراءات التنظيمية كانت تقترن في بعض األحيان 

بحظر دخول أعداد جديدة، مع تشديد احلكومة على إنفاذ هذه اإلجراءات.

ومنذ عام 1972، تؤدي رابطة متطوعي ماليزيا )Ikatan Relawan Rakyat or RELA( دورا في إنفاذ القوانني، 

ومن بينها قوانني الهجرة الوافدة. فقد ُسمح ملتطوعي RELA، وعددهم حوالي 500.000، الدخول إلى أماكن العمل 

واملنازل دون تصريح، وحمل األسلحة النارية، والقيام بعمليات الضبط بعد احلصول على إذن من قادة RELA. ويرى 

بعض النشطاء املؤيدين للمهاجرين أن متطوعي RELA أصبحوا مثل جماعات املراقبة املدنية، التي تلفق األدلة 

لتبرير القبض على املهاجرين، واستخدام القوة املفرطة أثناء تنفيذ مهام احلفاظ على األمن والنظام. وقد أعلنت 

 ،RELA احلكومة مؤخرا عزمها على احلد من حوادث إساءة استغالل السلطة، وتنظر حاليا في سبل حتسني أداء

عن طريق تدريب أعضائها.

.Migration DRC )2007( ومركز البحوث اإلمنائية املعني بشؤون الهجرة ،Vijayani )2008( وفيجاياني ،Crush and Ramachandran )2009( املصدر: كراش وراماشاندران
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األمنية  اخملاوف  جتابههم:  التي  املشكالت  أهم  ومن 
وفي  وحولها93.  اخمليمات  داخل  خاصة  الداخلي،  والعداء 
احلروب املدنية، قد يواجه األشخاص النازحون داخليا بعض 

املضايقات من احلكومة والعداء من األشخاص احملليني.
أن  هنا  نتذكر  أن  علينا  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
حلصة  سوى  دافعا  ميثالن  ال  األمن  وانعدام  الصراعات 
صغيرة من حركة الهجرة - أي حوالي واحد على عشرة 
من  عشرين  على  واحد  وحوالي  الدولي،  التحرك  من 
التحرك الداخلي. وهناك تباينات بحسب املنطقة: فقد 
اتساعا، حيث  أكثر  نطاق  على  أفريقيا  في  التأثير  كان 
داخل  الدائرة  الصراعات  بسبب  النازحني  نسبة  بلغت 
القارة حوالي %13 من إجمالي النازحني للخارج. وتظهر 
التدفقات  وأكبر  الصراعات  موقع   3.1 رقم  اخلريطة 
اخلريطة  أن  ورغم  حدودها.  وعبر  أفريقيا  داخل  النازحة 
ترسم صورة قامتة، نشدد هنا على أن الغالبية العظمى 
وأن  بالصراع  مستحثة  غير  أفريقيا  في  الهجرة  من 
تدفع  التي  األسباب  لذات  يتحركون  األفارقة  معظم 

غيرهم إلي احلركة94.
وراء  السعي  يعد  األمن،  انعدام  استمرار  بخالف 
كسب دخل الئق هو التحدي الوحيد األكبر أمام النازحني، 
خاصًة عندما يكون هؤالء النازحون ال ميلكون مستندات 
أجريت  التي  احلاالت  دراسات  بعض  على  فبناء  هوية95. 
بتفويض96، كانت أوغندا هي البلد الوحيد من بني ستة 
بلدان الذي مينح الجئيه السياسيني حق التحرك بحرية، 
األراضي. ففي حني كانت نسبة  وحيازة  العمل،  وقبول 
العاملني ممن هم في سن العمل مبخيمات أوغندا حوالي 
أخرى  بلدان  خمسة  في  العاملة  النسبة  كانت   ،44%
للنازحني  ُسمح  إن  وحتى   .15% عن  تزيد  ال  مجتمعة 

بالعمل، تظل الفرص احلقيقية املتاحة نادرةً.
البشرية ملن هاجروا بسبب  التنمية  نتائج  أما عن 
انعدام األمن، فقد جاءت شديدة التباين. ورغم أن املبادئ 
اإلرشادية لألمم املتحدة بشأن النزوح داخليا قد أدت إلى 
رفع مستوى الوعي، ال يستفيد النازحون داخليا - 80% 
منهم من النساء واألطفال - من نفس احلقوق القانونية 
مثل تلك املمنوحة لالجئني97. وعلى نحو تقريبي، تلقى 
العدد املقّدر بنصف الستة والعشرين مليون نازح داخلي 
املفوضية  من  الدعم  بعض  العالم  مستوى  على 
 )UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
واملنظمة الدولية للهجرة )IOM( وغيرها من املنظمات. 
لكن مسألة السيادة عادة ما تثار بوصفها مبررا لتقييد 
2007، عانى أكثر  الدولية. ففي عام  جهود املساعدات 
من  كل  في  األزمات  جراء  من  شخص   500,000 من 
لهؤالء  يصل  لم  حيث  وزمبابوي،  وميامنار  السودان 
األشخاص أي مساعدات إنسانية98. وفي احلاالت األقل 
النظيفة  املياه  توفر  وعدم  التغذية،  سوء  يعد  قسوة، 
القانونية  األوراق  نقص  على  عالوة  الصحية،  والرعاية 
وحقوق امللكية، من أسباب النزوح داخليا. لذلك، بذلت 

الصراع باعتباره محركًا للتحرك في أفريقيا  )3.1( اخلريطة 

الصراع وعدم االستقرار والتحرك السكاني في أفريقيا

.IDMC )2008( ومركز رصد النازحني داخلًيا ،UNHCR )2008( املصدر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشوؤن الالجئني

ملحوظة: توشح اخلريطة تدفقات الالجئني بناًء على بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشوؤن الالجئني، وتغفل عن تدفقات هامة مرتبطة بعدم االستقرار، كما هو حال الزمبابويني الفارين إلى 

جنوب أفريقيا مثال. 

مناطق صراع حديثة

0–1,000

1,000–10,000

10,000–100,000

100,000–523,032

الجمهورية
العربية الليبية

الجزائر

مالي

بنين

توغو
غانا

موريتانيا

السنغال

النيجر

نيجيريا

تشاد

الكونغو
سان تومي وبرينسيبيالغابون

مدغشقر

جنوب أفريقيا

ليسوتو

سوازيلند

زمبابوي

أوغندا
كينيا

زامبيا موازمبيق

بوروندي
رواندا

بوتسوانا

ناميبيا

السودان

جمهورية
الكونغو الديمقراطية

الكاميرون

غينيا-غينيا
بيساو

سيراليون

ليبيريا  كوت
يدفوار

بوركينا
فاسو

المغرب

الصحراء
الغربية 

مصر

إثيوبيا

الصومال

دجيبوتي

إرتريا

جمهورية
أفريقيا الوسطى

غامبيا

100,000بوروندي
جمهورية أفريقيا الوسطى                      108,000

180,000تشاد
حتى 7,800الكونغو

1,400,000 جمهورية الكونغو الديمقراطية
                  621,000كوت ديفوار

300,000–200,000إثيوبيا
600,000–300,000كينيا

غير محددليبيريا

غير محددرواندا

70,000–10,000السنغال
1,300,000الصومال
4,900,000السودان

869,000أوغندا
1,000,000–570,000زمبابوي
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بعض احلكومات جهودا متضافرة لتعزيز حقوق السكان 
النازحني داخليا، وحتسني أوضاعهم املعيشية99. 

قد  لكنه  الدوليني،  الالجئني  موقف  أيضا  ويختلف 
يصبح هشا، خاصة في حاالت الصراع املمتد، كما هو 
نصف  حوالي  احلاالت  هذه  ومتثل  فلسطني.  في  احلال 
مجموع الالجئني. ويؤكد التحليل الذي أُجري بتفويض، 
الضعف العام لنتائج التنمية البشرية، مع وجود بعض 
العنف  فحوادث  والبلدان؛  اجلماعات  بني  فيما  التباين 
النوع تسجل نسبا  القائمة على اجلنس، وعلى أساس 
مرتفعة. ومن املفارقات الغريبة أن ثمة ما يفيد بأن بعض 
النساء، كما هو احلال في بوروندي وسريالنكا، أصبحن 
أكثر متكينا، لتوليهن أدوارا اجتماعية جديدة بوصفهن 

حاميات ومعيالت ألسرهن100.
داخل  والتعليم  الصحة  مؤشرات  تسجل  وأحيانا 
مخيمات الالجئني أرقاما عالية، مقارنة بالسكان احملليني 
حصة  أن  دراستنا  كشفت  كما  احمليطة.  املناطق  في 
الذين حظوا برعاية طبية ماهرة داخل اخمليمات  املواليد 
التي شملها االستقصاء في نيبال وتنزانيا وأوغندا، كانت 
كلهم،  البلدان  هذه  لسكان  املواليد  حصة  من  أعلى 
بنسبة ملحوظة. وباملثل، جاءت مؤشرات التعليم - مثل 
ونسب  األساسي  بالتعليم  االلتحاق  نسب  إجمالي 
الطلبة إلى املدرسني - أفضل بني الالجئني باخمليمات منها 

بني التعداد السكاني بوجه عام )انظر الشكل 3.12(.

وهذه األمناط تعكس آثار املساعدات اإلنسانية داخل 
املتواضعة بشكل  البشرية  التنمية  وأوضاع  اخمليمات، 
عام، واملؤشرات السائدة في البلدان املضيفة للحصيلة 

األكبر من الالجئني.
الالجئني  مبعظم  احلال  ينتهي  ال  أسلفنا،  كما 
والنازحني داخليا داخل مخيمات على الدوام، أو لفترات 
التابعة  ممتدة. فعلى سبيل املثال، ال يقيم في اخمليمات 
الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  لوكالة 
 )UNRWA(   - األنروا  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيني 
وفي  الالجئني101.  الفلسطينيني  ثلث  من  أقل  سوى 
املراكز  إلى  ينتقلون  الذين  هؤالء  أن  يبدو  املتوسط، 
احلضرية هم من الشباب األصغر سنا واألوفر حظا من 
الناحية التعليمية، ورمبا يتمتعون بنتائج تنمية بشرية 
أفضل مقارنة مبن يعيشون باخمليمات. وهناك آخرون، غالبا 
األفضل حاال، يتمكنون من الفرار إلى بلدان أبعد وأكثر 

غنًى، خاصة في ظل بعض البرامج احلكومية اخلاصة.
وال يحصل سوى األقلية من طالبي اللجوء السياسي 
طلبه،  يُرفض  من  أما  إقامة.  على  أو  الجئ  وضع  على 
هؤالء  جتربة  وتعتمد  مستقر102.  غير  موقفه  فيصبح 
كشف  فقد  املقصد.  بلد  سياسات  على  الالجئني 
املتقدمة  البلدان  أن  للسياسات  أجريناه  الذي  التقييم 
باالستفادة  إنسانية  إليها ألسباب  للمهاجرين  تسمح 
من خدمات الطوارئ، مع فرض بعض القيود على اخلدمات 
النمو، في  في  اآلخذة  البلدان  أن  أوضحت  بل  الوقائية، 
تقييدا  أكثر  العامة  الصحية  خدماتها  البحث،  عينة 

)الشكل 3.8(.
وقد ثبت أن التوصل إلى حلول ناجحة طويلة املدى 
تكامل  أو  مستدامة  عودة  صورة  في  املشكلة،  لهذه 
محلي ناجح، أمر يشكل حتديا كبيرا. ففي عام 2007، عاد 
700,000  الجئ، أي ما  و  نازح داخليا  2.7 مليون  حوالي 
ميثل 5 و10 باملائة من اجملموعتني على التوالي، إلى مناطق 
منشئهم103. ولعل القضية الفلسطينية جتسد، أكثر 
بسبب  الالجئون  واجهها  التي  الصعوبات  غيرها،  من 
وغياب  األمن،  انعدام  حالة  وانتشار  الصراع،  استمرار 

الفرص االقتصادية محليا104.
داخل  التدريبي  االندماج  حتقق  احلاالت،  بعض  وفي 
اجملتمعات احمللية، أحيانا عن طريق احلصول على اجلنسية، 
النمو واملتقدمة،  البلدان اآلخذة في  وذلك في عدد من 
االندماج،  الذين متكنوا من  الالجئني  رغم ضعف نسب 

خاصة داخل سوق العمل105.

3.5.2 النزوح املستحث بالتنمية
الناس  ينزح  عندما  أيضا  سلبية  النتائج  تصبح  وقد 

بسبب املشروعات اإلمنائية. 
ومن أشهر األمثلة على ذلك، النزوح الذي يتم عند 
بناء السدود الضخمة لتوفير املياه للمناطق احلضرية، 
أو لتوليد الكهرباء، أو شق القنوات من أجل الري. ومن 

غالًبا ما تفوق معدالت االلتحاق باملدارس بني الالجئني معدالتها  )3.12( الشكل 

لدى اجملتمعات املضيفة في البلدان اآلخذة في النمو     

إجمالي نسب االلتحاق في املرحلة االبتدائية – الالجئون وسكان اجملتمعات املضيفة  

وبلدان املنشأ الرئيسية، 2007  

)2008b(  ومعهد اليونسكو لإلحصاء ،UNHCR )2008( واملفوضية الساملة لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،de Bruijn )2009( املصدر: دي براون

نسبة االلتحاق اإلجمالية )%(
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هو  كما  الزراعي،  التوسع  األخرى،  الرئيسية  األسباب 
التقليدية  مراعيهم  املاشية  رعاة  فقدان  عند  احلال 
زراعة  في  األراضي  هذه  استثمار  بسبب  األنهار،  حول 
أيضا  ميكن  كما  مجزيا.  عائدا  تدر  التي  احملاصيل 
السكك  أو  الطرق  مثل:  التحتية،  البنية  ملشروعات 
مثل:  الطاقة،  قطاعات  وكذلك  املطارات،  أو  احلديدية 
البترول  عن  والتنقيب  الطاقة،  ومصانع  التعدين، 
ينزح  وقد  األشخاص.  تشريد  في  سببا  واستخراجه، 
بنظام  الطبيعية  واحملميات  الغابات  إدارة  عند  الناس 

مركزي عوضا عن إدارة اجملتمعات احمللية.
االستثمارات  من  األنواع  هذه  تؤدي  عامة،  وبصفة 
توفير  في  املتمثلة  املتاحة  الفرص  معظم  زيادة  إلى 
عالقات  وخلق  أكبر،  عائدا  تدر  التي  التكنولوجيا 
باألسواق، وإمكانية الوصول إلى الطاقة واملياه، وما إلى 
ذلك.106 ولكن يجب االنتباه هنا إلى طبيعة توصيل هذه 
االستثمارات وكيفيتها. ففي التسعينيات، كان هناك 
التي قد تطول األقليات من  اآلثار السلبية  تخوف من 
جراء هذه التدخالت، مما أدى إلى انتقادها، استنادا إلى 
مبادئ حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية107. ومن أبرز 
أصبحا  التمكني  وعدم  الفقر  “إن  االنتقادات:  هذه 
حول  النازحني  لألشخاص  االستثناء،  وليس  القاعدة 
العاملية  اللجنة  لسان  على  جاء  كما  العالم”108، 
للسدود، وأن هذه اآلثار كانت األسوأ على نزوح السكان 

األصليني والقبائل، بسبب املشروعات الكبرى.
السكان  في مجتمعات  لوحظت  التي  اآلثار  ومن 
واالستدانة،  والبطالة،  األصول،  خسارة  األصليني 
واجلوع، وعدم االندماج الثقافي. وهناك العديد من هذه 
أخرى109.  أماكن  في  جيدا،  توثيقا  املوثقة  األمثلة 
وحسب تقديرات املعهد االجتماعي الهندي، يقّدر عدد 
األشخاص النازحني بسبب التنمية 21 مليون شخص 
في الهند، ينتمي العديد منهم إلى القبائل والطبقات 
أدى  البرازيل،  املنغلقة على نفسها. وفي  االجتماعية 
  30,000  –  25,000 نزوح نحو  إلى  إنشاء سد توكوروي 
على  املعيشة  وسبل  احلياة  أسلوب  وتغيير  شخص، 
نحو جذري للسكان األصليني في باراكانا، وأوسيوريني، 
إلعادة  الضعيف  التخطيط  ويتسبب  وباكتيجي. 
التوطني في متزيق اجملتمع وإجبار النازحني على االنتقال 
البنية  إلى  عادة،  تفتقر،  مناطق  إلى  مرة  من  أكثر 
التحتية األساسية، لتلبية احتياجات أعداد املهاجرين 
اآلخذة في النمو )التي تنجذب إلى هذه املناطق للعمل 
في أعمال اإلنشاء( وكذا النازحني بسبب املشروعات110.
اإلرشادية  املبادئ  في  النقطة  هذه  تناول  وسبق 
بشأن النزوح الداخلي املذكورة أعاله. وتنص هذه املبادئ 
مرحلة  خالل  املعنية،  السلطات  قيام  ضرورة  على 
للتطبيق  القابلة  اخليارات  كافة  بدراسة  التخطيط، 
جتنب  تعذر  إن  لكن،  جديد.  من  األشخاص  لنزوح  جتنبا 
النزوح، فمن حق السلطات املعنية الدفاع عن موقفها، 

واألفضل هنا  ذلك ملواطنيها.  الفائدة من  بعد توضيح 
االستعانة بتأييد أصحاب املصلحة ومشاركتهم، كما 
شروط  على  االتفاقات  في  النص  أمكن،  إن  يجب، 
وفي  النزاعات.  حلل  الالزمة  اآلليات  وإدراج  التعويض، 
جميع األحوال، يجب أال يكون النزوح سببا في تعريض 
أو  حريتهم  أو  األفراد  كرامة  فقدان  أو  للخطر،  األرواح 
األساسية  االحتياجات  يوفر  أن  يجب  كما  أمنهم، 
للنازحني، كاإليواء، والسالمة، والتغذية والصحة. ويجب 
األصليني،  السكان  حلماية  حتديدا  االهتمام  إيالء 

واألقليات، وصغار املالك ورعاة املاشية.
وهذه املبادئ ميكن أن تقدم صورة خملططي التنمية 
واالقتصادية،  االجتماعية،  املشكالت  حجم  عن 
املشروعات  تخلقها  أن  ميكن  التي  والبيئية  والثقافية، 
اإلمنائية الكبيرة، بل الصغيرة أيضا. وقد كان لتضمني 
مثل هذا التحليل في العمليات التخطيطية أثر كبير، 
املشروعات  متويل  مصادر  أكبر  بعض  مع  حدث  كما 
اإلمنائية ومنها البنك الدولي، من خالل “سياسة إعادة 
هذه  منحت  كما  به.  اخلاصة  اإللزامية”  التوطني 
التظلم من خالل هيئات  املتضررين حقوق  السياسات 
ُنُهج من هذه  وقد حتقق  اآلليات.  وغيرها من  التفتيش 
بينما  لألغلبية،  إيجابية  بشرية  إمنائية  نتائج  األنواع 
األقلية  تتحملها  التي  اخملاطر  تخفيف  على  يساعد 

النازحة، رغم بقاء التحديات في نطاق كبير منها.

3.5.3 االجتار في البشر
تكون الصور التي تصاحب عمليات االجتار في البشر، في 
أغلبها، مروعة، وكثيرا ما يركز على ما يصاحب االجتار من 
عمليات استغالل جنسي، وجرمية منظمة، وإيذاء عنيف، 
واستغالل اقتصادي. واالجتار في البشر ال يؤثر سلبا على 
األفراد فحسب، إمنا ميس كرامة مجموعات بأسرها. وعلى 
الرغم من ذلك، فحتى اآلن لم يوفر التركيز املتزايد على 
عليها  البناء  وميكن  بها  موثوق  صورة  الظاهرة  هذه 
حفز  في  الظاهرة  هذه  أهمية  مدى  أو  حجم  لتحديد 

التحرك داخل وعبر احلدود )انظر الفصل الثاني(.
تقييده  االجتار تكمن في  األكبر في  املشكلة  لكن 

حلرية البشر، وانتهاكه حلقوق اإلنسان األساسية.
وقد تقوم بعض البلدان، عند ضبط شبكات االجتار، 
وعزلهم،  سفرهم  مستندات  من  املتورطني  بتجريد 
حتى يصعب هربهم، إن لم يصبح مستحيال. وينتهي 
أمكان مليئة  داخل  الديون  بالتورط في  الكثيرين  حال 
يصيبهم  مما  واملادية،  واالجتماعية  اللغوية  باحلواجز 
ميانع  قد  ذلك،  املساعدة. عالوة على  باليأس من طلب 
للعقوبات  جتنبا  هويته،  عن  الكشف  في  بعضهم 
الذين  األشخاص  أما  القانونية.  واملالحقات  اجلنائية 
ُهرِّبوا لتقدمي خدمات جنسية، فيتعرضون في كثير من 
البشرية  املناعة  نقص  فيروس  مبرض  لإلصابة  األحيان 

HIV وغيره من األمراض التي تنتقل جنسيا112.

املشكلة األكبر في االجتار 
تقييده حلرية  تكمن في 
حلقوق  وانتهاكه  البشر، 

األساسية اإلنسان 
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وتعد البيانات أحد املعوقات األساسية التي حتول 
دون تقييم حجم آثار االجتار. وتضم قاعدة بيانات منوذج 
للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع  االجتار  مكافحة 
متثل  ال  حالة   14,000 بحوالي  خاصة  بيانات   ،)IOM(
عينة، واألمر ذاته ينطبق على قاعدة بيانات مكتب األمم 
وتشير   .)UNODC(113واجلرمية باخملدرات  املعني  املتحدة 
إلى  إضافة  البيانات،  هذه  ترسمها  التي  الصورة 
الدراسات والتقارير القائمة، إلى أن معظم األشخاص 
الذين يتعرضون لالجتار هم من الشابات الالتي ينتمني 
املصادر  بعض  تؤكده  ما  وهذا  عرقية.  أقليات  إلى 
األخرى، كالدراسة التي أجريت في جنوب شرق أوروبا، 
العرقية  واألقليات  السن  صغار  أن  كشفت  والتي 
أكثر  هم  الصراعات  أعقاب  في  الريفية  باملناطق 
يتعرضون  ما  غالبا  وأنهم  لالجتار،  عرضة  الفئات 
لدرجات شديدة من اإلقصاء وعدم التمكني داخل سوق 
غير  الصورة  هذه  تكون  قد  ذلك،  ومع  العمل114. 
موضوعية، فالشباب الذكور، في كثير من األحيان، أقل 
لإلبالغ عن حالتهم، خشية عدم منحهم  استعدادا 
إلى اإلقصاء  وضع قانوني باعتبارهم ضحايا. وإضافة 
االجتماعي واالقتصادي، يؤدي العنف واالستغالل داخل 
االجتار،  حجم  زيادة  إلى  احمللي  اجملتمع  داخل  أو  الوطن 
كما يؤدي التصديق املبالغ في سذاجته بوعود بوظائف 

عالية األجر باخلارج إلى نفس النتيجة.
ويعد االستغالل اجلنسي أكثر صور االجتار انتشارا 
بيانات  بقاعدة  املسجلة  احلاالت  من   80% )حوالي 
 ،)UNODC( مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية
ويليه االستغالل االقتصادي الذي يشمل باقي النسبة. 
وقد ذكر بعض ممن تعرضوا لالجتار من النساء والرجال 
األغراض  من  ولغيرها  املذكورة  لألغراض  واألطفال، 
السخرة،  ألعمال  تعرضهم  األخرى،  االستغاللية 
واالسترقاق املنزلي، والزواج القسري، وسرقة األعضاء، 

والتسول، والتبني غير القانوني، والسخرة.
أو  ممتلكات  أي  إلى  الضحايا  افتقار  إلى  وإضافة 
على  لالجتار  السلبية  النتائج  جزئيا  ترتبط  قد  نفوذ، 
املقصد.  لبلدان  القانوني  باإلطار  البشرية  التنمية 
فالضوابط املقيدة للهجرة الوافدة تعني بقاء الكثير 
نظامية،  صفة  بال  البالد  في  املهمشة  الفئات  من 
وبالتالي حرمانها من أي فرص بسوق العمل الرسمي، 
الدولة  تقدمها  التي  احلماية  أشكال  من  وحرمانها 
وعلى  لهم115.  املصرح  املهاجرين  وللعمال  ملواطنيها 
تكون  قد  االجتار  أن محاربة  من شك  ليس  أعم،  نحو 
أكثر فعالية، من خالل توفير فرص عمل ومستوى وعي 
أفضل داخل بلدان املنشأ- فالقدرة على قول “ال” لالجتار 

هي أفضل وسيلة للحماية.
حقوق  على  التعقيد  من  مزيدا  يضفي  ومما 
األشخاص الذين يتعرضون لالجتار، صعوبة متييز االجتار 
عن غيره من أنواع االستغالل األخرى، فضال عن حتديات 

تعريف املمارسات االستغاللية. وقد تظهر املشكالت 
املعنية بإنفاذ القانون. وأحيانًا يفسر االجتار على نحو 
الالئي  املهاجرات  النساء  كافة  على  لينطبق  واسع 
لتبرير  ذلك  يستغل  وقد  اجلنسي.  العمل  ميارسن 
عرضة  أكثر  يجعلهن  قد  ما  وترحيلهن،  مضايقتهن 
لالستغالل. ومبجرد حتديدهن، يرحلن في معظم احلاالت 
مع  تعاونهن  شريطة  مساعدة،  برامج  إلى  يُحلن  أو 

آليات إنفاذ القانون. 
ملواجهة  الداعية  املبادرات  مؤخرًا  انتشرت  وقد 
االجتار في البشر. كما اتخذت أشكال للتدخل؛ للحد 
من مدى التعرض خملاطر االجتار في مجتمعات األصل، 
مثال على ذلك، حمالت التوعية واملشروعات التي توفر 
بعض  املساعدة  برامج  قدمت  كما  العيش.  سبل 
يريد  القانونية، والدعم ملن  االستشارات، واملساعدات 
العودة وإعادة االندماج في اجملتمع. وقد آتت بعض هذه 
أسليب  ذلك  في  استخدمت  حيث  ُأكلها،  البرامج 
الترفيه والقصص الشخصية، بوصفها أدوات للتوعية 
اجملتمعية في إثيوبيا ومالي، أو حمالت االتصال املكثفة 
من باب إلى باب، كما حدث في جمهورية الكونغو.116 
إلى  املبادرات األخرى  الرغم من ذلك، أدت بعض  وعلى 
مثل  كارثية،  نتائج  إلى  أحيانا  بل  عكسية،  نتائج 
األشكال الضارة  التي حتد من حقوق املرأة. ففي نيبال، 
الفتيات  الوقائية  الرسائل  أثنت  املثال،  سبيل  على 
والنساء عن ترك قراهن، بينما وصمت حمالت التوعية 
ضد مرض فيروس نقص املناعة البشرية العائدين.117 
ومما الشك فيه أن مبادرات مكافحة االجتار في البشر 
تخلق حتديات صعبة وشديدة التعقيد؛ مما يحتم علينا 

التعامل معها بحذر.
من  البشر  في  املتاجرين  بني  الفاصلة  واخلطوط 
أخرى،  ناحية  من  التوظيف  وجهات  واملهربني  ناحية، 
قامت  املثال،  سبيل  فعلى  واضحة.  غير  تكون  أحيانًا 
ليضم عددًا من  بتوسيع نشاطها  التوظيف  مكاتب 
تغيب  قد  وهنا،  الباطن.  من  الرسميني  غير  الوكالء 
الوكالء  التكاليف بسبب دخول هؤالء  وتزيد  احملاسبة 
من الباطن، الذين يعملون حتت مظلة جهات التوظيف 
عالية.  والترحيل  االعتقال  أن مخاطر  الشرعية. كما 
على  التهريب  تكاليف  تشتمل  احلاالت،  بعض  وفي 
الرشاوى التي تدفع ملسؤولي احلدود الفاسدين، ومقابل 

تلفيق املستندات الوهمية.118

3.6 اآلثار الكلية
الدخول،  التقديرية للهجرة على  اآلثار   قمنا بدراسة 
التمكني  مثل  أخرى،  وجوانب  والتعليم،  والصحة، 
والوكالة - وبحثنا في النتائج السلبية التي قد تقع 
وتعد  التهديد.  رهن  وهم  األشخاص  يتحرك  عندما 
إحدى  البشرية  التنمية  دليل  في  االختالفات  دراسة 

الطرائق السهلة لتحديد التغيرات في مجملها.

محاربة االجتار قد تكون أكثر 
فعالية، من خالل توفير فرص 

عمل ومستوى وعي أفضل داخل 
بلدان املنشأ- فالقدرة على قول 

“ال” لالجتار هي أفضل وسيلة 
للحماية
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وقد كشف بحثنا الداعم لهذا التقرير عن تباينات 
اخلاص  البشرية  التنمية  دليل  بني  للمتوسط  ضخمة 
صعيد  على  وذلك  املهاجرين،  بغير  واخلاص  باملهاجرين 
التحرك الداخلي وعبر احلدود. فوجدنا أن دليل التنمية 
التعاون  منظمة  دول  إلى  باملهاجرين  اخلاص  البشرية 
االقتصادي والتنمية يزيد، في املتوسط، حوالي %24 عن 
الذين ظلوا في  باألفراد  البشرية اخلاصة  التنمية  دليل 
ليس  كبيرة،  ظلت  املكاسب  لكن  منشئهم119.  بلدان 
كشف  حيث  املتقدمة،  البلدان  إلى  هاجروا  ملن  فقط 
املهاجرين  بني  كبيرة  اختالفات  وجود  عن  البحث 
الداخليني وغير املهاجرين120. ويبني الشكل 3.13 ارتفاع 
بلدا   16 بني  من  بلدا   14 في   - البشرية  التنمية  دليل 
باملهاجرين  يتعلق  فيما   - التحليل  هذا  يغطيها 

الداخليني مقارنة بغير املهاجرين.
ففي  جوهرية.  االختالفات  تكون  احلاالت،  بعض  في 
غينيا، على سبيل املثال، يُسجل دليل التنمية البشرية 
املهاجرين  وغير  داخليا  املهاجرين  بني   23% قدره  فارقا 
لصالح الفئة األولى، مع تراجع واحد باملائة فقط بالنسبة 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  إلى  للمهاجرين 
مستقل  بلد  مهاجري  هؤالء  اعُتبر  وإذا  والتنمية. 
فسيتقدمون على غيرهم من غير املهاجرين بحوالي 25 

درجة أعلى، في ترتيب دليل التنمية البشرية العاملي.
وهناك استثناءان أساسيان للنمط الكلي لتحسني 
مستوى اخلير عن طريق التحرك الداخلي؛ في غواتيماال 
وزامبيا، حيث يبدو أداء املهاجرين الداخليني أداًء سيئا، 
مقارنة بغير املهاجرين. وهاتان احلالتان تسلطان الضوء 
على اخملاطر التي تصاحب الهجرة. ففي غواتيماال، نزح 
معظم املهاجرين بسبب اندالع العنف واحلرب األهلية 
في الثمانينيات من القرن املاضي وأوائل التسعينيات، 
املناطق  احلاد في  الفقر  زامبيا  في حني عانى مهاجروا 
التي  املتالحقة  االقتصادية  الصدمات  عقب  احلضرية، 
وفي  املاضية.  سنة  العشرين  خالل  بالبالد  عصفت 
حاالت قليلة أخرى - كما في بوليفيا وبيرو، تبدو نتيجة 
التنمية البشرية في مجملها هامشية رغم املكاسب 
الضخمة في الدخل، وهو ما يشير إلى ضعف إمكانية 
الوصول إلى اخلدمات بوصفه سببا في تراجع مستوى 
تؤكد على  االستثنائية  احلاالت  ذلك، فهذه  ومع  اخلير. 

االعتقاد السائد بنجاح املتحركني.
يدعم  الدوليني  باملهاجرين  اخلاصة  النتائج  هذه 
صحتها شعور املهاجر ذاته مبستوى اخلير املتحقق له 
)انظر الشكل 3.14(. ففي عام 2005، حللنا بيانات 52 
كما  والصحة،  السعادة  مستويات  أن  ووجدنا  بلدا 
عكستها العينة، متساوية إلى حد كبير بني املهاجرين 
وغير املهاجرين: فقد شعر %84 من املهاجرين بالسعادة 
)مقارنة بنسبة %83 من غير املهاجرين(، في حني شعر 
)مقارنة بنسبة  أو جيدة جدا  أن صحتهم جيدة   72%
»عدم   9% سوى  يذكر  ولم  املهاجرين(.  غير  من   70%

غير  من   11% بنسبة  )مقارنة  حياتهم  عن  رضائهم« 
املهاجرين(. أما النسبة األكبر التي شعرت بأنها سعيدة 
أو سعيدة للغاية، فكانت للمهاجرين بالبلدان املتقدمة. 
بلد  في  املولودة  العينة  من  مماثلة  نسبة  شعرت  كما 
تتمتع  بأنها   -  70% أكثر من   - واملولودة محليا  أجنبي 

»باحلرية وحق تقرير حياتها«121.

3.7 اخلالصة
هناك صعوبة في مجرد تلخيص اآلثار املعقدة املقترنة 
بالتحرك. ولكن الكم الهائل من النتائج املعروضة في 
دائرة  توسيع  في  التحرك  دور  على  يؤكد  الفصل  هذا 
احلريات اإلنسانية املذكورة في الفصل األول. فقد رأينا 

مكاسب إمنائية بشرية ضخمة للمتحركني الداخليني  )3.13( الشكل 

نسبة دليل التنمية البشرية املقدرة للمهاجرين وغير املهاجرين في

مجموعة منتقاة من البلدان اآلخذة في النمو،1995-2005

نسب دليل التنمية البشرية

|  |  |  |  |  |  
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 Harttgen and Klassen )2009( املصدر: هارجتن وكالسن
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عام،  بوجه  يعززون،  يتحركون  الذين  األشخاص  أن 
إمكانية  مع  األقل،  على  اجلوانب  بعض  في  فرصهم 
حتقيق مكاسب هائلة. ومع ذلك، رأينا أن هذه املكاسب 
في  أو  املنشأ  مكان  في  سواء  السياسات،  منها  حتد 
تواجه  التي  املعوقات  إلى  باإلضافة  املقصد،  مكان 
األفراد وأسرهم. وملا كان األشخاص اخملتلفون يواجهون 
فرصا ومعوقات مختلفة، الحظنا وجود أشكال ضخمة 
من عدم املساواة في عوائد التحرك. واحلاالت التي واجه 
سواء  صاحلهم،  تصيب  انتكاسات  األشخاص  فيها 
خالل عملية التحرك أو بعدها - مثل الصراعات واالجتار 
في البشر والكوارث الطبيعية، وما شابه - كانت كلها 
حاالت تقترن مبعوقات متنع هؤالء األشخاص من اختيار 

مكان حياتهم اختيارا حرا.
ومن النقاط الرئيسية التي ظهرت في هذه الدراسة 
األحيان  بعض  في  يقترن  قد  البشري  التحرك  أن 
مبقايضات معينة، فقد يربح األشخاص في بعض أبعاد 
أن اخلسائر  بيد  أخرى.  أبعاد  احلرية، فيما يخسرون في 
طريق  عن  استبدالها،  بل  منها،  التخفيف  ميكن 

سياسات أفضل، كما سنبني في الفصل األخير.

درجة الشعور بالسعادة بني املهاجرين تعادل درجتها بني السكان املولودين محلًيا  )3.14( الشكل 

ما ورد شخصًيا من الشعور بالسعادة بني املهاجرين والسكان املولودين محلًيا حول العالم، 

2005-2006

WVS )2006( املصدر: تقديرات فريق تقرير التنمية البشرية بناًء على استقصاءات القيم العاملية

نسبة ردود املشاركني
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املولودون في اخلارج

““إذا أخذنا جميع األمور في االعتبار، هل تقول إنك :”

 سعيد جدا  سعيد بدرجة معقولة  ليس سعيد بدرجة كبيرة  ليس سعيد البتة

اإلجمالي

دليل تنمية بشرية منخفض

دليل تنمية بشرية متوسط

دليل تنمية بشرية مرتفع

دليل تنمية بشرية مرتفع جدا
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