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اآلثـار في
بلدان املنشأ

واملقصد



التقتصر آثار احلركة على الذين يتحركون فحسب، بل تتعدد 
ومتتد إلى أشخاص آخرين؛ مما يشكل تأثيراتها اإلجمالية على 

نحو حاسم . ويبحث هذا الفصل في اآلثار في بلد املنشأ وفي 
البلد املضيف، مؤكدا في الوقت ذاته على ترابطهما؛ فاألسر 

التي لديها أفراد حتركوا إلى أماكن أخرى داخل البالد، أو خارجها، 
غالًبا ما جتني مكاسب مباشرة. ومع ذلك، قد تتحصل على 

فوائد أوسع نطاقا، دون إغفال بواعث القلق الناجمة عن خسارة 
اجملتمع برحيل أحد أفراده. وفيما يتعلق باآلثار على أماكن 
املقصد، كثيرا ما يعتقد الناس أنها آثار سلبية - ألنهم 

يخشون أن يشغل الوافدون اجلدد الوظائف، ويضيفون أعباًء 
على اخلدمات العامة، ويتسببون في خلق التوترات االجتماعية، 

بل في زيادة معدالت اجلرمية. وتُشير األدلة إلى أن بواعث القلق 
الشعبية هذه ُمبالغ فيها، وغالًبا ال أساس لها من الصحة. 
ومع ذلك، تؤخذ التصورات في االعتبار- وهى تُبرر إجراء بحث 

دقيق للمساعدة في صياغة مناقشة السياسات.
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اآلثـار في بلدان املنشأ واملقصد

من بني األشخاص الذين اليتحركون ولكن ميكن أن يتأثروا باحلركة، 
واآلثار  واملقصد.  املنشأ  أماكن  في  واجملتمعات  املتحركني  أسر 
املتعددة لهذه احلركة في هذه األماكن اخملتلفة لها أهمية كبيرة 
في تشكيل آثارالتنمية البشرية الشاملة للحركة؛ ويتناول هذا 

الفصل كل أثر على حده.
معدالت  على  اآلثار  مالحظة  ميكن  املنشأ،  أماكن  في 
والعمليات  والصحة،  والتعليم  واالستهالك،  الدخل 
اآلثار  هذه  ومعظم  األشمل.  واالجتماعية  الثقافية 
اجملتمعات  خسارة  من  القلق  بواعث  ولكن  إيجابية، 
ويُشير  البحث.  إلى  بحاجة  األشخاص  يتحرك  عندما 
استعراضنا للدالئل إلى أن اآلثار ُمعقدة، وُمحددة حسب 
وتعتمد  الوقت.  مرور  مع  للتغيير  وخاضعة  السياق، 
األشخاص،  من  يتحرك  من  على  ومداها  اآلثار  طبيعة 
على  يظلوا  ألن  ونزعتهم  اخلارج،  إلى  يرحلون  وكيف 
األموال،  تدفق  تنعكس في  قد  والتي  بوطنهم،  اتصال 
واملعرفة واألفكار، وفي نيتهم املعلنة بشأن العودة في 
يأتون  ما  غالًبا  املهاجرين  وألن  املستقبل.  في  ما  وقت 
بأعداد كبيرة من أماكن ُمحددة - على سبيل املثال، والية 
قد   – الصني  في  فوجيان  ومقاطعة  الهند  في  كيراال 
تكون اآلثار على اجملتمعات احمللية أكثر وضوًحا من اآلثار 
الوطنية. ومع ذلك، فقد يكون لتدفق األفكار أيًضا آثار 
والهياكل  االجتماعية  املعايير  على  املدى  بعيدة 
الطبقية، والتي تتمدد لتصل إلى اجملتمع األوسع نطاقًا 
عادةً  اآلثار  هذه  بعض  إلى  ويُنظر  األبعد.  املدى  على 
باعتبارها آثارًا سلبية، ولكن املنظور األشمل يشير إلى 
أنه من املالئم وضع رؤية أكثر حتديًدا. على وضوء ذلك، 
فإننا نفحص أيَضا إلى أي مدى تعكس خطط التنمية 
 ،)PRSs( الفقر  من  احلد  إستراتيجيات  مثل  الوطنية، 
لتعزيز  النمو  في  اآلخذة  البلدان  تبذلها  التي  اجلهود 

املكاسب التي تتحقق من قابلية التحرُك وتشكلها.
األكادميية  املؤسسات  من  الكثير  اهتمام  وتوَجه 
ووسائل اإلعالم إلى آثار املهاجرين على أماكن املقصد. 
إذ  اآلثار سلبية-  أن هذه  انتشارًا هو  األوسع  واالعتقاد 
يُنظر إلى الوافدين اجلدد باعتبارهم ›يأخذون وظائفنا‹ إذا 
كانوا يعملون، ويعيشون على حساب ممولي الضرائب 
يعملون،  يكونوا  لم  إذا  الرفاهة  بفوائد  باملطالبة 
ويُضيفون عبًئا غير مرغوب فيه على اخلدمات العامة 
في  ويتسببون  والتعليم،  الصحة  مثل:  مجاالت،  في 
خلق توترات اجتماعية مع السكان احملليني، أو غيرهم 
بل  الوافدين،  املهاجرين  من  األخرى  اجلماعات  من 
وبالبحث في  اإلجرامي.  السلوك  تفاقم  يتسببون في 

املؤلفات التجريبية الواسعة حول هذه القضايا، تبني أن 
هذه اخملاوف ُمبالغ فيها، وغالًبا ال أساس لها من الصحة. 
ومع ذلك، فإن هذه التصورات ُمهمة ألنها تؤثر في املناخ 
املعنية  السياسات  قرارات  تتخذ فيه  الذي  السياسي 
بدخول املهاجرين ومعاملتهم-  وقد تُزكي اخملاوف من 
حدة العداء جتاه املهاجرين على نطاق أوسع، وتسمح 
السلطة.  إلى  بالوصول  السياسيني  للمتطرفني 
وبالفعل، تُشير األدلة التاريخية واملعاصرة إلى أن فترات 
الركود االقتصادي هي تلك التي ظهر فيها هذا العداء 
على السطح. وينتهي هذا الفصل بتناول قضية »الرأي 
خيارات  على  قيودًا  تفرض  والتي  الشائكة،  العام« 

السياسات العامة التي نبحثها في الفصل األخير.

4.1 اآلثار في أماكن املنشأ 
عادةً ما تتحرك حصة صغيرة فقط من مجموع سكان 
بلد املنشأ، أما االستثناءات- البلدان ذات احلصص الكبيرة 
في اخلارج - غالًبا ما تكون دوال صغيرة، ومنها دول منطقة 
وسانت  وغرينادا،  وبربودا،  أنتيغوا  مثل:  الكاريبي،  بحر 
كيتس ونيفيس. في هذه احلاالت، قد تتجاوز احلصة نسبة 
أثرها  يكون  أن  احتمال  زاد  احلصة،  ارتفعت  وكلما   .40%
على الناس املُقيمني أكثر انتشارًا وعمًقا. وفي حني تُركز 
املناقشة أدناه على البلدان اآلخذة في النمو، فمن املهم 
أن نضع في االعتبار، وكما هو مبني في الفصل الثاني، أن 
معدالت الهجرة النازحة للبلدان ذات دليل تنمية بشرية 

منخفض هي األقل عبر بكافة مجموعات البلدان.
أماكن  في  حجًما  األكبر  اآلثار  تعد  عام،  وبشكل 
املنشأ هي التي تشعر بها األسر املعيشية التي يغيب 
عنها أحد األفراد املهاجرين. ومع ذلك، قد يتأثر اجملتمع 
واملنطقة بل الدولة بأسرها. وسننظر اآلن في كل هذه 

اآلثار واحًدا تلو اآلخر.

4.1.1 اآلثار على مستوى األسرة املعيشية
هي  احلركة  النمو،  في  اآلخذة   البلدان  من  كثير  في 
بهدف  ليس  املعيشية  األسرة  تنتهجها  إستراتيجية 
لتلك  ولكن  فحسب،  للُمتحرك  النجاح  فرص  حتسني 

العائلة الكبيرة أيًضا.
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في مقابل تأييد احلركة، قد تتوقع األسرة احلصول على 
التحويالت  هذه  املُهاجر-  استقرار  عند  مالية  حتويالت 
يأمل  قد  ما  أو  األولية،  النفقات  كثيرا  تتجاوز  ما  عادةً 
قد  بدورها  وهي  املنشأ،  مكان  في  يجنيه  أن   املُتحرك 
تُستخدم  في متويل استثمارات كبرى، وكذلك في تلبية 

االحتياجات االستهالكية املباشرة.
وعلى الرغم من هذه املكافآت املالية، عادةً ما يكون 
قرار االنفصال قرارًا مؤملًا يتكبد املتحرك ومن يتركهم، 
على حد سواء، تكاليفه العاطفية الباهظة، كما يُعبر 

عنه في كلمات الشاعرة الفلبينية نادين ساريل:
أحباؤك عبر ذلك احمليط

سيجلسون لتناول اإلفطار جاهدين أال يحدقوا 
حيث كنت جتلس على الطاولة 

الوجبات ُمقسمة اآلن على خمسة 
بدالً من ستة، فال طعام ملكان خال من أصحابه1

والشركاء،  واألزواج،  اآلباء،  من  الكثير  أن  وحقيقة 
عن  فكرة  يُعطي  الثمن،  هذا  لدفع  استعداد  على 

تصورهم حلجم املكافآت التي قد تعود عليهم.
حتسني  في  حيوية  أهمية  لها  املالية  والتحويالت 
سبل العيش للماليني من األشخاص في البلدان اآلخذة 
التجريبية  الدراسات  العديد من  النمو. وقد أكدت  في 
أجل  الدولية من  للتحويالت  اإليجابية  املساهمة  على 
رفاهة األسرة املعيشية، والتغذية، والطعام، والصحة، 
واألوضاع املعيشية في أماكن املنشأ.2 وهذه املساهمة 
أُدركت اآلن وُمعترف بها متاًما في ما كُتب حول الهجرة، 
املالية  التحويالت  عن  البيانات  دقة  تزايد  في  وتتجلى 
الدولي وجهات أخرى، كما  البنك  التي نشرها  الدولية 
هي ُموضحة في اخلريطة 4.1. حتى أولئك الذين دفعهم 
لتحويالت  ُمرسلني  يصبحون  قد  احلركة،  إلى  الصراع 
مالية صافية، كما هو موضح في مواضع مختلفة عبر 
بيساو،  وغينيا  والهرسك،  البوسنة  في  التاريخ: 
ساعدت  حيث  وأوغندا،  وطاجيكستان،  ونيكاراغوا، 
التحويالت املالية مجتمعات بأكملها على البقاء على 

قيد احلياة بعد تضررها من احلروب.3
انخفضت  الدولية،  الهجرة  قنوات  بعض  في 
تكاليف حتويل األموال، غالًبا، مع مرور الوقت، إلى جانب 
للتحويالت  املُرِسلني  ألولئك  واضحة  مزايا  منح 
احلديثة  االبتكارات  شهدت  كما  منها.4  واملستفيدين 
انخفاضا في التكاليف على الصعيد الوطني، كما هو 
ومع   .4.1 املربع  في  إليها  واملُشار  كينيا  في  احلال 
 - األسر  لدى  أصبح  األموال،  حتويل  تكاليف  انخفاض 
التي اعتمدت من قبل على األقارب واألصدقاء املقربني، 
أو التي جلأت إلى ُسبٍل غير رسمية، مثل سائق احلافلة 
عن  األموال  إلرسال  خيارات   - األموال  لتحويل  احمللية 
طريق املصارف، وشركات حتويل األموال، وحتى من خالل 

الهواتف اخللوية.

هناك وظيفة هامة من وظائف التحويالت املالية؛ 
حدة  من  والتخفيف  الدخل،  مصادر  تنويع  هي 
االنتكاسات التي قد تتعرض لها العائالت، مثل: املرض، 
أو  الركود االقتصادي،  الناجمة عن  أو الصدمات األكبر 
وخلصت  املناخية.5  التقلبات  أو  السياسية،  النزاعات 
الدراسات في بلدان متنوعة، مثل: بوتسوانا والسلفادور 
يستجيبون  املهاجرين  أن  إلى  والفلبني،  وجامايكا 
للصدمات املناخية بزيادة حتويالتهم املالية، على الرغم 
من أنه من الصعب حتديد ما إذا كان هذا مبثابة تأمني 
جيني  اإلعصار  ذلك:  على  احلديثة  األمثلة  ومن  فّعال. 
الذي ضرب هايتي في عام 2004، وكارثة تسونامي في 
عام 2004 في إندونيسيا وسري النكا، والزلزال الذي وقع 
من  أخذت  عينة  وفي  باكستان.6  في   2005 عام  في 
البلدان الفقيرة، وُجد أن زيادة التحويالت املالية تٌعوض 
نحو%20 من األضرار التي أحلقها اإلعصار،7  في حني أنها 
في الفلبني تُعادل ما يقرب من %60 من االنخفاض في 
األمطار.8وفي  هطول  لصدمات  نتيجة  اإليرادات 
السلفادور، تسبب االنهيار احملاصيل الناجم عن صدمات 
الطقس في تراجع احتمالية إرسال األسر للمهاجرين 

إلى الواليات املتحدة بنسبة 9.24%
إذا  النوع من احلماية  ميكن أن يقدم املهاجرون هذا 
مع  تتعارض  وال  يكفي،  مبا  كبيرة  دخولهم  كانت 
نطاق  طبيعة  على  هذا  ويتوقف  أسرهم.  احتياجات 
الصدمة ومداه، وكذلك على مكان املُهاجر. على سبيل 
املثال، قد ال توفر التحويالت املالية التأمني ضد الكثير 
فالعمال  احلالي،  العاملي  االقتصادي  الركود  آثار  من 
يُعانون من تخفيض  املهاجرون- في كل مكان تقريًبا- 
النفقات، في حني أن أسرهم في أشد احلاجة إلى الدعم 
إلى  التحويالت  تنخفض  أن  املتوقع  ومن   .  )4.2 )مربع 
البلدان اآلخذة في النمو من 308 مليار دوالر أمريكي في 
عام 2008 إلى 293 مليار دوالر أمريكي في عام 2009. 10

أثره  فإن  للتحويالت،  اإلجمالي  احلجم  كبر  ورغم 
اخللفية  على  يتوقف  الفقر  من  احلد  في  املباشر 
منطقة  وداخل  حتركوا.  للذين  واالقتصادية  االجتماعية 
أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، خلصت دراسة حديثة 
أُجريت في كل من املكسيك وباراغواي، إلى أن األسر التي 
املالية تأتي في املقام األول في  تستفيد من التحويالت 
أن  حني  في  والتعليم،  الدخول  توزيع  مستويات  أدنى 
النمط املقابل لذلك هو ما اكُتشف في بيرو ونيكاراغوا.11 
التي تفرضها محدودية  القيود  تُبني  أنه في األعم،  غير 
الفرص املتاحة لذوي املهارات املتدنية لالنتقال عبر احلدود، 
األسر  إلى  مباشرة  التتدفق  غالًبا  املالية  التحويالت  أن 
على  الصني،  ولنأخذ  األفقر.13  البلدان  إلى  وال  األفقر،12 
سبيل املثال: ألن املهاجرين عموًما ال ينحدرون من األسر 
للهجرة  اإلجمالي  الفقر  أثر  فإن  األفقر،  املعيشية 
الداخلية محدود )يقدر بنحو%1(، وإن كانت هذه النسبة 
ال تزال تعادل ما يقرب من اثني عشر مليون شخص أقل.14

املكافآت  هذه  من  الرغم  على 
قرار  يكون  ما  عادةً  املالية، 

يتكبد  مؤملًا  قرارًا  االنفصال 
على  يتركهم،  ومن  املتحرك 

تكاليفه  سواء،  حد 
الباهظة العاطفية 
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وفي الوقت نفسه، ينحدر بعض املهاجرين من أسر 
املالية  التحويالت  أحيانًا  وتتدفق  فقيرة،  معيشية 
نطاق  بتوسيع  يسمح  مما  األسرة؛  أفراد  لغير  الكبيرة 
على  وجامايكا،  فيجي  في  اكُتشف  كما  الفوائد- 

سبيل املثال.15
أما آثار الهجرة الداخلية على احلد من الفقر، التي 
أثبتتها الدراسات التي أجريت على مجموعة متنوعة 
والية  أهمية. في  أكثر  الوطنية، قد تكون  احلاالت  من 
انخفضت  الهند،  في  براديش  ومادهيا  براديش  أندرا 
مهاجر  بها  التي  املعيشية  األسر  في  الفقر  معدالت 
 2002/2001 األعوام   بني  تقريًبا  النصف  مبقدار 
في  مماثلة  نتائج  على  ُعثر  كما   16 و2007/2006، 
بنغالديش.17 كذلك رُصدت مكاسب كبيرة من بيانات 
ثنائية الُبعد، نتيجة تتُبع أحوال األفراد على مدار فترة 
زمنية، في مبنطقة كاغيرا في من تنزانيا في الفترة بني 
التي  األبحاث،  فحصت  وقد   18  .2004 و   1991 عامي 
البيانات  باستخدام  التقرير  لهذا  خصيًصا  أجريت 

حالتي  االنتقائي،  التحيز  ومراقبة  البعد  ثنائية 
 2000 و   1994 عامي  بني   الفترة  في  إندونيسيا 
ففي   .2005 و   2003 عامي  بني  الفترة  في  واملكسيك 
إندونيسيا، حيث ما يقرب من نصف األسر املعيشية 
لغير  الفقر  معدالت  كانت  داخلي،  مهاجر  لديها 
األزمة  شملت  )التي  الفترة  في  مستقرة  املهاجرين 
املالية في شرق آسيا(، ثم انخفضت انخفاضا طفيًفا 
حادًا  تراجًعا  تراجعت  ولكنها   ،  39% إلى   40% من 
بالنسبة للمهاجرين من %34 إلى %19. وفي املكسيك، 
مهاجر  لديها  املعيشية  األسر  من   9% حوالي  حيث 
داخلي، ارتفعت معدالت الفقر ارتفاعا حادًا من %25 إلى 
الركود في  )التي شملت  للفترة  املهاجرين  لغير   31%
العام 2002/2001(، ولكن بنسبة طفيفة من %29 إلى 
%30، للمهاجرين. في كال البلدين، في البداية شكلت 
نصف  من  أقل  مهاجر  لديها  التي  املعيشية  األسر 
الثروة، ولكن مع مرور  العلويني من شريحة  اخلُمسني 

الوقت، ارتفعت هذه احلصة إلى ما يقرب من الثلثني.19

تتدفق التحويالت املالية في املقام األول من األقاليم املتقدمة إلى األقاليم اآلخذة في النمو    )4.1( اخلريطة 

                          تدفقات التحويالت املالية الدولية، 2006-2007

)2009b( والبنك الدولي ،)Ratha and Show )2006 املصدر: بيانات فريق تقرير التنمية البشرية بناًء على راثا وشو

التحويالت بوصفها حصة من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد، 
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ويعد النوع االجتماعي أحد أبعاد احلركة ذات التأثير 
إلى أن  املالية؛ فالدالئل تشير  التحويالت  على تدفقات 
املرأة غالًبا ما تُرِسل النسبة األكبر من دخلها إلى املنزل، 
بانتظام أكبر، على الرغم من أن انخفاض أجر املرأة غالًبا 

ما يعني أن املبالغ املطلقة أصغر.20
فمع  التدفقات؛  لهذه  الزمني  البعد  أيًضا  وهناك 
عن  الناجتة  املتراكمة  اآلثار  تؤدي  قد  الوقت،  مرور 
وعدم  الفقر  آثار  نطاق  اتساع  إلى  املالية  التحويالت 
املساواة اتساًعا كبيرًا.21 وقد يستفيد الفقراء عندما 
تُنفق التحويالت في السبل التي تُولد العمالة احمللية، 
أو  التجارية  األعمال  تأسيس  عند  أو  املنازل،  بناء  مثل 
أن  إلى  الدراسات  بعض  وخُلصت  فيها.22  التوسع 
أكبر  مبادرة  روح  يُظهرون  التحويالت  من  املستفيدين 
إلقامة األعمال وارتفاع امليل الهامشي لالستثمار أكثر 
وقد  مهاجر.23  بال  املعيشية  األسر  في  احلال  عليه  مما 
لتتحقق  عقودًا   لالستثمار  اإليجابية  اآلثار  تستغرق 
على أرض الواقع، غير أنها ُمعقدة وبعيدة كل البعد عن 
إلى  يؤدي  قد  الزمني  فالفارق  احلركة؛  ذاتية  تكون  أن 
يتأقلم  حاملا  املالية  التحويالت  إرسال  في  التأخر 
األوضاع  متنع  قد  أو  اجلديدة،  أوطانهم  في  املهاجرون 
السياسية واالقتصادية في أماكن املنشأ- مثل سوء 
تثني  أو  التحويل  عمليات  لالستثمار-  العام  املناخ 
عنها.24 وأخيرًا، قد تخلق التحويالت املالية أيًضا مخزونًا 
وبعد  الهجرة،  عمليات  من  املزيد  لتمويل  املال  لرأس 

سنوات من رحيل أول فرد في العائلة.
ويقلل بعض املُعلقني من أهمية التحويالت املالية؛ 
ألنها تُنفق جزئًيا على االستهالك، وهذا التقييم خاطئ 
أنه قد يكون لالستهالك قيمة  األول:  لسببني عامني؛ 
آثاره طويلة األجل وشبيهة  متأصلة، وكثيرًا ما تكون 
حيث  الفقيرة  اجملتمعات  في  وخاصة  االستثمار،  بآثار 
تُعزز التحسينات في مجال التغذية، وغيرها من املواد 

االستهالكية األساسية، من رأس املال البشري تعزيزًا 
فاعالً، وبالتالي تعزز من مستوى الدخول في املستقبل.25 
وباملثل، فإن اإلنفاق على التعليم، في كثير من األحيان، 
التحويالت  تتلقى  التي  لألسر  بالنسبة  األولوية  هو 
اجليل  في  الكسب  على  القدرة  من  يزيد  ألنه  املالية، 
اإلنفاق، وخاصة على  أنواع  أن معظم  والثاني:  املُقبل. 
السلع واخلدمات التي تتطلب كثافة اليد العاملة، مثل 
بالفائدة  اإلنشاء، سيعود  أعمال  وغيرها من  اإلسكان 
مضاعفة،26  آثار  له  يكون  ورمبا  احمللي،  االقتصاد  على 

وكلها إيجابية.
ويبدو أن أسر املهاجرين ترسل أطفالها إلى املدارس، 
على األرجح، باستخدام األموال النقدية من التحويالت؛ 
لدفع الرسوم والتكاليف األخرى، وهذا يُقلل من عمالة 
األطفال، الذين متى التحقوا باملدارس يُكملون دراستهم 
على األرجح؛ فأفضل توقعات النجاح املرتبطة بالهجرة 
تؤثر على املعايير واحملُفزات االجتماعية.27 وفي غواتيماال، 
ترتبط الهجرة الداخلية والدولية بارتفاع في النفقات 
في  سيما  وال  التوالي(،  على  و48%   45%( التعليمية 
الريفية  املناطق  التعليم.28 وفي  األعلى من  املستويات 
في باكستان، قد تكون الهجرة املؤقتة مرتبطة بزيادة 
معدالت االلتحاق باملدارس وانخفاض معدالت التسرب 
منها، والتي تتجاوز %40، مبعدل أكبر لإلناث عن الذكور.29 
وفي بحثنا، الذي أجريناه بتفويض، وجدنا نتائج مماثلة في 
املكسيك، حيث األطفال في األسر املعيشية التي تضم 
 30% مهاجرًا داخلًيا لديهم نسبة احتمال أعلى بنحو 

إلى %45 لاللتحاق بالصف املناسب ألعمارهم.30
ومُيكن أن تعزز توقعات النجاح الناشئ عن احلركة 
ما  وهو  التعليم،31  في مجال  االستثمار  ُمحفزات  من 
املمارسة  في  وظهر  النظرية،  الناحية  من  إليه  أُشير 
العملية في بعض البلدان؛ فالهجرة النازحة للفيجيني 
إلى الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في أستراليا، 

كيف تستطيع الهواتف اخللوية احلد من تكاليف التحويالت النقدية: دراسة حالة من كينيا  4.1 املربع 

فقط،  عامني  في خالل  أنه  بكينيا  للمستخدمني  استقصاء حديث  وتوصل 
انتشر نظام M-PESA انتشارًا سريًعا، فيستخدمه اآلن قرابة ستة ماليني شخص، 
الهاتف  نسبة مستخدمي  تصل  حيث  السكان،  إجمالي  من   17% يساوي  ما  أو 
اخللوي %26 ، وهي النسبة التي تدعمها شبكة تضم ما يزيد على 7.500 وكيل. من 
املمكن أن جتري التحويالت، فقط بالضغط على بعض األزرار، وبتكلفة أقل من دوالر 
على  الواقعة  كيسومو  مدينة  إلى  مومباسا  ميناء  مدينة  من  مثال  وذلك  واحد، 
شاطئ بحيرة فكتوريا، أو من نيروبي في اجلنوب إلى مارسابيت في الشمال، وهي 
مسافات تقطعها احلافلة في مدة يومني. وبحلول منتصف عام 2008، بلغ حجم 
األموال املُرسلة حوالي %8 من الناجت احمللي اإلجمالي، وكان ذلك في أغلبه في شكل 

عدد كبير من املعامالت املالية الصغيرة نسبًيا.

تظل تكاليف تلّقي األموال باهظة للغاية للكثير من األشخاص باملناطق الريفية 
النائية في البلدان اآلخذة في النمو، فعادة ما يقطع املتلقون مسافات طويلة وصوال 
لعاصمة إقليمية أو وطنية، حتى يستلموا النقود، أو قد تُسلم النقود باليد من 

خالل وسيط قد يحصل على هامش كبير من املبلغ املُرسل.  
وقد أدى االنتشار السريع لتكنولوجيا الهاتف اخللوي، على مدار الِعقد الفائت، 
إلى تصميم أنظمة ُمبتكرة لتحويل النقود في العديد من البلدان؛ في كينيا مثال؛ 
شكلت شركة سفاريكوم Safaricom، وهي شركة رائدة في مجال الهاتف اخللوي، 
فريًقا مع بعض اجلهات املانحة للبدء في نظام جتريبي أدى تباًعا إلى إطالق نظام 
M-PESA في عام 2007 )و معناه “املعامالت النقدية عبر الهاتف اخللوي”(. من خالل 
حساب،  في  النقود  إيداع  خلوي  هاتف  لديه  شخص  أي  يستطيع  النظام،  هذا 
وإرسالها إلى مستخدم آخر للهاتف اخللوي، وذلك من خالل وكالء M-PESA املوزعني 

في أرجاء شتى من البلد.

 )Jack and Suri )2009 املصدر: جاك وسوري        
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على سبيل املثال، شجعت على السعي إلى مواصلة 
التعليم العالي في فيجي.

وهذا األثر بالغ العمق؛ فقد هاجر ما يقرب من ثلث 
عدد سكان فيجي، من ذوي األصول الهندية، في العقود 
الثالثة املاضية، وميثِّل العمال ذوو املهارات الغالبية بني 
أصحاب  للعمال  املطلق  العدد  تزايد  فقد  املهاجرين، 
تزايًدا  الهندية  األصول  ذوي  من  فيجي،  في  املهارات 
حكومة  ومنها  احلكومات،  من  عدد  وهناك  كبيرًا.32 
جزئًيا  اخلارج  في  العمل  إلى تشجيع  الفلبني، عمدت 

بتيسير توليد املهارات في الوطن األم.33
ومن ناحية أخرى، فإن آثار توقعات النجاح الناشئ عن 
السياق  يُشِكلها  التعليم  محفزات  على  الهجرة 
املثال،  والتوقعات نفسها. ففي املكسيك، على سبيل 
املهارات  لذوى  النظامية-  غير  الهجرة  تسود  حيث 
املتدنية في األغلب، جتد األوالد أكثر عرضة للتسرب من 
التي  دراستنا،  وفي  اخليار.34  بهذا  لإلمساك  الدراسة 
على  الصيني  التعداد  بيانات  على  بتفويض  أجريت 
مستوى املقاطعات، تبني أن االستثمار في مجال التعليم 
في مجتمعات املصدر الريفية قد استجاب إلى املهارات 
الالزمة لشغل فرص العمل خارج املقاطعة. وهكذا، حني 
ع  حصل املهاجرون الداخليون على التعليم الثانوي، تشجَّ
األطفال املقيمون في اجملتمع على استكمال مستويات 
حصل  التي  املقاطعات  في  بينما   التعليم،  من  أعلى 
ذلك  ارتبط  فقط،  متوسط  تعليم  على  مهاجروها 

بانخفاض معدالت إمتام املرحلة الثانوية.35
لم  الذين  لألشخاص  الصحية  النتائج  تتأثر  قد 
على  تأثيراتها  خالل  من  الهجرة،  بسبب  يتحركوا 
ونقل  الدخول،  وارتفاع  املعيشية،  واألوضاع  التغذية، 
املعرفة واملمارسات. وهناك أدلة على أن ارتفاع الدخول 
ومستوى أفضل من املعرفة الصحية املرتبطة بالهجرة 
الرضع  من  الوفيات  معدالت  على  إيجابي  أثر  لها 
واألطفال.36 ومع ذلك، وُجد في املكسيك على األقل، أن 
النتائج الصحية على املدى الطويل ميكن أن تتأثر سلًبا؛ 
ألن مستويات الرعاية الصحية الوقائية )مثل الرضاعة 
أحد  هجرة  بسبب  تراجعت  واللقاحات(  الطبيعية 
زيادة عبء  مع  يترافق هذا  وقد  األقل.37  على  الوالدين 
العمل، أو انخفاض مستويات املعرفة املرتبطة باألُسر 
التي يُعيلها والد واحد، أو األسر التي لديها عدد أقل من 
اإلصابة  عند  ذلك،  على  عالوة  كليهما.  أو  البالغني، 
بأمراض ُمعدية في أماكن املقصد، قد تنطوي العودة 
األم؛  الوطن  في  لألسر  كبيرة  صحية  مخاطر  على 
من  وغيرها  البشرية،  املناعة  نقص  فيروس  فمخاطر 
قد  اجلنسي،  االتصال  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض 

ترتفع على وجه اخلصوص.38
االستهالك،  في  احملتملة  املكاسب  ومبقايضة 
والتعليم، والصحة، قد يتأثر األطفال في الوطن األم، 
عاطفًيا، تأثرًا سلبًيا من جراء عملية الهجرة؛ فواحدة 

من كل خمس أمهات باراغوايات ُمقيمات في األرجنتني، 
على سبيل املثال، لديها أطفال صغار في باراغواي.39 

اآلثار  في  بالبحث  املعنية  الدراسات  وجدت  وقد 
احملتملة أن هذا يعتمد على سن الطفل عندما يحدث 

أزمة عام 2009 والتحويالت املالية  4.2 املربع 

انكمشت تدفقات التحويالت املالية إلى البلدان اآلخذة في النمو بسبب األزمة االقتصادية في عام 2009، التي بدأت في بلدان 

رئيسية من بلدان املقصد، ثم إنطلقت اآلن لتأخذ طابًعا عاملًيا. ويتوفر بالفعل دليل على االنخفاض امللحوظ في التدفقات إلى 

البلدان املعتمدة اعتمادا كبيرا على التحويالت املالية، وتشمل فيما تشمل: بنغالدش ومصر والسلفادور والفلبني.

تتفاوت البلدان واألقاليم في تعرُضها لألزمة، من خالل اآلثار املتعلقة بالتحويالت املالية بها، ومن املتوقع للتحويالت املالية 

لبلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أن تعاني من أكبر معدل لالنخفاض، بشكل نسبي ومطلق في الوقت ذاته، ليعكس ذلك، 

جزئًيا، تغير اجتاه التوسع السريع الذي تال االنضمام إلى االحتاد األوروبي، والطفرة االقتصادية التي شهدها االحتاد الروسي. باإلضافة 

إلى ذلك، من املتوقع للتدفقات في كل من مولدافيا وطاجيكستان، حيث مُتثل حصص التحويالت املالية من الناجت احمللي اإلجمالي 

النسبة األكبر على مستوى العالم )%45 و%38 على التوالي(، أن تنخفض بنسبة %10 في عام 2009. وتواجه السلفادور قدرًا 

كبيرًا من االنخفاض في التحويالت املالية، والبالغة ما يزيد على %18 من الناجت احمللي اإلجمالي.  

وتأتي حوالي ثالثة أرباع التحويالت املالية إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الواليات املتحدة وأوروبا، وهي املناطق التي 

تأثرت تأثرًا شديًدا بهذا الركود االقتصادي )الفصل الثاني(. ويظل الوضع قيد االنتظار للتحقق مما إذا كانت هذه املصادر أكثر قدرة 

على استعادة وضعها من قدرة تدفقات املعونة اإلمنائية الرسمية واالستثمارات اخلاصة، أو أقل منها.

يتوقع أن يؤثر الركود العاملي على تدفقات التحويالت املالية )4.1( الشكل 
                      االجتاهات املتوقعة في تدفقات التحويالت املالية من األقاليم اآلخذة في النمو،

2006-2011                

جنوب آسيا واحمليط الهادئ
جنوب آسيا

أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا الوسطى والشرقية
ورابطة الدول املستقلة ودول بحر البلطيق

الدول العربية

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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)EIU )2009 ووحدة االستخبارات االقتصادية التابعة جمللة اإليكونوميست البريطانية ،)Ratha and Mohapatra )2009b املصدر: راثا وموهاباترا

ملحوظة: هذه التجميعات اإلقليمية تتضمن جميع البلدان اآلخذة في النمو وفًقا لتصنيف املكاتب اإلقليمية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

ولالطالع على القائمة الكاملة للبلدان في كل إقليم، رجاء الرجوع إلى »تصنيف البلدان« في املرفق اإلحصائي.

املصدر: راثا وموهابترا Ratha and Mohapatra )2009b(  ووحدة االستخبارات االقتصادية التابعة جمللة اإليكونوميست البريطانية
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احلياة قد  األولى من  السنوات  )في  بالهجرة  االنفصال 
يكون األثر أكبر(، كما يعتمد على مدى دراية البالغني 
الذين يرعون الطفل ومواقفهم، وكذلك على ما إذا كان 
وسائل  دخول  خفف  وقد  مؤقًتا.40  أم  دائًما  االنفصال 
االتصال الرخيصة والسهلة، عن طريق الهاتف اخللوي 
وبرنامج سكايب على سبيل املثال، من وطأة االنفصال 
بني أفراد األسرة، وساعدت كثيرًا في احلفاظ على الروابط 

والعالقات في السنوات األخيرة.
وقد تؤثر احلركة على عالقات النوع االجتماعي في 
األدوار  تتغير  قد  املرأة،  تتحرك  فعندما  األم؛41  الوطن 
التقليدية، وخصوًصا تلك املتعلقة برعاية األطفال وكبار 
السن.42 وعندما يهاجر الرجال، قد مُتكّن املرأة الريفية 
في  أجريت  التي  امليدانية  فالدراسات  غيابهم؛  بسبب 
اإلكوادور، وغانا، والهند، ومدغشقر، ومولدوفا، خُلصت 
جميعها إلى أنه في ظل هجرة الذكور، زادت املرأة الريفية 
من مشاركتها في صنع القرار.43 وقد تتسرب إلى مكان 
املنشأ األعراف املعتمدة في منزل املُهاجر اجلديد، مثل 
وزيادة  اخلصوبة،  معدل  وانخفاض  الزواج،  سن  ارتفاع 
التوقعات التعليمية بالنسبة للفتيات، واملشاركة في 
في  هذه  االنتشار  عملية  تتزايد  وقد  العاملة.  القوة 
احلاالت التي تكون فيها الفجوة االجتماعية والثقافية 
بني البلدان املرسلة واملستقبلة كبيرة،44 وهذا ما أكدته 
النتائج األخيرة املعنية بنقل األعراف املرتبطة باخلصوبة 
من املهاجرين إلى الدائرة الكبيرة من األسرة واألصدقاء، 
في أماكن املنشأ: انخفاض أعداد األطفال على الصعيد 

الوطني، أصبح هو الُعرف السائد في املكانني.45
وبوجه عام، ورغم ذلك، جاءت األدلة حول اآلثار اخلاصة 
باألدوار التقليدية للنوع االجتماعي مختلطة، على سبيل 
املثال، تظل حياة زوجات املهاجرين في البيت مقتصرة إلى 
حد كبير على تدبير شؤون املنزل، وتربية األطفال، والعمل 
الزراعي، وقد يتغير الوضع قليالً- غير أن أعباء العمل تزداد. 
وقد يكون كسب السلطة مؤقًتا في حالة ما استأنف 
عند  األسر  أرباب  بوصفهم  دورهم  الذكور  املهاجرون 
وبوركينا  ألبانيا  عن  الواردة  التقارير  أفادت  كما  العودة، 

فاسو، على سبيل املثال.46
إلى املشاركة في الشؤون  انتقال األعراف  وقد ميتد 
املدنية؛ حيث وجدت الدراسات احلديثة في ستة بلدان في 
أمريكا الالتينية، أن األفراد الذين يتمتعون بصالت أكبر 
في  أكبر  بقدر  يُشاركون  الدوليني  املهاجرين  بشبكات 
شؤون اجملتمع احمللي، وأنهم أكثر دعًما ملبادئ الدميقراطية، 

وأيًضا، أكثر نقًدا لألداء الدميقراطي في بالدهم.47

4.1.2 اآلثار االقتصادية على مستوى اجملتمع والوطن
بعيًدا عن آثار احلركة املباشرة على أسر املهاجرين، قد 
يكون لها آثار أوسع نطاقًا؛ فعمليات التغيير االجتماعية 
آثار  لها  يكون  قد  الهجرة  حتركها  التي  والثقافية 
ملحوظة على إقامة األعمال، وأعراف اجملتمع والتحوالت 

السياسية- تلك اآلثار التي كثيرًا ما يتأثر بها جيل بعد 
الواقع معظم  بل في  املثال، كينيا،  جيل. على سبيل 
بلدان قارة أفريقيا، قد تتأثر في احلاضر واملستقبل بقرار 
اتخذه باراك أوباما األب قبل خمسة عقود، بالدراسة في 
الواليات املتحدة؛ معظم هذه اآلثار إيجابية للغاية؛ بيد 
أن أحد بواعث القلق التي بحاجة إلى املعاجلة هو تدفق 

املهارات من اجملتمعات األصل إلى اخلارج.
وطاملا ترددت اخملاوف من تضرر اقتصاد بلدان املنشأ 
نتيجة لقابلية حترُك ذوى املهارات، وإن كان اجلدل قد أصبح 
أكثر وضوًحا في السنوات األخيرة.48  تُثار بواعث القلق 
بانتظام في مجموعة من الدول الصغيرة والبلدان األفقر، 
بل متتد لتشمل بلدان، مثل أستراليا، حيث يذهب الكثير 
وانبثق عن هذه املسألة، على  إلى اخلارج.  من اخلريجني 
مدى العقود القليلة املاضية، مجموعة من املقترحات، 
النقطة  ولكن  اخلامس.  الفصل  في  اسُتعرضت  التي 
الهامة هي أن قابلية التحرُك أمر طبيعي ومنتشر، حتى 
في اجملتمعات املزدهرة )الفصل الثاني(. واألشخاص ذوي 
يتحركون  اآلخرين،  شأن  ذلك  في  شأنهم  املهارات، 
استجابًة لنقص ُمتوقع للفرص في الوطن األم، أو لوجود 
فرص أفضل في أماكن أخرى ألنفسهم وألطفالهم على 
تكون  أن  املُرجح  غير  ومن  األمرين.  كال  أو  سواء،  حد 
محاوالت تقييد هذه احلركات فاعلة دون معاجلة األسباب 
إلى  تدعو  أسباب  أيًضا  وهناك  األساسية.  الهيكلية 
االعتقاد بأن آثار تدفقات ذوى املهارات أقل ضررًا جملتمعات 

األصل عما يُفترض، كما هو مبني في املربع 4.3. 
لطاملا كان أحد بواعث القلق التقليدية هو أن رحيل 
الشباب األصحاء يؤدي إلى نقٍص في العمالة وانخفاض 
ففي  الزراعة.49  مجال  في  وخاًصة  اإلنتاج،  معدالت 
إندونيسيا، على سبيل املثال، واجهت اجملتمعات نقًصا 
في العمالة في أعمال املزارع التعاونية؛ 50 ومع ذلك، في 
كثير من البلدان اآلخذة في النمو، قد تكون حركة اليد 
العاملة من الزراعة إلى املناطق احلضرية جزًءا هاًما في 
التحول الهيكلي. وبقدر ما يُحد النقص، في رأس املال، 
البلدان  النمو في معظم  العاملة، من  اليد  وليس في 
املالية مصدرًا  التحويالت  النمو، قد تصبح  اآلخذة في 

مهًما لتمويل االستثمار في املناطق الريفية.
قد تكون الهجرة ُمحركًا قويًا للتقارب في معدالت 
وهذا ألنه  واملقصد؛  املصدر  أماكن  بني  والدخول  األجور 
كلما زادت قابلية التحرُك بني املنطقتني، أصبحت أسواق 
العمل فيهما أكثر تكامالً ويُصبح من الصعب استدامة 

الفروق الكبيرة في األجور.
وثمة أدلة تاريخية، اسُتعرضت في الفصل الثاني، 
من  باحلد  يرتبط  التحرك  على  القابلية  تعزيز  أن  على 
داخل  املساواة  وعدم  البلدان،  بني  األجور  في  التفاوت 
البلدان قد يتبع منًطا يأخذ في االتساع مع مرور الوقت: 
وبالتالي  الثروة،  يخلق  املناطق  بعض  في  احملُرز  التقدم 
يزيد من عدم املساواة؛ مما يُشجع على الهجرة، التي مع 

املهارات آثار تدفقات ذوى  إن 
األصل  أقل ضررًا جملتمعات 

الغالب في  يُفترض  عما 
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مرور الوقت قد تؤدي بدورها إلى احلد من عدم املساواة. 
العاملة  اليد  انتقال  ازدياد  بني  الدراسات  ربطت  وقد 
املناطق  بني  الدخول  في  التفاوت  من  واحلد  الداخلية 

اخملتلفة في البرازيل، والهند، وإندونيسيا واملكسيك.51
النازحة  الهجرة  معدالت  أن  لالهتمام،  واملُثير 
للعمال ذوى املهارات العالية تزيد بني النساء عنها بني 
فمن  النمو.52  في  اآلخذة  البلدان  معظم  في  الرجال 
املرجح أن تصل نسبة النساء احلاصالت على درجات من 
التعليم العالي إلى ما ال يقل عن نسبة %40 مقارنة 
بالرجال اخلريجني، وأن تهاجر إلى دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية OECD من مجموعة واسعة من 
أفغانستان، وكرواتيا، وغانا، وغواتيماال،  البلدان منها: 
وزامبيا.  وأوغندا،  وتوغو،  اجلديدة،  غينيا  وبابوا  ومالوي، 
فإن  مختلفة،  عوامل  يعكس  قد  هذا  أن  حني  وفي 
العوائق الهيكلية أو الثقافية أو كليهما، والتي حتول 
التفسير  أنها  تبدو  األم،  الوطن  املهني في  اإلجناز  دون 

األكثر ترجيًحا لهذا األمر.53
ليس فقط  املهارات  ذوي  األشخاص  وحتُدث حركة 
عبر احلدود، وإمنا أيًضا داخلها، حيث يتحرك الناس نحو 
4.2، حيث  الشكل  ُموضح في  وهذا  األفضل.  الفرص 
تقوم مقارنة بني احلركة داخل البرازيل، وكينيا، والفلبني، 
والواليات املتحدة األمريكية، ومعدالت احلركة الدولية. 
أمناًطا  وجدنا  أننا  هي  االنتباه  تسترعى  التي  والنتائج 
شديدة الشبه لهجرة العمال ذوى املهارات داخل وعبر 

حدود الدول. وعلى وجه التحديد، ميل نسبة أعلى من 
الدول  من  النازحة  للهجرة  املهارات  ذوى  العمال 
من  للهجرة  املرتفعة  الوتيرة  بنفس  يتكرر  الصغيرة، 
احملليات الصغيرة؛ مما يُشير إلى أن خيارات السياسات 
التي بُحثت خالل املناقشات املعنية بالتنمية احمللية- 
مثل زيادة احلوافز وحتسني أوضاع العمل- قد تكون أيًضا 
النازحة  ذات صلة بصنع السياسات املعنية بالهجرة 

للمهنيني ذوى املهارات إلى اخلارج.
للهجرة  االقتصادية  اآلثار  تبدو  أشمل،  نطاق  على 
وفي  ُمعقدة،  املنشأ  بلدان  في  الوطني  الصعيد  على 
الشبكات  تنشأ  وقد  قياسها؛  األحيان، يصُعب  معظم 
التي تُيسر نشر املعرفة، واالبتكار، واملواقف، ومن ثم تعزيز 
التنمية على املديني املتوسط والبعيد. وتشير مجموعة 
يدعمون  املهاجرين  أن  إلى  بها،  يُتندر  التي  األدلة،  من 
نقل  خالل  من  املنشأ،  بلدان  في  اإلنتاجية  األنشطة 
التقنية ، وإعادة املهارات املُصقلة في اخلارج إلى الوطن 

األم والتعرض ملمارسات أفضل في العمل والتنظيم.54
فقد استمرت احلكومة الصينية في عالقاتها مع 
الصينيني الدارسني في اخلارج للعمل على تعزيز التفوق 
األكادميي في جامعاتها. وباملثل، في الهند ساهم شباب 
اخلريجني في دفع عجلة االزدهار في التقنية املتقدمة 
األرجونوتس‹  ›خبراء  الثانية-  األلفية  أوائل  في 
Argonauts- الذين أضافوا لوظائفهم األفكار واخلبرات 
املتحدة  الواليات  في  لديهم  تراكمت  التي  واألموال 

آثار تدفق املهارات على التنمية البشرية  4.3 املربع 

ملعاجلة الكفاءة املنعدمة والهدر لهذه املصادر األساسية، فحقيقة أن العاملني قد ال يكونوا حاليا في 

خدمة مجتمعاتهم هي نقطة ال حتل باألماني التي يدور حولها النقاش بشأن تدفق املهارات.  

وغالًبا ما يأتي األشخاص ذوو املهارات العالية من اخلارج بالفوائد إلى بلدانهم األصلية، 

مثلهم مثل غيرهم من املهاجرين، من خالل التحويالت املالية وتطوير الشبكات. وكما هو 

موضح في الشكل 3.2، قد يكون املكسب املطلق في الدخول الناجتة عن الهجرة ضخًما، 

حتى إذا ُحول جزء صغير من الفرق، فقد تكون الفوائد التي تعود على البلد األصل هائلة. 

أشارت بعض األبحاث إلى أن حصة االستثمار األجنبي املباشر في بلد آخذ في النمو إمنا ترتبط 

إيجابًيا بعدد خريجي هذا البلد املوجودين في البلد املستثمر؛ فيما خلصت دراسات أخرى إلى 

أنه كلما زاد عدد املهاجرين النازحني ذوي املهارات من بلد ما، وعاشوا في بلد آخر، زادت التجارة 

بني هذين البلدين. 

وأخيرًا وليس آخرًا، تعود أعداد كبيرة من املهاجرين النازحني من ذوي املهارات، فقد أوضح 

تقدير حديث أن حوالي النصف يرجعون إلى بلدانهم، عادة، بعد مرور حوالي خمس سنوات. 

الشبكات  تنامي  مع  الدائرية  للحركة  املتزايدة  األهمية  على  حديثة  مؤلفات  أكدت  كما 

العابرة للبلدان

جذبت الهجرة النازحة لألشخاص احلاصلني على شهادات جامعية، الكثير من االنتباه العام 

البلدان الفقيرة. ويشير  الندرة احلادة في املهارات بالعديد من  واألكادميي - ويرجع ذلك إلى 

الدليل إلى أن التحسني من أوضاع العمل احمللية، حتى يبدو البقاء في الوطن األم أكثر جاذبية، 

هو مبثابة اإلستراتيجية األكثر فاعلية عن فرض القيود على املغادرة.

ومن املهم االعتراف بأن مستوى اجلودة بالغ التدني في توفير اخلدمات األساسية في 

بعض البلدان الفقيرة ليس من املمكن إرجاع سببه إلى الهجرة النازحة للعمالة املهنية. 

ويؤكد التحليل املنّظم، الذي جرى لقاعدة بيانات جديدة تتعلق بالهجرة النازحة للعاملني 

في قطاع الصحة من أفريقيا، أن املستويات املنخفضة للعاملني بالصحة، واألوضاع املتدنية 

للصحة العامة، هي مشكالت كبرى، ولكنها غالًبا ما تعكس عوامل أخرى ال ترتبط باحلركة 

الدولية للعاملني املهنيني مبجال الصحة، أال وهي: احلوافز الضعيفة، واملوارد غير املالئمة، 

والقدرة اإلدارية احملدودة. وهكذا تُصور الهجرة بدقة بالغة على أنها َعرض لألنظمة الصحية 

الفاشلة وليست سبًبا لها. 

كما يجب أال يُبالغ في تقدير التكلفة االجتماعية املقترنة بالهجرة النازحة للعمالة 

املاهرة. فعندما تكون بطالة اخلريجني مرتفعة، كما هو احلال غالًبا في البلدان الفقيرة، قد 

تكون تكلفة فرصة الرحيل ليست بالضخمة. وإذا ما رحل من اجملتمع عامل مرتفع اإلنتاجية 

لكنه متواضع األجر؛ فإنه سيعاني من خسارة ملحوظة، بينما إذا رحل عامل يتساوى معه 

في املهارات ولكنه غير ُمِنتج، عندها بالكاد يتأثر اجملتمع برحيله. فعلى سبيل املثال؛ غالبا 

ما يتغيب املدرسون عن العمل، ولذا فإن اآلثار املباشرة لرحيلهم لن تكون كبيرة. وفي حني أن 

هذا يجب أال يضعف من قوة الدافع 

.)Skeldon )2005 وسكيلدون )Findlay and Lowell )2001 وفيندلي ولويل )Felbermayr and Toubal )2008 وفيلبيرماير وتوبال )Rauch )1999 وروش )Javorcik, Ozden, Spatareanu, and Neagu )2006 وجافورسيك وأوزدين وسباترينو ونيجو )Banerjee and Duflo )2006 وبانيرجي ودافلو )Clemens )2009b املصدر: كليمنس
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واألماكن األخرى.55 وقد تغير منوذج صناعة البرمجيات 
بالعمالة  االستعانة  من  الشركات  فزادت  بأكمله، 
مقراتها  أسست  أو  الهند،  من  اإلنتاج  في  اخلارجية 
آثار  هناك. ففي هذه احلالة، جلبت هجرة ذوى املهارات 
خارجية وديناميكية، والتي تعود بالفائدة على العمال 

والصناعة في مكان املنشأ على حد سواء.
قد تنتشر الصناعات اجلديدة، من خالل الشبكات 
الدولية للمهنيني ذوى املهارات، انتشارًا سريًعا والمُيكن 
وسط  حتى  منافذ،  إيجاد  مُيكنه  كما  مبداه،  التنبؤ 
الشاملة،  للتنمية  األخرى  املنخفضة  املستويات 
األعمال  قطاع  انفتاح  على  أساسًيا  اعتمادًا  ويعتمد 
والبيئة السياسية في الوطن األم. ويبدو أن بلدان، مثل 
الروسي،  واالحتاد  وفيتنام،  اإلسالمية،  إيران  جمهورية 
التي تتسم بُنظم أكثر انغالقًا، قد استفادت بقدر أقل 
التقنية  على  تعتمد  التي  األعمال  إقامة  مجال  في 
اخلارج،  في  املهارات  ذوى  عمالها  خالل  من  املتقدمة، 

مقارنًة بالهند وإسرائيل على سبيل املثال.56
حول  الكمية  الكُلية  الدراسات  معظم  وتركزت 
على  حتديًدا  أكثر  تركيزًا  الوطني  الصعيد  على  اآلثار 
عام   ومدى مساهمتها. ففي  املالية  التحويالت  حجم 
إلى  رسمًيا  املُسجلة  التحويالت  حجم  بلغ   ،2007
البلدان اآلخذة في النمو نحو أربعة أمثال حجم إجمالي 
املعونة اإلمنائية الرسمية.57 وعند هذا احلجم، من املُرجح 
أن يكون للتحويالت املالية إسهامات كبيرة في عائدات 
الصرف األجنبي املرتبطة مبصادر أخرى في كل بلد على 
حده. ففي السنغال، على سبيل املثال، بلغت التحويالت 

املالية في عام 2007 اثنتا عشرة مرة أكبر من االستثمار 
املالية حصة كبيرة  األجنبي املباشر. ومُتثل التحويالت 
من الناجت احمللي اإلجمالي GDP في مجموعة من الدول 
للقائمة  طاجيكستان  تصُدر  مع  والفقيرة،  الصغيرة 
الكبرى،  البلدان  بجميع  يتعلق  وفيما   ،45% بنسبة 
البالغ عددها عشرون بلًدا، والتي تتصدر قائمة البلدان 
املستقبلة للتحويالت املالية، جتاوزت احلصة %9 في عام 
املولّدة  العائدات  املالية  التحويالت  2007، فيما جتاوزت 
من صادرات السلع األساسية في أكثر من عشرين بلًدا 

من البلدان اآلخذة في النمو.
بهذه  أساسيني  شرطني  ربط  ينبغي  ذلك،  ومع 
النتائج، أوالً: أن الكم األكبر من هذه التدفقات ال يصل 
التحويالت  تدفقات  بني  فمن  فقرًا؛  البلدان  أشد  إلى 
 1% 2007، كان أقل من  املالية الوافدة املقدرة في عام 
مؤشر  ذات  البلدان  فئة  في  البلدان  نصيب  من  منها 

تنمية بشرية منخفض.
لهذه   15% نحو  املالية  التحويالت  تبلغ  ولذا، 
وعلى  فقط.  الرسمية  اإلمنائية  املعونة  من  اجملموعة 
النقيض من ذلك، في أمريكا الالتينية ودول منطقة 
عام  في  املالية  التحويالت  ارتفعت  الكاريبي،  البحر 
حجم  مجموع  من   60% نحو  إلى  لتصل   2007
تُشير  ثانًيا:  واملعونة.  املباشر  األجنبي  االستثمار 
الدراسات، التي سعت إلى تعقب آثار التحويالت املالية 
على النمو طويل األجل للبلد املتلقي، إلى أن هذه اآلثار 
عادة ما تكون صغيرة، على الرغم من تفاوت النتائج.58 
اإلمنائي  األثر  أن  حقيقة  من  جزئيا  هذا  ويُستمد 

تشابه حصص العاملني ذوي املهارات الذين يتحركون عبر الدول وداخلها  )4.2( الشكل 

عدد السكان وحصة العاملني ذوي املهارات الذي يهاجرون داخلًيا ودولًيا

)2009b( املصدر: كليمنس

ملحوظة: قدمت احلصص باستخدام معدالت ارتداد الكثافة السكانية اجلوهرية
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املؤسسية  الهياكل  على  يعتمد  املالية  للتحويالت 
احمللية في نهاية املطاف.59

وقد أُعرب عن بواعث القلق من أن تخلق التحويالت 
املالية نوًعا من ›لعنة وفرة املوارد‹، التي قد تُساهم في 
ارتفاع غير مرغوب فيه في قيمة العملة؛ مما قد يعوق 
األدلة  اختلطت  أخرى،  مرة  وهنا  التنافسية.  القدرة 
التحويالت  فإن  ذلك،  على  عالوة  ذلك.60  من  بالرغم 
توزع  فهي  وبالتالي  واألسر،  األفراد  إلى  تذهب  املالية 
على نطاق أوسع مما عليه الفوائد من املوارد الطبيعية، 
والتي ال تتدفق إال للحكومات وحفنة من الشركات، 
وبالتالي غالًبا ما تؤدي إلى تفاقم الفساد. ولعل إحدى 
السمات اإليجابية لالقتصاد الكلي للتحويالت املالية 
هي أنها غالًبا ما تكون أقل تقُلًبا من أي من املعونة 
وإن  املباشر،  األجنبي  االستثمار  أو  الرسمية  اإلمنائية 
كانت ال تزال خاضعة للتقلبات الدورية، كما شوهد 

في عام 2009 )املربع 4.2(61
التحويالت  عن  الناجتة  »التنمية  عامًة  تبدو  وال 
املالية« مبثابة إستراتيجية منو قوية، مثل تدفق املعونات 
إزالة  وحدها  املالية  للتحويالت  ميكن  فال  األجنبية؛ 
والتغيير  االقتصادي،  للنمو  الهيكلية  املعوقات 
التي تتسم بها كثير  االجتماعي، واحلوكمة األفضل، 
من البلدان ذات مستويات التنمية البشرية املنخفضة. 
ومع ذلك، بالنسبة لبعض الدول الصغيرة، حتديًدا تلك 
تكون  بالعزلة، قد  تتعلق  إضافية  تواجه حتديات  التي 
قابلية التحرُك جزًءا ال يتجزأ من إستراتيجية شاملة 

فاعلة للتنمية البشرية ) املربع 4.4(.

4.1.3 اآلثار االجتماعية والثقافية
على  عميقة  تبعات  التحرُك  لقابلية  يكون  قد 
التسلسالت الهرمية االجتماعية والطبقية والِعرقية، 
في مجتمعات األصل إذا ما استطاعت اجملموعات ذات 
الوضع األدنى الوصول إلى قنوات تؤدي ملستويات أعلى 
في  مايا  حاالت  في  ذلك  ويتضح  للدخول.  كثيرا 
غواتيماال62، واحلراتني، وهى مجموعة تتكون أساًسا من 
املغرب.63  في  العمولة  بنظام  يعملون  سود  مزارعني 
وهذه هي التغييرات التي نرحب بها، والتي ميكنها أن 
تُوقف األشكال التقليدية، الشبيهة بالطبقية، ملوروث 
ولون  القرابة،  مثل:  أمور،  على  القائم  املساواة   عدم 
بعدم  ترتبط  التي  الدين،  أو  الِعرقية  واجلماعة  اجللد، 

املساواة في احلصول على األراضي، واملوارد األخرى.
املال  ورأس  والهويات،  واملمارسات،  األفكار،  وتُعرَف 
االجتماعي، التي تتدفق إلى األسر ومجتمعات األصل 
في بلدان املنشأ، باسم: التحويالت املالية االجتماعية،64

خالل  من  تظهر  قد  االجتماعية  التحويالت  وهذه 
التطور.  سريعة  االتصال  وسائل  طريق  وعن  الزيارات 
حيث  الدومينيكية،  ميرافلوريس  قرية  حالة  وتوضح 
في  بوسطن  إلى  أفرادها  األسر  ثلثي  أرسلت 

التسعينيات، اآلثار على ديناميكيات النوع االجتماعي. 
حيث  بوسطن  في  فقط  ليس  تغيرت،  املرأة،  فأدوار 
خرجت للعمل، ولكن أيًضا في اجلمهورية الدومينيكية، 
حيث تتمتع املرأة بقدر أكبر من املساواة في توزيع املهام 
املنزلية، وزيادة التمكني بصفة عامة. مثال آخر يأتي من 
إجنالند  نيو  في  اإلسالمي  املركز  في  الباكستانيني 
أعمال  وتُدير  املرأة  تُصلى  حيث  املتحدة،  بالواليات 
عن  أنباء  ووصلت  الرجل.  مع  إلى جنب  جنًبا  املسجد 
هذه التغيرات إلى كراتشي في باكستان، حيث ال تزال 
بعض النساء يفضلن النهج التقليدية، ولكن البعض 
اآلخر يحاول أن يخلق مساحات جديدة ليمكن للنساء 
الصالة والدراسة مًعا. والصحة هي مجال آخر تؤثر فيه 
التحوالت االجتماعية؛ فنتيجة للتعرض إلى التجارب 
العائدون  أو  الزائرون،  املهاجرون  يجلب  قد  اخلارج،  في 
معهم إلى ديارهم، ممارسات، مثل: شرب املياه املأمونة، 
أو إبقاء احليوانات بعيدة عن أماكن السكن، أو الزيارات 

التعاودية السنوية للفحص الطبي.
غير أن اآلثار االجتماعية والثقافية للهجرة ليست 
دائما إيجابية؛ فثمة مثال مضاد على ذلك، وهو ترحيل 
أمريكا  إلى  للعودة  املتحدة  الواليات  من  الشباب 
العصابات  تصدير  تشبه  كانت  التي  الوسطى، 
والتحليالت  البيانات  أن  من  الرغم  وعلى  وثقافاتها.65 
املُفصلة ليست متاحة، كشف تقرير إقليميي حديث 
اجملتمع  داخل  تنشأ  التي  العصابات  بني  التمييز  أن 
)بانديلياس( Pandillias، وتلك التي ُصدِّرت من الواليات 
املتحدة )عصابات املاراس( Maras ليس واضًحا دائًما.66 
برامج   إطالق  إلى   احلاجة  تدعو  احلالتني،  كلتا  وفي 
تستهدف اجملتمعات واألفراد املعرضني للخطر؛ بهدف 
جانب  إلى  العصابات،  لعنف  والتصدي  الشباب  منع 
والتمويل  الدعم  من  واملزيد  احلكومات  بني  التعاون 

للبرامج املعنية بإعادة التكامل.67
أنحاء  جميع  في  الشباب  من  بكثير  يتعلق  وفيما 
العالم، يُعتبر قضاء الوقت في اخلارج جزًءا طبيعًيا من 
سن  مرحلة  إلى  االنتقال  مُتثل  والهجرة  احلياة،  خبرة 
األردن،  في  امليدانية  الدراسات  خُلصت  وقد  الرشد. 
وباكستان، وتايالند، وفيتنام، إلى أن الهجرة تعتبر وسيلة 
لتعزيز املكانة االجتماعية لألسرة في اجملتمع احمللي. ومن 
ثم؛ ليس من املُستغرب أن تتزايد احتمالية هجرة أولئك 

الذين على صلة بأشخاص بالفعل في اخلارج.
وتنشأ أحيانًا ‘ثقافة الهجرة’ حينما ترتبط الهجرة 
ومادي، في  واجتماعي  بتحقيق جناح شخصي  الدولية 
من  قوية  بصفعات  يرتبط  املنزل  في  البقاء  أن  حني 
هذه  تَرُسخ  االجتماعية،  الشبكة  منو  ومع  الفشل.68 
السائد،  الُعرف  هي  الهجرة  وتُصبح  أكثر،  الثقافة 
في  ذلك  لوحظ  وقد  والقادرين.  الشباب  بني  وحتديًدا 
نطاق  على  خارجية  هجرة  فيها  حدثت  التي  احلاالت 
أفريقيا.  الفلبني، وكذلك في غرب وجنوب  واسع، مثل 

واملمارسات،  األفكار،  تُعرَف 
املال  ورأس  والهويات، 

إلى  تتدفق  التي  االجتماعي، 
في  األصل  ومجتمعات  األسر 

باسم:  املنشأ،  بلدان 
االجتماعية املالية  التحويالت 



80

تقرير التنمية البشرية لعام 42009
التغلب على احلواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية

كل  من  اثنني  أن  نيجيريا  في  أُجريت  دراسة  بينت  وقد 
اهتماًما  أكثر  كانا  التخرج،   سن  دون  طالب  خمسة 
مبكانة  للتمتع  وسيلة  ذلك  باعتبار  نيجيريا،  مبغادرة 
اجتماعية بدالً من البحث عن عمل ُمربح في الوطن األم. 
الهجرة  يخص  فيما  أيًضا  ذلك  نشهد  أن  وميكن   69

الداخلية: تُشير دراسة حديثة من إثيوبيا إلى أن التحول 
يدفع  قد  للتعليم  نتيجة  والتطلعات  التفضيالت  في 
عن  النظر  بغض  الريفية،  املناطق  من  للهجرة  الناس 

املكاسب احملتملة التي قد تتحقق من الهجرة.70
لالستمرار  بها  خاصة  دفع  قوة  الثقافة  تكتسب  وقد 
الذاتي، كما يتضح في حالة األيرلنديني، الذين استمروا 

النمر  »طفرة  االقتصادي  الرواج  ذروة  في  الهجرة  في 
الكلتي« ]أسوةً بالنمر اآلسيوي[.

من  كثير  في  الهجرة،  تكون  أفريقيا،  غرب  وفي 
األحيان، ليست مجرد وسيلة للتحرُك االقتصادي، وإمنا 
إلى مرحلة  الصبي خاللها  ينتقل  أيًضا عملية  تعتبر 
البلوغ.71 وبالنسبة لبعض الفئات في مالي وموريتانيا 
والسنغال، الهجرة هي طقوس العبور من مرحلة إلى 
أخرى: فمن خالل املعرفة واخلبرة املكتسبة من السفر 
رجال.72 وفي قرية  إلى  الذكور  املراهقني  يتحول شباب 
السونينك في كوندا مبالي، مُتيز قابلية التحرُك الذكور 
عن اإلناث.73 فالذكورة تتطلب حرية التحرُك، في حني أن 

قابلية التحرُك والتوقعات اإلمنائية للدول الصغيرة  4.4 املربع 

فيرى البعض جوانب سلبية، مثل: التعرُض لتراجع حجم التحويالت املالية )مثل كاب 

فيردي(، وزيادة عدم املساواة )مثل بوتان(. أما فيما يتعلق بإستراتيجية احلد من الفقر 

اخلاصة بدومينيكا، فإنها ترى أن الهجرة النازحة سبب للفقر، وفي الوقت ذاته، عامل 

مساهم في احلد منه.

وتستطيع الدول الصغيرة أن جتعل من الهجرة عنصرًا إستراتيجًيا في اجملهودات 

اإلمنائية بطرق عدة، بعضها في شكل مشاركة في االتفاقات اإلقليمية، وتركز بعض 

البلدان على العمالة املؤقتة في اخلارج، بينما يؤكد البعض اآلخر على خلق املهارات – 

وذلك أحيانًا بالتنسيق مع جيرانها. وقد شجعت موريشيوس بفاعلية العمالة املؤقتة 

املهاجرون  يستطيع  الذي  املال  ورأس  املهارات  الكتساب  وسيلة  باعتبارها  باخلارج 

املانحة، وضعت  اجلهات  وبدعم  عودتهم.  عند  التجارية  أعمالهم  إلقامة  استخدامه 

»رؤية  تركز  فيما  العائدين؛  للمهاجرين  واملالي  الفني  الدعم  يوفر  برنامًجا  احلكومة 

التنمية في ليسوتو حتى عام 2020« على توليد فرص عمل في الوطن األم من خالل 

جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، مع االعتراف بدور العمل في اخلارج، خصوًصا في 

تدابير  بها  الفقر اخلاصة  اجملاورة، حيث حتدد إستراتيجية احلد من  أفريقيا  دولة جنوب 

إصالحية تتضمن إضفاء الطابع اآللي والالمركزي على خدمات الهجرة الوافدة، وإقامة 

مقر جامع يُعنى بتنفيذ فعال لتصاريح الهجرة الوافدة وتصاريح العمل، والسيما اتخاذ 

اتخاذ  اإلمنائية  اإلستراتيجيات  تستطيع  الهجرة.  وزارة  في  الفساد  ملكافحة  التدابير 

تدابير أوسع نطاقًا للتعامل مع حتديات بُعد املكان، ففي بلدان جنوب احمليط الهادئ، على 

سبيل املثال، يسرت اجلامعات اإلقليمية ومراكز التدريب املهني من قابلية التحرُك، كما 

دخلت العديد من الدول في اتفاقيات خاصة بالهجرة مع جيرانها.  

وتتشابه صور املهاجرين النازحني من الدول الصغيرة مع املهاجرين عموًما؛ فهم 

يكونون أفضل، على مستوى املهارات واملوارد، ممن بقوا. على سبيل املثال؛ في موريشيوس 

يبلغ إجمالي معدل الهجرة النازحة %12.5، ولكن حوالي %49 منهم من اخلريجني. لكن 

بوجه عام ما من اختالف واضح في العرض الصافي للمهارات، واملُقاس بعدد األطباء لكل 

10.000 نسمة، ما بني الدول الصغيرة والكبيرة. أما فيما يتعلق باملتوسطات البسيطة، 

23 طبيًبا لكل 10.000  الدول الصغيرة وهو  أكبر في  األمر  واقع  فإن عدد األطباء في 

نسمة مقارنة بعدد 20 طبيًبا  لكل 10.000 نسمة، في املتوسط، لكافة البلدان.

أكبر  بها  التي  البلدان  أن  للدهشة  املثير  من  الثاني،  الفصل  في  إليه  كما هو مشار 

معدالت من الهجرة النازحة هي دول صغيرة، وهي املعدالت التي غالًبا ما تتزامن مع تدني 

احلجم  ِصغر  عيوب  واألفقر، من ضمن  الصغيرة  للبلدان  وبالنسبة  التنمية.  مستوى 

االعتماد البالغ على سلعة واحدة، أو قطاع واحد، والتعرُض خلطر الهزات اخلارجية. فضال 

عن ذلك، ال تستطيع البلدان الصغيرة االستفادة من وفرة اقتصاديات احلجم، ومن توفير 

البضائع احمللية، بل غالًبا ما تواجه ارتفاًعا في تكاليف اإلنتاج وأسعار املستهلك. أما في 

الُبعد عامال إضافًيا، ويرفع من تكاليف النقل، واستهالك  حالة الدول اجلزيرية، يعتبر 

الوقت، ويجعل من الصعب املنافسة مع األسواق اخلارجية؛ وبالتالي فإن تلك عوامل 

جميعها تُشجع على الهجرة إلى اخلارج. 

وتعتبر الفوائد املالية املرتبطة بالهجرة كبيرة نسبًيا من منظور الدول الصغيرة، 

ففي عام 2007 بلغ متوسط التحويالت املالية 233 دوالرًا أمريكًيا للفرد، مقارنة مبتوسط 

بلد آخذ في النمو، والبالغ 52 دوالرًا أمريكًيا. ُسجلت أعلى تدفقات سنوية، وفًقا للناجت 

احمللي اإلجمالي، في منطقة البحر الكاريبي مع حتويالت مالية تُقدر بنسبة %8 من الناجت 

احمللي اإلجمالي. غير أن معظم الدول الصغيرة ال تقع بني البلدان ذات احلصص األعلى 

للتحويالت املالية من الناجت احمللي اإلجمالي، ومن ثم فهي ال تتعرض، على وجه اخلصوص، 

إلى هزات تتصل بهذا املصدر. في الوقت ذاته، تتعدى فوائد الهجرة إلى البلدان الصغيرة 

روابط  إقامة  أمام  الفرص  يتيح  فالتحرُك  بكثير،  املالية  للتحويالت  النقدية  القيمة 

العمالة  أيًضا هجرة  تكون  وقد  االقتصادية.  املراكز  مع  التكامل  من  تعزز  قد  للعمل 

واألصل،  املقصد  طرفي  من  لكل  االقتصادية  االحتياجات  بني  للتوازن  سبيال  املؤقتة 

واملتعلقة بتوفير فرص عمل للعاملني ذوي املهارات املنخفضة، والتمكني من فوائد أكبر 

في الوطن األم، من خالل عودة املهارات واألفكار اخلاصة باألعمال التجارية. وبقدر تداخل 

ِصغر احلجم مع مستوى الضعف، وفي بعض البلدان مع انعدام االستقرار، قد تكون 

إستراتيجية  مبثابة  وكذلك  الصراع،  للتخفيف من خطر  األمان  مبثابة صمام  الهجرة 

قائمة على التنوع على األمد األطول.

وأدخلت بعض الدول الصغيرة الهجرة النازحة في اإلستراتيجيات اإلمنائية؛ وذلك 

استعراضنا،  وأوضح  فرص عمل.  بخلق  املتعلق  التحدي  مع  للتعامل  األول  املقام  في 

املفوض بإجرائه، إلستراتيجيات احلد من الفقر PRS أن الكثير من الدول الصغيرة )بوتان 

وكاب فيردي ودومينيكا وغينيا بيساو وساو تومي وبرينسيبي وتيمور ليشتي( تشير إلى 

عناصر إيجابية للهجرة الدولية، فيما يتعلق بأثرها على التنمية، أو احلد من الفقر، أو 

كليهما. كان من بني أهداف ورقة إستراتيجية احلد من الفقر في تيمور ليشتي لعام 

PRSP( 2003(وضع خطة لسفر ألف عامل إلى اخلارج سنويًا، ذلك بينما تشير دول أخرى 

إلى الهجرة النازحة باعتبارها مشكلة فقط )مثل: جيبوتي وغامبيا وغويانا وملديف(. 

      .)Pritchett )2006 وبريتشيت  )Koettl )2006 وكوتل )Amin and Mattoo )2005 وأمني وماتو )Winters, Walmsley, Wang, and Grynberg )2003 ( وحكومة ليسوتو )2004( ووينترز وواملسلي وواجن وجرينبيرجSeewooruthun )2008 وسيوورثون )Black and Sward )2009 وبالك وسورد )Winters and Martin )2004 ووينترز ومارتن )Luthria )2009 املصدر: لوثريا
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األسرة  داخل  عالقة  كبير،  حد  إلى  القرية،  في  املرأة 
ويظلون  يهاجرون  ال  الذين  الرجال،  ويعتبر  املعيشية. 
ناضج،   غير  شبابًا  أقاربهم،  على  اقتصاديًا  معتمدين 
وتستخدم النساء مصطلح ازدرائي عند اإلشارة إليهم 
وهو تينس tenes ، الذي يعنى ,’عالق مثل الغراء‘. وفي 
مالي، املصطلح الفرنسي العامي لوصف الهجرة هو 
aller en aventure، ويعنى حرفًيا، الذهاب في مغامرة. 
en aven- ›وبالنسبة للسونينك، الذهاب في مغامرة 
أثر  وإن  الرشد‘.  سن  طريق  على  ›خطوة  يعنى   ›ture
الهجرة على توزيع الدخل وعدم املساواة االجتماعية، 
هو في املقام األول وظيفة انتقائية - أي، َمنْ ِمنْ  الناس 
يتحرك )انظر الفصل الثاني(.74 وبصفة عامة، غالًبا ما 
تُنفق التدفقات النقدية املرتبطة بالهجرة الدولية من 
أجل الوصول إلى أحوال أفضل، في حني، على األقل في 
من  املالية  التحويالت  غالًبا  تكون  الطويل،  األجل 
املهاجرين الداخليني موجهة أكثر لتحقيق املساواة75.  
وُِجد هذا النوع من األمناط في املكسيك وتايالند، على 
أجريناه،  الذي  البحث  أيًضا  وقد خُلص  املثال.76  سبيل 
مبوجب تفويض، على الصني إلى أن عدم املساواة  يزداد 

مبدئًيا مع التحويالت الداخلية، ثم ينخفض.77
من  غالًبا  هم  حاالً  األفضل  األشخاص  كان  وإذا 
هي  إذن  لذلك  املالئمة  االستجابة  تكون  يهاجرون، 
ضمان احلصول على اخلدمات األساسية والفرص في 
الفقراء.  حترُك  قابلية  تيسير  عن  فضالً  األم،  الوطن 
أال  يجب  اخلامس،  الفصل  في  ذلك  إلى  أشرنا  وكما 
أطفالهم  إرسال  من  يتمكنوا  لكي  الفقراء  يتحرك 
ملدارس الئقة؛ بل يجب أن تتوفر لهم اخليارات في الوطن 

األم، إلى جانب إمكانية التحرُك.
وظهرت التحويالت اجلماعية التي تُرسل عن طريق 
جماعات  من  وغيرها  الرأس،  مسقط  في  جمعيات 
اجملتمع احمللي في العقود األخيرة،78 وتتخذ عادةً شكل 
مشروعات البنية التحتية األساسية، مثل: بناء الطرق 
واجلسور، وتركيب نُظم مياه الشرب والصرف الصحي، 
وحفر اآلبار، ومد خطوط الكهرباء والهاتف، وغيرها من 
املنافع العامة، مثل: ترميم كنيسة محلية، أو ملعب 
لكرة القدم. وقد يكون متويل هذه املشروعات في بعض 
 Tres األحيان متويالً مشتركًا- أشهر األمثلة  هو برنامج
Por Uno في املكسيك، والذي يهدف إلى زيادة التحويالت 
بأن،  املهاجرين  جمعيات  طمأنة  طريق  عن  اجلماعية 
مشروعات  في  اجلمعيات  تستثمره  بيسو  كل  مقابل 
والبلدية  االحتادية  احلكومات  ستضع  احمللية،  التنمية 
واحمللية، 3 بيسو. وتظل املبالغ احملُولة، باعتبارها حتويالت 
التي تُرسل على  مالية جماعية، جزًءا ضئيالً من تلك 
املبالغة في  وبالتالي يجب عدم  إلى األسر،  نحو فردي 
توقع اآلثار اإلمنائية احملتملة لتك البرامج.79 على سبيل 
في  الفلبينيون  تبرع   ،1990 عام  منذ  أنه  قُدر  املثال، 
الواليات املتحدة مببلغ 44 مليون دوالرٍ أمريكٍي في شكل 

في  اخليرية  للمؤسسات  ومادية  مالية  مساعدات 
الفلبني، وهو مبلغ يُعادل %0.04 فقط من الناجت احمللي 

اإلجمالي في عام 802007. 
وميكن أن تُؤثر قابلية التحرُك على احلياة االجتماعية 
والسياسية في بلدان املنشأ- مبعنى أوسع: قد يصبح 
املهاجرون وأبناؤهم، عند عودتهم، مشاركني مشاركة 
من  وبدال  والسياسية.  املدنية  األنشطة  في  مباشرة 
وزيارات   األعمال،  قطاع  في  االستثمارات  تؤثر  قد  ذلك، 
على  كالهما،  أو  اجلماعية  املبادرات  أو  املتكررة،  العودة 
أمناط مشاركة اآلخرين في الوطن األم. على سبيل املثال، 
في لبنان، تشكلت قوى سياسية جديدة، وال سيما بعد 
عام  في  الطائف  اتفاق  الوطني-  االتفاق  وثيقة  إبرام 
الثروة التي  1989، عندما استخدم املهاجرون العائدون 

جنوها في اخلارج للمشاركة في امليدان السياسي.81
تتراكم األدلة على أن املهاجرين النازحني قد دفعوا 
إلى تعزيز املؤسسات السياسية في بلدانهم األم. وقد 
في  أسرع  الدميقراطي  اإلصالح  في  التقدم  أن  تبني 
من  أكبر  عددًا  أرسلت  التي  النمو  في  اآلخذة  البلدان 
أن  وتبني  دميقراطية.82  بلدان  إلى جامعات في  الطالب 
املعرفة، والتوقعات التي جلبتها مجموعة من املغاربة 
العائدين من فرنسا إلى الوطن األم، قد شكلت عمل 
التحتية  البنية  استثمارات  مجال  في  احلكومة 
األساسية في املنطقة حيث مسقط رأسهم.83 ولكن، 
فقط  األمان  صمام  مبثابة  النازحة  الهجرة  كانت  إذا 
للتنفيس عن الضغط السياسي، فإن محفزات النخبة 

السياسية املستقرة لتحقيق اإلصالح قد تتقلص.84
في  االجتماعي  النسيج  املهاجرون  يُثري  وكما 
مبثابة  كذلك  يُصبحوا  أن  ميكنهم  اإلقامة،  أوطان 
ما  إذا  واالجتماعي  السياسي  للتغيير  فاعلة  عناصر 
عادوا بالقيم اجلديدة والتوقعات واألفكار التي شكلتها 
خبراتهم في اخلارج. وقد اتخذ هذا أحيانا شكل الدعم  
للحروب األهلية، كما هو احلال في الشتات في سري 
النكا، ولكن في معظم احلاالت تكون املشاركة بناءة 

على نحو أكثر.85
جونسون  إيلني  ومنها  بارزة،  معاصرة  أمثلة  وهناك 
سيرليف Ellen Johnson-Sirleaf، رئيسة ليبيريا، وهي 
كيسانو ويواكيم  أفريقيا،  في  دولة  تترأس  امرأة  أول 
و هو  السابق ملوزمبيق،  الرئيس   ،Joacquim Chissano
إدراك  ومع  باالحترام.  يتمتع  مخضرم  سياسي  حالًيا 
احلكومات  بعض  بدأت  الشتات،  احملتملة إلشراك  املزايا 
سبيل  على  ناشط.86  نحو  على  معهم  التواصل  في 
السياسية  احلقوق  دائرة  وتركيا  املغرب  وسع  املثال، 
واالقتصادية لتشمل املهاجرين النازحني، كما سمحت 
باحلصول على املواطنة املزدوجة.87 غير أنه، سواء كانت 
أو  املهاجرين  غير  لصالح  هذه  املشاركة  سياسات 
كانت ببساطة مجرد دعم لنخبة خارج البالد، فهي ال 
مناخ  حتسني  طريق  وعن  محسومة.  غير  مسألة  تزال 

أن  األدلة على  تتراكم 
دفعوا  قد  النازحني  املهاجرين 

املؤسسات  تعزيز  إلى 
األم بلدانهم  في  السياسية 
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االستثمار جذبت موريشيوس ) وهي حتتل حالًيا املرتبة 
إلقامة  الدولي  البنك  لدليل  طِبًقا  أفريقيا  في  األولى 
األعمال( املهاجرين للعودة مرة أخرى إليها؛ أمناط مماثلة 

كانت في الهند وتركيا، من بني بلدان أخرى.

4.1.4 قابلية التحرُك واإلستراتيجيات اإلمنائية 
الوطنية

حتى تاريخنا هذا، لم تعترف في الغالب اإلستراتيجيات 
في  الفقر  من  احلد  وإستراتيجيات  الوطنية  اإلمنائية 
البلدان اآلخذة في النمو باإلمكانات املرتبطة بقابلية 
في  ديناميكياتها  إدراج   على  تعمل  ولم  التحرُك، 
إلى  جزئًيا  هذا  ويرجع  والرصد.  التخطيط  عمليات 
التي تواجه هذه  املُلحة  مجموعة أخرى من األولويات 
البلدان، بدًءا من حتسني أنظمة تقدمي اخلدمات، ومرورًا 
ببناء البنية التحتية األساسية، وانتهاًء بتعزيز النمو 

على مستوى القاعدة العريضة.
ومُيكن استنباط وجهات النظر، على مستوى البلد 
الواحد، املرتبطة بالصالت بني قابلية التحرُك والتنمية، 
النقاط  وأبرز  الوطنية.  البشرية  التنمية  تقارير  من 

موجزة في املربع 4.5.
بني  العالقة  في  متعمقة  نظرة  على  للحصول 
عينة  في  والهجرة  الوطنية  اإلمنائية  اإلستراتيجيات 
أكبر من البلدان، فوضنا بإجراء دراسة الستعراض الدور 
الوطنية  اإلستراتيجيات  في  الهجرة  به  تقوم  الذي 
هي  اإلستراتيجيات  وهذه   .PRSs الفقر  من  للحد 
أعدتها  اإلمنائية،  والسياسات  األهداف  عن  بيانات 
في  رؤاها  تُهَمل  ما  غالًبا  التي  الفقيرة  البلدان 
إستراجتيات مهمة  وهي  بالهجرة.  املعنية  املناقشات 
ألنها تنطوي أيًضا على مساهمات من اجلهات الفاعلة 

في اجملتمع املدني، أو على إقامة الَشراكات معها، وذلك 
من أجل أن تقوم هذه اإلستراتيجيات على التقييمات 
في  وتسهم  الفقر،  في  املشاركة  وتقييمات  الكمية 
فهم أولويات احلكومة.88 كما أنها مهمة ألن الشركاء 
هذه  مع  مساعداتهم  مبوازاة  التزموا  قد  الدوليني 
امللكية  ألهمية  نظرًا  الوطنية،  اإلستراتيجيات 

الُقطرية في مجال التنمية.
الفقر  رمبا تكون إستراتيجيات احلد من  اآلن،  وحتى 
في معاجلة مسألة  األشمل  بنغالديش هي  في   PRSs
أحدث  تعكس  كذلك  اإلمنائية.  وروابطها  الهجرة 
أللبانيا،   PRSs الفقر  من  احلد  إستراتيجيات 
القضايا  أكبر على  تركيزًا  النكا،  وقيرغيزستان، وسري 
البلدان  من  العديد  تُدرك  كما  بالهجرة.  املتصلة 
األفريقية دور التحويالت املالية، ومزايا العودة والهجرة 
الدائرية للمغتربني ذوى املهارات، وقيمة نقل املعرفة من 
هؤالء األشخاص. وهناك عدة إستراتيجيات تهدف إلى 

جذب أعضاء الشتات األثرياء نحو االستثمار.
الهجرة  معاملة  حول  أسبق  حتليل  استند  كما 
الدولية في إستراتيجيات احلد من الفقر PRSs في جزء 
ورغم  ›الهجرة‹89،  كلمة  ذِكر  مرات  عدد  على  منه 
أنه من  إال  باملرة.  بساطته، فإن هذا املؤشر غير مجٍد 
الالفت للنظر عدم وجود ارتباط كبير، في إستراتيجيات 
احلد من الفقر، بني عدد مرات اإلشارة إلى الهجرة، وبني 
مختلف التدابير املرتبطة بأهميتها املمكنة في مجال 
التنمية الوطنية، مثل: حصة السكان الذين يعيشون 
إضفاء  ومعدل  املالية،  التحويالت  وحجم  اخلارج،  في 

الطابع احلضري.90
ووضعت إستراتيجيات احلد من الفقر PRSs مجموعة 

قابلية التحرُك والتنمية البشرية: بعض املناظير للبلدان اآلخذة في النمو  4.5 املربع 

بالنسبة للفتيات، فقد تثبط أيضا من عمليات االستثمار في التعليم العالي باجملتمعات 

التي ينزح معظم املهاجرين إلى اخلارج بحثا عن األعمال منخفضة املهارات.

وتأتي رؤى مختلفة من السلفادور، حيث ميثل املهاجرون نسبة %14  من السكان ويتضح 

أثر الهجرة أكثر على املستوى الكلي. ويبدو أن سرعة الوتيرة احلديثة التي شهدتها الهجرة 

قد ساهمت في انتقال البالد إلى اقتصاد اخلدمات التي اعتمدت بشدة على التحويالت املالية 

واخلدمات،  السلع  تقدمي  في  املتخصصة  الصغيرة  التجارية  األعمال  من  ومجموعات 

للمهاجرين وأُسرهم، مبا فيها املنتجات ووسائل االتصال املرتبطة بالوطن. ويشير التقرير إلى 

أن الهجرة تسمح لبعض األشخاص الفقراء نسبًيا بالترقي درجة أعلى في قابليتهم على 

التحرك، وذلك من خالل الروابط التي تِصلهم باالقتصاد العاملي.

ألبانيا  من  كل  تقارير  فيها  مبا  حديثًا،  صادرة   ،NHDRs البشرية  للتنمية  وطنية  تقارير  عدة  ركزت 

التقارير الوطنية  التنمية على االنتقال. وفي بلدان أخرى، أخذت  والسلفادور واملكسيك،  على تبعات 

للتنمية البشرية في االعتبار كيفية تأثير قابلية التحرُك على جوانب منتقاة للتنمية، على سبيل املثال؛ 

دور اجملتمع املدني )في مصر(، والتنمية الريفية )في أوغندا(، والنمو االقتصادي )في مولدوفا(، والتالحم 

االجتماعي )في ساحل العاج( وعدم املساواة )في الصني(.

ويعرِّف التقرير الوطني للتنمية البشرية في املكسيك عدم املساواة باعتبارها أقوى 

احملددات املتعلقة بتدفقات الهجرة، كما يحدد احلركة بوصفها عامال يُعّدل من مدى توفر 

الفرص لآلخرين مبا فيهم املقيمني. واستنادا على استقصاء العمل الوطني، تبني أن املهاجر 

املكسيكي املتوسط يتمتع مبستوى من التعليم املدرسي أعلى بقليل من املتوسط، وكذا 

مبستويات متوسطة من الدخول، ولكنه يأتي من أحد البلديات املُهمشة؛ مما يشير إلى اقتران 

مجموعة أساسية من القدرات باالفتقار إلى الفرص التي تُعتبر العوامل احملركة الرئيسية. 

ومشروطة  معقدة  املكسيك  في  للهجرة  الكلية  البشرية  التنمية  آثار  أن  التقرير  فوجد 

بسمات اجملموعات اخملتلفة واملوارد اخلاصة بها؛ مثال، على الرغم من أن الهجرة حتد غالبا من 

عدم املساواة في التعليم، خصوًصا

)UNDP )2000; 2004Aa; 2005a,b; 2006a; 2007c,e; 2008c املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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واسعة من املبادرات السياسية املتعلقة بالهجرة، على 
حتليل  على  صراحة  تعتمد  ال  غالًبا  هذه  أن  من  الرغم 
مسبق. ففي كثير من احلاالت، يكون الوضع املعرفي حول 
العالقة بني املبادرة املقترحة واألثر اإلمنائي املتوقع ضعيفا؛ 

مما يؤكد على أهمية تطوير البيانات والتحليالت.
الفقر  احلد من  إستراتيجيات  أن  يبدو  عام،  وبشكل 
PRSs تعترف مبدى تعقيد الهجرة الدولية، وتقر بكل من 
وآثارها   - الفقر  من  واحلد  التنمية  فرص  أي   – مزاياها 
السلبية احملتملة. ومييل البعض إلى التأكيد على اجلانب 
إستراتيجيات  أحدث  تعبر  املثال،  على سبيل  اإليجابي- 
والسنغال  ونيبال،  إثيوبيا،  في   PRSs الفقر  من  احلد 
دون  باعتبارها فرصة،  النازحة  الهجرة  وأوزبكستان، عن 
أحدث  وتؤكد  احملتملة.  السلبية  اجلوانب  إلى  اإلشارة 
ومنها  املالية،  التحويالت  دور  على  اإلستراتيجيات 
الكونغو  وجمهورية  بنغالديش،  إستراتيجيات 
الدميقراطية، وغانا، وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية، 

وليبيريا، وباكستان، وتيمور الشرقية، وأوزبكستان.
املعنية  السياسات  إستراتيجيات  عدة  وحُتدد 
بالهجرة؛ فنستطيع أن منيز بني السياسات التي توصف 
التي  وتلك  تيسيرية’،  أو  ‘استباقية  بأنها  عاًما  وصًفا 
ترتكز على‹التنظيم أو الرقابة‹)اجلدول 4.1(. وتظهر في 
ومنع  البشر،  في  االجتار  مكافحة  األحيان  من  كثير 
الهجرة غير النظامية، وحتديث وتعزيز خدمات الهجرة 
الوافدة واجلمارك. ومن املدهش أن بعض هذه السياسات 

حتاكي تلك التي تُروج لها حكومات الدول الغنية.
وإيجازا ملا تقدم، على الرغم من أن إطار إستراتيجية 
PRS لم يكن معًدا على النحو املالئم  احلد من الفقر 
ملعاجلة السياسات املعنية بالهجرة دون غيرها، فإنه قد 
يشكل أداة مفيدة لدمج قضايا الهجرة والتنمية. ومن 
البعد بأسلوب مالئم في إستراتيجية  أجل وضع هذا 
وطنية شاملة للتنمية، يجب القيام باستثمارات في 
واسعة  مشاورات  وفي  والتحليالت  البيانات  مجال 
النطاق مع أصحاب املصلحة. ويتناول الفصل اخلامس 

احلديث باستفاضة عن هذه التحديات.

4.2 اآلثار على أماكن املقصد
غالبا ما تُسهب املناقشات حول الهجرة في احلديث عن 
املقصد  بلدان  على  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار 
الغنية. وقد عمد هذا التقرير إلى السعي لتصحيح هذا 
اخللل؛ عن طريق البدء باملهاجرين وأسرهم، ثم التركيز 
التي جاءوا منها. بيد أن ذلك ال يعني أن  على األماكن 
اآلثار على األشخاص في مجتمعات املقصد غير مهمة.

النسبة  ارتفعت  املتقدمة،  البلدان  من  كثير  ففي 
املئوية للمهاجرين من إجمالي عدد السكان سريًعا على 
مدار السنوات اخلمسني املاضية. ومن املقدر اآلن أن تصل 
النسب إلى أرقام زوجية في أكثر من اثني عشر بلًدا من 
 OECD. 91والتنمية االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان 

وكما أمُلح إليه في الفصل الثاني، تبني بالتفصيل في 
جدول اإلحصاءات )أ(، أن أعلى احلصص في أوقيانوسيا 
)%16(- التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، بينما تبلغ حصة 
 .)8%( فحصتها  أوروبا  أما   ،)13%( الشمالية  أمريكا 
وتتراوح احلصص ما بني %1 و%2 فقط في املناطق الثالث 
الرئيسية اآلخذة في النمو في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا 
أعلى  الكاريبي. وقد ُسجلت  البحر  الالتينية ومنطقة 
دول  في  البلدان  مستوى  على  للمهاجرين  حصص 
التعاون اخلليجي، وجنوب شرق آسيا، مبا فيها  مجلس 
%63 في قطر، و%56 في اإلمارات العربية املتحدة، و47% 
في الكويت و%40 في هونغ كونغ )الصني(. وتُعتبر اآلثار 
احلقيقية واملُتصورة للهجرة الوافدة ذات أهمية بالغة، 
وال تقل عنها أهمية، حقيقة أن هذه التصورات تُشكل 
املناخ السياسي الذي تُناقش وحُتدد فيه عمليات اإلصالح 

السياسي.
االقتصادية  اآلثار  باستعراض  اجلزء  هذا  في  ونبدأ 
للهجرة الوافدة بوجه عام، ثم نولي تركيزًا أكثر حتديًدا 
على سوق العمل واآلثار املالية. ولكل أثٍر من هذه اآلثار 
أن  حني  في  التوزيع-  أشكال  بشأن  هامة  قضايا  ثمة 

هناك مكاسب إجمالية، وهذه ال تُوزع بالتساوي.

4.2.1 مجموع اآلثار االقتصادية
مجموع  على  الهجرة  أثر  حول  النقاش  دار  لطاملا 
معدالت النمو في بلدان املقصد، بيد أنه من الصعب 
املتعلقة  واملتطلبات  األثر.  هذا  ملثل  الدقيق  القياس 
إلى  احلاجة  فيها  مبا  املنهجية،  والتعقيدات  بالبيانات 
توقيتاتها،  املباشرة وحتديد  وغير  املباشرة  اآلثار  تفنيد 

جميعها مُتثل حتدياٍت )انظر املربع 1.1(.
وتتنبأ النظرية االقتصادية بضرورة توّفر مجموعة 
هامة من املكاسب الناجتة عن احلركة، تعود على كل 
التجارة  غرار  وعلى  املقصد.  وبلدان  املُتحركني  من 

تعترف إستراتيجيات احلد من الفقر باآلثار املتعددة للهجرة اجلدول )4.1( 

تدابير السياسات املوجهة نحو الهجرة الدولية في إستراتيجيات احلد من الفقر، 2000-2008

19 مكافحة االجتار بالبشر  9 تيسير التحويالت املالية  10 تصدير العمالة 

18 حتديث اجلمارك  3 تشجيع القنوات القانونية للتحويالت املالية  1 تشجيع هجرة اإلناث 

17 تعزيز الرقابة على احلدود  17 إشراك جماعات الشتات  3 تعزيز قابلية التنقل بني الطالب 

12 مكافحة الهجرة غير الشرعية  8 تعزيز االستثمار بني جماعات الشتات  9 توقيع االتفاقات الثنائية 

10 تعزيز عودة الالجئني  4 استيراد املهارات  6 النهوض بأوضاع العمالة في اخلارج 

9 معاملة »هجرة العقول«  8 املشاركة في البرامج التعاونية اإلقليمية   6 التدريب قبل الرحيل 

7 دعم العودة  8 تعزيز املزيد من البحوث وأعمال الرصد  3 إعداد خدمات قنصلية 

2 توقيع االتفاقات إلعادة الدخول  5 بناء قدرة مؤسسية  2 تنظيم قطاع التوظيف 

مكافحة فيروس نقص املناعة 2 تيسير قابلية حتويل املعاشات 

7 البشرية واإليدز بني املهاجرين    

5 إعادة دمج ضحايا االجتار بالبشر  7 تعزيز دمج الالجئني 

عدد البلدان عدد البلدانتفاعلي/تيسيري عدد البلدانتفاعلي/تيسيري تنظيم/رقابة

Black and Sword )2009( املصدر: مت تعديله من بالك وسورد

ملحوظة:  روجعت 84 إستراتيجية من إستراتيجيات احلد من الفقر
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الدولية، يُعزى ذلك إلى أن الهجرة تسمح لألشخاص 
بالتخصص واالستفادة من نقاط القوة النسبية لهم. 
من  األفراد  إلى  املكاسب  من  األكبر  النصيب  ويرجع 
إلى  تذهب  املكاسب  هذه  بعض  ولكن  املُتحركني، 
مكان  في  هم  ملن  وكذا  املقصد،  مكان  في  املقيمني 
األصل؛ وذلك عبر التدفقات املالية وغيرها من التدفقات 
التي   - التقرير  لهذا  الداعمة  األبحاث  وفي  األخرى. 
في  املُستخَدمة  التقديرات  أشارت  بتفويض-  أُجريت 
منوذج التوازن العام، واملعني باالقتصاد العاملي، إلى أن 
بلدان املقصد ستحصل على ُخمس املكاسب، من زيادة 
قدرها %5 في عدد املهاجرين في البلدان املتقدمة، وهي 

النسبة التي تصل إلى 190 مليار دوالر أمريكي.92
على  اجلارية  للدراسات  الستعراضنا  واستكماال 
بإجراء بحث لوضع مجموعة  البلدان، فوضنا  مستوى 
جديدة من البيانات تتعلق بتدفقات الهجرة وحصيلتها، 
مبا في ذلك بيانات سنوية بشأن طبيعة العمل، وساعات 
على  الطارئة  والتغييرات  املال،  رأس  وتراكم  العمل، 
بلدان  بلًدا من  أربعة عشر  الوافدة، في  الهجرة  قوانني 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  املقصد 
)OECD( وأربعة وسبعني بلًدا من بلدان األصل، وذلك في 
كل عام على مدار الفترة ما بني عامي 1980 و2005. 93 
وأوضح بحثنا أن الهجرة الوافدة تزيد من نسبة العمل، 
السكان  على  تضييق  وجود  على  الدليل  انعدام  مع 
تُدل  لالستثمار.  النِشطة  االستجابة  وكذلك  احملليني؛ 
هذه النتائج على أن النمو السكاني الناجت عن الهجرة 
للفرد   الفعلي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  نسبة  من  يُزيد 
الواحد على املدى القصير، بنسبة واحد إلى واحد )مبعنى 
أن زيادة %1 من السكان بسبب الهجرة يقابلها زيادة 1% 
في الناجت احمللي اإلجمالي(. وتعتبر هذه النتيجة منطقية 
مبا أنه، في معظم األمثلة، تكون تدفقات الهجرة ما هي 
بالبلد  العاملة  القوى  من  مئوية  نقطة  من  جزًءا  إال 
املستقبل. عالوة على ذلك، تكون هذه التدفقات قابلة 
أن التكيف التام  إلى حد كبير للتوقع، مما يعني ضمناَ 
أمرًا  يعتبر  الواحد  للفرد  االستثمار  مستويات  مع 

معقوال، حتى وإن كان على املدى القصير.     
وظهرت على مستوى البلد الواحد، على األقل في 
 ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان 
نتائج مشابهة، تتمثل في زيادة الهجرة، لها آثار متعادلة 
أو إيجابية طفيفة على معدل دخل الفرد. على سبيل 
من  عدد  انضمام  تلت  التي  احملاكاة،  مناذج  تشير  املثال؛ 
أن  إلى   ،2004 عام  في  األوروبي  االحتاد  إلى  البلدان 
التي  وأيرلندا،  املتحدة  باململكة  اإلنتاج  مستويات 
الدول  من  النطاق  واسعة  وافدة  بتدفقات  سمحت 
زيادة  مُتثل  سوف  الشرقية،  أوروبا  من  اجلدد  األعضاء 
بنسبة تتراوح بني %0.5 و%1.5 بعد مرور حوالي َعقد من 
فيها حصة  املهاجرون  ميثل  التي  البلدان  وفي  الزمن.94 
دول  مثل   – العاملة  والقوى  السكان  من  كثيرًا  أكبر 

مجلس التعاون اخلليجي )GCC( – من املتوقع أن تكون 
في  القطاعات  مستوى  على  اجملُمعة  اإلسهامات 
يتوفر  ال  احلظ  ولكن لسوء  األخرى،  أكبر هي  االقتصاد 

التحليل التجريبي التفصيلي في هذا الصدد.  
من  املزيد  املهاجرون  يوفر  أن  املمكن  من  أنه  كما 
االبتكار.  من  أعلى  معدالت  ومنها  االقتصادية،  املزايا 
واجلدير بالذكر أنه من املمكن إرجاع املكاسب اإلنتاجية، 
التي  اإلسهامات  إلى  املقصد،  أماكن  من  العديد  في 
املعرفية.  للقاعدة  األجانب  والعلماء  الطالب  يقدمها 
وتشير البيانات، الصادرة عن الواليات املتحدة، أنه أثناء 
ذوو  املهاجرون  عزز  و2000،   1950 عامي  بني  ما  الفترة 
نسبة  حققت  إذ  االبتكارات،  من  العالية  املهارات 
االرتفاع، البالغة %1.3 في حصة خريجي اجلامعات من 
الصادرة  االختراعات  براءات  عدد  في  زيادة  املهاجرين، 
للفرد بنسبة هائلة بلغت %15، مع إسهامات ملحوظة 
خلريجي مجاالت العلوم والهندسة، وذلك بدون أدنى أثر 

سلبي على النشاط االبتكاري للسكان احملليني.95  
على  املواهب  مجال  في  صراحة  البلدان  وتتنافس 
اخلريجني بني  تتفاوت حصة  ثم؛  العاملي، ومن  املستوى 
على  املتحدة،  الواليات  استطاعت  وطاملا  املهاجرين.96 
وجه التحديد، أن جتذب مواهب املهاجرين من خالل جودة 
قواعدها  ومزايا  لبحوثها،  التحتية  والبنية  جامعاتها، 
أيرلندا  في  أما  االختراع.97  ببراءات  املرتبطة  الداعمة 
احلاصلني  املهاجرين  حصة  فتتعدى  املتحدة،  واململكة 
النمسا  في  تقل  فيما   ،30% نسبة  عاٍل  تعليٍم  على 
توفر  التي  البلدان،  وأبلت   98.15% عن  وبولندا  وإيطاليا 
تبشر  املدى  طويلة  وفرًصا  مرونة،  أكثر  دخول  أنظمة 
بوعود أكثر، بالًء حسنًا في جذب األشخاص ذوي املهارات، 
بينما كان للقيود املفروضة على مدة اإلقامة، والشروط 
املتعلقة بتأشيرة الدخول، وبتطور املستقبل املهني – 
وضع  املثال–  سبيل  على  أملانيا  في  احلال  هو  كما 
استيعابي محدود؛ مما أدى إلى إجراء مناقشات حول ما 
يُعرف بالبطاقة الزرقاء أو تصريح العمل املمتد ليشمل 
دول االحتاد األوروبي، وهي الفكرة التي حصلت على دعم 

أولي من البرملان األوروبي وموافقة اجمللس األوروبي.99
)الصني(  كونغ  وهونغ  سنغافورة،  من  كل  تتمتع 
ذوي  من  األجانب  باملهنيني  صراحًة  ترحب  بسياسات 
املهارات العالية، وتتراوح هذه السياسات بني السماح 
للمهاجرين الوافدين بأن يأتوا بأُسِرهم، من خالل تيسير 
اإلقامة الدائمة بعد مرور فترات انتظار محددة )عامني 
كونغ  لهونغ  أعوام  وسبعة  لسنغافورة  بالنسبة 

]الصني[(، وخيار احلصول على جنسية البلد.100          
املاهرة  العمالة  جلذب  برامج  وضع  املمكن  ومن 
النهج  وهو  النقاط،  على  قائم  عام  نهج  باستخدام 
متطلبات  أو  العمل،  سوق  باختبارات  يرتبط  الذي 
صاحب العمل، أو األمرين مًعا )الفصل الثاني(، إال أنه 
يُعنى  مركزي  تخطيط  نهج  تطبيق  الصعب  من 

من املمكن أن يوفر املهاجرون 
االقتصادية،  املزايا  املزيد من 

ومنها معدالت أعلى من 
االبتكار
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التغييرات  مواجهة  في  خصوًصا  العاملة«،  »بالقوة 
استخدمت  وطاملا  االقتصادية.  والِهزات  الهيكلية 
حكومات املقصد اخلطط القائمة على النقاط، التي 
املهارات  ذوي  املهاجرين  لصالح  بالبساطة،  تتمتع 
العالية، أو جلذب العمالة للوظائف التي يعاني سوق 
العمل الوطني عجزًا فيها، كما هو احلال في برنامج 

هجرة العمالة املاهرة اخلاص بأستراليا.  
تستطيع الهجرة حتفيز التوظيف واألعمال احمللية، 
غير أن آثار هذا الوضع قد تتحدد بالسياق املوجودة فيه. 
املستهلك  طلب  مستوى  على  أيًضا  املهاجرون  ويؤثر 
وتركيبته، على سبيل املثال، قد يفضل املهاجر السلع 
احمللية  واخلدمات  السلع  والسيما  بالوطن،  تتصل  التي 
 - دراستنا  وجدت  وعمله.  منزله  إلى  والقريبة  املتوفرة، 
في   - اآلثار  بهذه  واخلاصة  بتفويض،  أُجريت  التي 
كاليفورنيا، دليال يشير إلى االرتباط اإليجابي بني تدفق 
للقرن  السابق  األخير  الَعقد  خالل  الوافدين  املهاجرين 
احلادي والعشرين في أماكن معينة )وهي األماكن املنتقاة 
لتحديد اجملموع احملتمل من العمالء لشركات مختلفة(، 
القطاعات،  بعض  في  العمل  منو  معدل  ارتفاع  وبني 
خصوًصا في قطاع اخلدمات التعليمية. أما فيما يتعلق 
إذ  ُمختلًطا،  جاء  فقد  الطلب  تركيبة  على  ذلك  بأثر 
ارتبطت حصة أكبر من املهاجرين بالقليل من الشركات 
وارتبطت،  بالتجزئة،  للبيع  مستقلة  ومبََحال  الصغيرة، 
في الوقت نفسه، باملزيد من بائعي التجزئة الِكبار ممن 
الوقت ذاته،  يقدمون التخفيضات على بضائعهم. في 
الهجرة  زيادة  ارتباط  الدراسة  وجدت  متوقع،  هو  وكما 

بزيادة التنوع الِعرقي للمطاعم.101

4.2.2 آثار سوق العمل
يدور اجلدل حول آثار الهجرة على العمل واألجور في بلد 
مستويات  على  احلاصلني  لهؤالء  خصوًصا  املقصد، 
استطالعات  وتبني  الرسمي.  التعليم  من  منخفضة 
الرأي العام ظهور بواعث قلق ملحوظة تتعلق بخفض 
الهجرة ملعدالت األجور،102 وقد جرى نقاش أكادميي قوي 
الواليات  في  ملحوظ،  نحو  على  املوضوع،  هذا  حول 
املتحدة. بيد أنه من املثير للدهشة أن معظم الدراسات 
االقتصادي  التعاون  التي جرت في منظمة  التجريبية 
والتنمية )OECD( خرجت باستنتاجات مماثلة، أال وهي 
العمال  أجور  على  الوافدة  للهجرة  اإلجمالي  األثر  أن 
احملليني قد يكون إيجابًيا أو سلبًيا، ولكنه إلى حد ما أثر 
أوروبا،  وفي  والطويل.103  القصير  األمدين  على  صغير 
واألحادية  البلدان،  املتعددة  الدراسات  من  كل  وجدت 
أجور  متوسط  على  للهجرة  أثر  من  ما  أنه  البلدان، 

األشخاص احملليني، وإذا وجد فهو أثر طفيف.104 
استجابة  بأن  االعتراف  ينبغي  الوقت،  نفس  في 
موزعة  أنها  يرّجح  ال  الوافدة  للهجرة  األجور  معدالت 
توزيًعا متساويًا بني العمال كافة، وسوف يتضح ذلك 

املهاجرين  مع  محلًيا  املواليد  يتنافس  عندما  أكثر 
الوافدين. وأوضح النقاش الدائر أن األمر ال يتعلق بعدد 
مهاراتهم،  من  مبزيج  أيًضا  ولكن  فحسب،  املهاجرين 
فنوع املهارات التي يأتي بها املهاجرون تؤثر أحيانا، بطرق 
املتاحة  العمل  وفرص  املمنوحة،  األجور  على  عديدة، 
لشرائح مختلفة من السكان احملليني. وإذا ما تكاملت 
من  العمال  مهارات  مع  املهاجرين  العمال  مهارات 
إذا  أما  الفريقان.105  املواليد محلًيا؛ عندئذ سيستفيد 
ستحتدم  احلالة،  هذه  ففي  متاًما؛  املهارات  متاثلت 
املنافسة لتؤدي إلى إمكانية تعرُض العمال من املواليد 
االستنتاج ليس محتوًما:  احملليني للخسارة. لكن هذا 
الرابحني  النتائج في ظل وجود بعض  فأحيانًا تختلط 
يثير  اآلثار  وتقييم هذه  اجملموعتني.  في كال  واخلاسرين 
اإلشكاليات، وذلك لصعوبة قياس الدرجة التي تتكامل 
مكان  تستبدل  أو  اخملتلفة،  اجملموعات  مهارات  فيها 

بعضها البعض، عبر احلدود الدولية حتديًدا.106   
مثال يسترعى االنتباه على القدرة التكميلية هو 
أعلى  مشاركة  تسهيل  املهاجرين  استطاعة  كيفية 
للمواليد محلًيا من اإلناث في القوى العاملة.107  فإن 
توفر الرعاية منخفضة التكلفة لألطفال من شأنه أن 
وإيجاد  اخلروج  من  ليمكنهن  الشابات  األمهات  يحرر 
هذا  في  الصادرة  املؤلفات،  في  اآلراء  وتتوافق  عمل. 
الصدد، حول هجرة العمالة منخفضة املهارات عموًما، 
ومدى تكميلها للعمالة احمللية في أوروبا.108 قد يظهر 
أكبر على  بقابلية  يتمتعون  املهاجرين  ذلك جزئًيا ألن 
احلركة من العمال من املواليد محلًيا، ومثال على ذلك 
إيطاليا.109 واألكثر أهمية من ذلك، أن املهاجرين غالًبا 
ما يكونون على استعداد لقبول العمل الذي لم يعد 
لدى احملليني االستعداد للقيام به، مثل رعاية األطفال، 
واالعتناء باملسنني )وهو نوع من العمل مطلوب بكثرة 
في اجملتمعات التي بها نسبة كبيرة من كبار السن(، 
فضال عن األعمال املنزلية، وأعمال املطاعم والفنادق، 

وغيرها من األعمال في مجال الضيافة.   
وكما لوحظ، ثمة متوسط تأثير محدود على األجر 

قد يخفي التباين الهام بني أنواع العمال احملليني.
وهنا جتُدر اإلشارة إلى وجود مؤلفات جتريبية هائلة 
البلدان  توزيع األجور في  الوافدة على  الهجرة  أثر  حول 
األثر  تقديرات  تتراوح  املتحدة،  الواليات  ففي  املتقدمة. 
على أجور العمالة غير املاهرة بني 9-% و%0.6+.110 واليزال 
من  منخفضة  مستويات  على  احلاصلني  من  احملليون 
عن  مبميزات  يتمتعون  الرسمي  املدرسي  التعليم 
املهاجرين، ليس فقط بسبب اللغة، ولكن أيًضا بسبب 
املعرفة باملؤسسات والشبكات والتقنيات احمللية، وهي 
األمور التي مُتكنهم من التخصص في املهام التكميلية 

التي يتقاضون عنها أجورًا أفضل.111
وتتسق قابلية االستبدال املنقوصة، ما بني املهاجرين 
الدليل احلديث الذي يشير إلى أن  والعمالة احمللية، مع 

تسهيل  املهاجرون  يستطيع 
للمواليد  أعلى  مشاركة 

محلًيا من اإلناث في القوى 
العاملة
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العمال الذين يتأثرون تأثرا أكبر بدخول املهاجرين اجلدد 
يتلقون  فإنهم  السابقني،  املهاجرين  من  العمال  هم 
في  تعديل  حدوث  عند  الصفعات  من  األكبر  النصيب 
يتنافسون  من  أول  اجلدد  القادمني  أن  مبا  العمل،  سوق 
معهم. ففي اململكة املتحدة مثال، قد يكون السبب وراء 
زيادة اختالف األجور بني احملليني واملهاجرين بنسبة وصلت 
إلى %6، هو املنافسة الضارية التي ظهرت بني املهاجرين 

مع بواكير القرن احلادي والعشرين.112  
بآثار  املتعلق  الدليل  فيه  يكون  الذي  الوقت  وفي 
العمل أقل شموال، تتشابه في إطاره األمناط، فلم تُِقم 
الهجرة  بني  ُمنّظمة  عالقة  التفصيلية  التحقيقات 
لتقسيم سوق  ذلك، جزئيا،  ويُعزى  والبطالة.  الوافدة 
العمل حيث يقبل املهاجرون من ذوي املهارات املنخفضة 
اجملموعة  مُيكِّن  مما  للمحليني؛  جذبًا  األقل  باألعمال 
أخرى.  وفرص عمل  إلى قطاعات  االنتقال  من  األخيرة 
فضال عن ذلك، لم ينجم عن التدفقات الوافدة الهائلة 
في أيرلندا واململكة املتحدة، واملرتبطة باالنضمام إلى 
زيادة في  أو  االحتاد األوروبي، أي تنحية للعمالة احمللية، 
معدالت البطالة. ومن ثم تدعم التجارب احلديثة في 
كبيرًا  أثرًا  تشكل  ال  املهاجرة  العمالة  أن  فكرة  أوروبا 
على عمل احملليني. وخُلصت دراسة أوروبية إلى أن زيادة 
باملائة في حصة املهاجرين، من إجمالي  تُقدر بعشرة 
عمل  فرص  من  تقلل  أن  شأنها  من  العمل،  فرص 

املقيمني بنسبة تتراوح بني %0.2 و113.0.7%  
النتائج ذات الطابع االقتصادي  ويجب تفسير هذه 
سوق  عيوب  حول  املتوفر  الدليل  ضوء  في  اإلحصائي 
العمل ذات الصلة باملهاجرين، التي استعرضها الفصل 
القانونية  العوامل  تناول  املهم  من  وهنا  الثالث. 
ما  وإذا  وتطبيقها.  بصياغتها  يتعلق  وما  واملؤسسية، 
وقعت العمالة املهاجرة ضمن إطار الترتيبات الرسمية 
التي حتمي األجور وأوضاع العمل؛ فسوف يلي ذلك تباًعا 
منافسة غير عادلة مع العمالة من املواليد احملليني. ومن 
التي  احلاالت  في  مشابهة،  نتيجة  توقع  أيًضا  املمكن 
يكون  حيث  أو  النقابات  من  األشخاص  فيها  يُستثنى 
املتمتعة  البلدان  في  وحتى  ضعيًفا.  اللوائح  تطبيق 
جيًدا،  تنظيما  ُمنظمة  للوائح  تخضع  عمل  بأسواق 
غالًبا ما »ال يخضع للمراقبة« العمال بال وضع نظامي 
– ويتضح ذلك في حادثة غرق جامعي احللزونيات البحرية 
املتحدة،  باململكة  موركامب  خليج  في  الصينيني  من 
تطبيق  إلى  االفتقار  مدى  عن  تنُم  شهيرة  حالة  وهي 
بريطاني  بحث  وجد  كما  والسالمة.  الصحة  معايير 
حديث أن املزيد من االجتاهات الهيكلية العامة، والسيما 
بالعمالة  املعنية  الوكاالت  لعقود  املتزايد  االستخدام 
مُتثل  إمنا  للعاملني،  أقل  بحقوق  واملرتبطة  )املؤقتة(، 
املهاجرين  العمال  رواتب  حجم  تُشكل  هامة  عوامل 
ُمتسع  دليال  ثمة  أن  بالذكر،  واجلدير  عملهم.  وأوضاع 
األدنى  احلد  عن   - األجور  انخفاض  إلى  يشير  النطاق 

القانوني - وخصوًصا بني املهاجرين األصغر سنًا.114         
من النادر توفر دليل جتريبي على آثار الهجرة الوافدة 
الناشئة  االقتصادات  بني  ما  ذلك  العمل،  سوق  على 
واآلخذة في النمو. وفي دراسة حديثة لتايالند، تناولت 
من  أكبر  أعداد  فيها  يتركز  التي  األماكن  كانت  إذا  ما 
املهاجرين هي األقل أجورًا، وجدت أن زيادة قدرها %10 من 
بنسبة  التايالنديني  احملليني  أجور  من  قللت  املهاجرين 
تصل إلى %0.2، ولكنها لم حتد من فرص العمل، أو من 
الهجرة الداخلية.115 وفي دراسات حتاكي تلك التي جرت 
الزيادات  مع  حتى  أنه  تبني  )الصني(،  كونغ  هونغ  على 
الكبرى في نسبة املهاجرين الوافدين اجلدد )زيادة بنسبة 
%40( سوف تقل الرواتب بنسبة ال تزيد عن %116.1 وإذا 
لم يستطع املهاجرون إيجاد وظائف إال في سوق العمل 
أثر  بالضرورة  له  وصولهم سيكون  فإن  الرسمي؛  غير 
وفي  السوق،  هذا  في  يعملون  ممن  احملليني  على  أكبر 
العديد من البلدان اآلخذة في النمو يكون العمل غير 
الرسمي واسع االنتشار وبالتالي من املُرجح أن ينضم 

املهاجرون إلى جزء كبير قائم بالفعل في السوق.

4.2.3 سرعة إضفاء الطابع احلضري

قد يفرض النمو احلضري السريع، الذي قد يرجع جزئًيا 
ينجذب  فحني  ِعظام.  حتديات  الداخلية،  الهجرة  إلى 
األشخاص إلى الفرص األفضل املتوفرة في املُدن، قد تقع 
اخلدمات ووسائل الترفيه احمللية، في واقع األمر، حتت وطأة 
الضغط الشديد. ومن املمكن رؤية ذلك في ُمدن كبيرة، 
احلجم  متوسطة  املدن  وكذلك  والجوس،  كالكتا  مثل 
إلى  كولومبو...  من  الضخمة  العددية  الكثافة  ذات 
من  بالكثير  احلال  وينتهي  نيروبي.  إلى  غواياكيل... 
النمو،  البلدان اآلخذة في  القادمني اجلدد وأُسِرهم، في 
في األحياء الفقيرة واملناطق العشوائية، التي تقع في 
يواجه  ما  وغالًبا  الكبيرة.  املدن  أطراف  على  املعتاد 
املقيمون في هذه املناطق التكاليف املرتفعة للخدمات، 
الفيضانات،  مثل:  خملاطر،  يتعرضون  قد  أنهم  كما 
السلطات،  مناوشات  عن  ناهيك  األرضية،  واالنهيارات 

وكذا العنف، أو السرقة، أو االبتزاز على يد اجملرمني.
املعيشة،  مستويات  في  االنخفاض  يدفع  عندما 
إلى  األصل  أماكن  في  الداعمة  اخلدمات  وتؤدي ضعف 
من  احلضرية  املراكز  إلى  الهجرة  معدل  فإن  احلركة، 
املمكن أن يتعدى معدل الطلب على العمالة ومستوى 
اخلدمات املتوفرة بهذه األماكن.117 وفي ظل هذه الظروف، 
والعمالة  البطالة  قدر كبير من  النتيجة في  تتجسد 
الكافية على املستوى الهيكلي. عالوة على ذلك،  غير 
حيثما تكون السلطات احمللية غير مستعدة االستعداد 
املالئم للتعامل مع النمو السكاني، بل تواجه معوقات 
مؤسسية ومالية ضخمة، تكون النتيجة احملتملة هي 
الزيادة السريعة في تفاوت مستويات الدخول، ومستوى 
احلياة  تكون  مناطق  إلى  املدينة  وتقسيم  البشر،  خير 

العوامل  تناول  من املهم 
وما  واملؤسسية،  القانونية 

وتطبيقها بصياغتها  يتعلق 
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جيدة،  بخدمات  وتتمتع  نسبًيا،  وآمنة،  مزدهرة  فيها 
األوضاع  تنهار  دخولها« حيث  أخرى »محظور  ومناطق 
إلى  ينجذب األشخاص  املقابل، عندما  وفي  املعيشية. 
املدن بسبب فرص العمل، فمن احملتمل أن يجنوا الفوائد 
املال،  ورأس  واملواهب  األفكار  تركيز  إن  حيث  الصافية 
وهو  الغير،  على  إيجابية  آثار  إلى  تؤدي  أمور  جميعها 
جمهورية  املثال،  سبيل  على  شهدته،  الذي  الوضع 

كوريا.118
املتناقضة تلقي بالضوء على أهمية  وهذه احلاالت 
احلوكمة احلضرية اجليدة، التي ميكن تعريفها على أنها 
األفراد  بها  يخطط  التي  الكثيرة  الطرائق  مجموع 
واملؤسسات - العامة واخلاصة - حياة املدينة ويديرونها 
بها. ومن بني اجلوانب األكثر أهمية واملتعلقة باحلوكمة 
احلضرية اخلاصة باملهاجرين، املوارد املالية املناسبة التي 
وسياسات  احمللية،  الضرائب  تولدها  أن  غالًبا  يتعني 
االجتماعية  واملرافق  للخدمات  املُنصفة،  التسعير 
األساسية، وتقدمي اخلدمات إلى املناطق التي يعيش فيها 
الرسمي،  غير  للقطاع  املنصف  والتنظيم  املهاجرون، 
وبسط اخلدمات التعليمية جملموعات املهاجرين ودعمها 
)مثل فصول اللغة(، فضال عن قضية املساءلة من خالل 
بعض اآلليات - كالتمثيل في السلطات احمللية، ونشر 
واملراجعة  األساسية  باخلدمات  اخلاصة  األداء  معايير 

املستقلة املنتظمة للحسابات البلدية ونشرها.       
ومن جهة أخرى، يوفر البحث امليداني نظرة فاحصة 
في كيفية تعامل سلطات املدن مع تدفقات األشخاص، 
وكذا التحديات األعم املتعلقة بالفقر في احلضر. وتشير 
الطابع  وإضفاء  الالمركزية،  من  كل  أن  إلى  النتائج 
من  باملزيد  للفقراء  تسمح  قد  أمور  هي  الدميقراطي، 
متزايدة  مكاسب  حتقيق  يستطيعوا  كي  الفرص؛ 
البنية  لتوفير  مجال  في  األقل  على  وذلك  وجمعها، 
التحتية.119 إن مسألة أن يكون لك رأي، وأن جتعل اآلخرين 
ينصتون إلى هذا الرأي، وهو أمر قد أثبت فاعليته فيما 
للحوكمة  التجاوزات  أسوأ  من  الفقراء  حماية  يخص 
باملناوشات،  املرتبطة  املمارسات  خصوًصا  السيئة، 
أراء  وتتردد  الرسميني.120  غير  الُتجار  على  والقضاء 
باآلثار  تتعلق   Amartya Sen سني  ألمارتيا  واضحة 
اإليجابية للعمليات الدميقراطية وحرية الصحافة.121   

قد  البلدية  احلكومات  بعض  أن  الواضح  من  لكن 
أثار تداعيات  سيطرت على األمر سيطرة مطلقة؛ مما 
كشف  ذلك:  على  مثال  املهاجرين،  على  سلبية 
 - التقرير  هذا  أجل  من  بتفويض  أُجري   - استعراض 
من  عددًا  أن   – آسيا  في  حضري  طابع  ذات  لتجارب 
احلكومات مازالت تتبع السياسات الرامية إلى اإلبطاء 
من سرعة الهجرة الداخلية. كما اتضح أن عدة بلدان 
قد أزالت املناطق العشوائية بالقوة لتدفع الفقراء إلى 
األراضي احمليطة بتلك املناطق العشوائية، واخلالية من 
اخلدمات.122 ففي مدينة دكا ببنغالدش أزالت السلطات 

حوالي تسعة وعشرين منطقة عشوائية، كانت مأوى 
حلوالي 60,000 شخص، وذلك في أوائل عام 2007. أما 
سياسة  فتتطلب  بإندونيسيا  جاكرتا  مدينة  في 
»املدينة املغلقة« من املهاجرين تقدمي دليل على العمل 
والسكن؛ مما يجعل من الصعب عليهم احلصول على 
صفة قانونية للبقاء، في الوقت الذي صدر فيه قانون 
من  يجعل   2007 عام  من  أيلول  سبتمبر/  شهر  في 
الواقعة على ضفاف  العشوائية  األماكن  اإلقامة في 
يؤدي  وقد  قانوني.  غير  أمراً  السريعة  والطرق  النهر 
أحيانًا هذا النوع من التدخالت إلى حالة من القالقل، 
بعد  بنغالدش  في  املثال،  سبيل  على  احلال،  هو  كما 
عمليات اإلخالء التي متت في منطقة أجرجون وغيرها 
من األماكن األخرى.123 ويبدو أن عمليات اإلخالء اجلماعي 
حتدث أكثر في ظل ضعف الدميقراطية واملساءلة، كما 
حدث على سبيل املثال عند إخالء األحياء الفقيرة حول 

مدينة هراري في زميبابوي أثناء مظاهرات عام 2005.
والنقطة األخيرة هي أن في أوروبا والواليات املتحدة 
وكذلك جنوب أفريقيا على سبيل املثال، ثمة تصورات 
شعبية بني السكان احملليني تربط بني املهاجرين وارتفاع 
األسعار في بعض األسواق اخلاصة، مثل سوق استئجار 
املنازل. وعلى حد علمنا، فما من دراسات توصلت إلى 

وجود مثل هذا األثر. 

4.2.4 اآلثار املالية
ثمة قياس شائع ألثر الهجرة، على الرغم من أنه ليس 
واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  يعكس  ما  بالضرورة 
حتدثها  التي  التغييرات  فهم  وهو  للهجرة،  الفعلية 
ما  وغالًبا  باحلكومة.124  اخلاص  املالي  للوضع  الهجرة 
يتشارك األشخاص من جميع األطياف السياسية، في 
بواعث القلق املتعلقة بأثر الهجرة على حالة الرفاهة، 
لعام  األوروبي  االجتماعي  لالستقصاء  حتليلنا  ويشير 
%50 من سكان املنطقة ينتابهم  2002 إلى أن حوالي 
مع  خالص،  مالي  عبٍء  من  املهاجرون  ميثله  مما  القلق 
ظهور اجلزء األكبر من هذا القلق بني الفئة األقل تعليًما 
أو األكبر سنًا أو العاطلني أو كل تلك الفئات مجتمعة. 
واجملر،  واليونان،  التشيك،  في جمهورية  القلق  ويحتدم 
ولكسمبرغ،  إيطاليا  في  كثيرًا  يقل  فيما  وأيرلندا، 
القلق  األشخاص  بعض  وينتاب  والسويد.  والبرتغال، 
بشأن زيادة التكاليف والبعض اآلخر بشأن االستدامة 
في مواجهة ضعف التالحم االجتماعي. وسعت بعض 
احلكومات للتعامل مع تلك األمور املثيرة للقلق من خالل 
حتديد فترات انتظار أمام املهاجرين حتى يصيروا مؤهلني 
أستراليا  في  احلال  هو  كما  الرفاهة،  فوائد  لتلّقي 

ونيوزيلندا واململكة املتحدة، على سبيل املثال.  
هل يتلقى املهاجرون »أكثر مما يعطون« أم العكس 
صحيح؟ إنها لقضية مثيرة للجدل، بل قضية نعتقد 

غالًبا ما يتشارك األشخاص، 
األطياف  من جميع 

القلق  بواعث  في  السياسية، 
على  الهجرة  بأثر  املتعلقة 

الرفاهة حالة 
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بأنها حشدت انتباًها غير مبرر. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
تقدير حجم استخدام املهاجرين للخدمات العامة أمر 
محفوف بصعوبات في القياس، فيما يضيف احتساب 
املهاجرين  مساهمات  في  املتمثلة  التعويضات 
الضريبية جانًبا آخرًا من التعقيد. فاملهاجر الذي يذهب 
طفله إلى مدرسة حكومية قد يقوم أيًضا بخدمات 
عالية  امرأة  دخول  بذلك  ميّسرًا  األطفال،  لرعاية 
املهاجر  أي   – وكالهما  العاملة،  القوى  إلى  املهارات 

واملرأة - من ممولي الضرائب.   
وفي الواقع العملي، هناك اختالف كبير بني البلدان 
في نسبة فوائد الرفاهة وسخائها، أضف إلى ذلك أهلية 
املهاجرين لتلقيها. وتوصلت دراسات، جرت في الواليات 
املتحدة، التي لديها مستويات منخفضة من املزايا مع 
أن  غير  التقديرات،  من  مجموعة  إلى  ثرية،  بلد  أنها 
الصورة العامة متسقة؛ فغالبا ما يولِّد اجليل األول من 
املهاجرين تكاليف مالية خالصة، فيما تعمل األجيال 
التالية على إنتاج فوائض مالية125 كبرى. في الوقت ذاته، 
مع  املهاجرون  يدفعها  التي  الضرائب  تتماشى  ال  قد 
مستويات اخلدمات التي توفرها احلكومة لهم. وخاصة 
العدد  أقل من  للمهاجرين  العدد احملسوب  يكون  حيث 
للسلطات  املالية  التحويالت  جتري  وحيثما  الفعلي؛ 
أساس  على  أو  الواحد،  الفرد  أساس  على  احمللية 
األعباء  تواجه  التي    - احملليات  تكون  قد  االحتياجات، 
 – للمهاجرين  األساسية  اخلدمات  تقدمي  في  األكبر 
مفتقرة أيًضا إلى املوارد الكافية للقيام بتلك األمور.     

وتتحمل احلكومة احمللية – في العادة - حصة كبيرة 
من إجمالي إنفاق احلكومة، وغالًبا ما يقع على كاهلها 
عبء متويل اخلدمات األساسية، مبا فيها اخلدمات اخلاصة 
تتراوح  الدولي،126  النقد  لصندوق  فوفًقا  باملهاجرين. 
البلدان  في  الوطنية  شبه  السلطات  إنفاق  حصة 
املتقدمة ما بني %63 في الدامنرك ، و%6 في اليونان، ومُتثل 
هذه احلصة أهمية ملحوظة في عدد من بلدان املقصد 
وجنوب   ،)51%( الروسي  االحتاد  منها  األخرى،  الرئيسية 
أفريقيا )%47(، ولكن هناك استثناءات، مثل تايالند، التي 
على  بناًء  ثم؛  من   .15% عن  يقل  ملا  حصتها  تنخفض 
تكاليف  املهاجرون  يفرض  قد   ، العامة  املالية  هيكل 
مالية صافية على جهاز من أجهزة احلكومة، في الوقت 
العائد اإلجمالي  الذي يساهموا مساهمة خالصة في 
العام. مثال على ذلك؛ قد تتركز تكاليف توفير اخلدمات 
التعليمية والصحية - التي قد تتضمن بعض البرامج 
اخلاصة، مثل دورات تعليم اللغة – على السلطات احمللية، 
ذلك فيما تتلقى احلكومة املركزية الضرائب على الدخل.    
ويبدو أن القلق املتعلق باألمور املالية، في الواليات 
لسياسات  التفضيلية  اخليارات  على  يؤثر  املتحدة، 
وجدت  فقد  اخملتلفة؛  للمجموعات  الوافدة  الهجرة 
الدراسات أن احملليني يفضلون احلد من تدفقات  إحدى 
الهجرة النازحة، ذلك إذا كانوا يعيشون في واليات بها 

مجموعات كبرى من املهاجرين، حيث تتوفر للمهاجرين 
فوائد رفاهة سخية.127 وينتشر هذا الرأي أعلى انتشار 
الدخل،  لتوليد  أعلى  إمكانية  لديهم  ممن  احملليني  بني 
أعلى؛  ضريبية  شرائح  ضمن  غالبا،  يكونون،  والذين 
ما  على  أجريت  عينة  باستخدام  مماثلة  نتائج  وجاءت 

يزيد عن عشرين بلًدا في أوروبا.128
يرتبط املهاجرون ذوو املهارات املنخفضة، والالجئون، 
ومن يدخلون مبوجب برامج إعادة جمع شمل األسرة، في 
وفوائد  التصاعدية  الضريبية  األنظمة  ذات  البلدان 
الرفاهة، بتكاليف مالية صافية أعلى. ويبدو املهاجرون 
من  جزءا  يصبحون  بعدما  األوروبية،  البلدان  بعض  في 
برامج  على  اعتمادًا  أكثر  الدميغرافية،  خصائصها 
احلال في  بالطبع  ليس  ولكن هذا  احملليني،  الرفاهة من 
جميع البلدان.129 ومن املمكن هنا إرجاع االختالف على 

األقل جزئًيا إلى السخاء النسبي ألنظمة الرفاهة. 
وخالل فترة الكساد، التي شهدها عام 2009/2008، 
بني  البطالة  معدالت  في  الزيادة  تفرض  أن  يُتوقع  قد 
املالية  نظم  على  إضافية  تكاليف  املهاجرين  أعداد 
العامة، غير أن درجة حدوث ذلك عملًيا يظل أًمرا يجب 
التحقق منه. وستكون العوامل احملُِددة لذلك في كل 
بلد هي حصة املهاجرين من العاطلني، وهيكل إعانة 
البطالة، خصوًصا القواعد املتعلقة مبدى أهلية املهاجر 
الرفاهة  أنظمة  ذات  البلدان  في  اإلعانات؛ حتى  لهذه 
املتقدمة جدا، قد يكون حصول املهاجرين على اإلعانات 
محدودًا. وتنّبأت دراسة حديثة جرت بني بلدان أوروبية، 
وفرنسا،  إستونيا،  من  كل  تواجه  أن  احملتمل  من  أنه 
والتفيا، عبًئا أكبر في املالية العامة نتيجة لتكاليف 
رفاهة املهاجرين أثناء الكساد الذي يشهده عام 2009، 
ذلك في الوقت الذي قد تُسجل فيه كل من النمسا، 
وفنلندا، وأملانيا، وأيرلندا، وأسبانيا، ارتفاعات ملحوظة، 
ولكن بدرجة أقل.130 وفي العديد من البلدان اآلخذة في 
النمو، ال تظهر بالطبع قضية التكاليف املالية املتزايدة 
أثناء فترة الكساد؛ وذلك ألن مزايا الرفاهة ببساطة ال 

تتوفر ألي شخص كان.
املالية  وأحيانًا يشاد بالهجرة باعتبارها حال لألزمة 
التي تلوح في األفق، واملرتبطة بالزيادة السريعة في عدد 
املتقدمة  البلدان  من  العديد  في  املسنني  السكان 
أن  املهاجرين  يتطلب من  الثاني(، وهذا ما قد  )الفصل 
قصير  املالي  النظام  في  خالصني  مساهمني  يكونوا 
األمد  تكاليف  أيًضا  حتتاج  كما  املتوسط،  إلى  األمد 
تؤخذ في  أن  إلى   – املهاجرون  يتقاعد  – عندما  األطول 
إلى  إما  احلاجة  على  ينطويان  األمرين  كال  االعتبار. 
التوسع املستمر في الهجرة الوافدة، أو - بواقعية أكثر 
من  وذلك  االجتماعي  التأمني  مساهمات  حجم  رفع   -
العدد الزائد في املهاجرين الوافدين العاملني، وفي الوقت 
نفسه، إدخال التغييرات الهيكلية على تصميم أنظمة 

التأمني االجتماعي والتقاعد.  

إلى  الذي يذهب طفله  املهاجر 
يقوم  مدرسة حكومية قد 

لرعاية  بخدمات  أيًضا 
األطفال، ميّسرًا بذلك دخول 
امرأة ذات مهارات عالية إلى 

 – العاملة، وكالهما  القوى 
املهاجر واملرأة - من ممولي 

الضرائب
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ليست  الوافدة  للهجرة  الصافية  املالية  اآلثار  إن 
أم سلبية. ومع جتميع  إيجابية  آثارًا  كبيرة، سواء كانت 
حتدد  اإلجمالي،  احمللي  بالناجت  الصلة  ذات  املتنوعة  اآلثار 
املالي  األثر  وأوروبا  املتحدة  الواليات  تقديرات  معظم 
الصافي للهجرة بحوالي ± %1 من الناجت احمللي اإلجمالي،131 
فعلى سبيل املثال، الرقم الذي سجلته الواليات املتحدة 
هو ± %0.65 من الناجت احمللي اإلجمالي،132 فيما تشير هذه 
بالهجرة  املتعلقة  املالية  التداعيات  أن  إلى  التقديرات 

يجب أن مُتثِل عامال هاًما في صياغة السياسات.      
إضافية  رسوًما  املقصد  حكومات  بعض  وتفرض 
على املهاجرين بحجة أن األفراد، ممن يتلقون مميزات تفوق 
احملليني،  من  الضرائب  ممولو  بها  يتمتع  التي  اخلدمات 
يجب أن تكون مساهمتهم هي األخرى أكبر. في عام 
1995، أدخلت كندا رسم احلق في اإلقامة، الذي يعادل 
838 دوالر أمريكي، وهو مبلغ يُدفع قبل إصدار تأشيرة 
الدخول )ولكن من املمكن استرداد هذا املبلغ إذا حصل 
طلب العميل على الرفض، أو إذا اختار عدم االستمرار 
مع  أُدخلت  تعديالت،  عدة  سعت  وقد  اإلجراءات(.  في 
السلبية لفرض  اآلثار  التخفيف من  إلى  الوقت،  مرور 
االقتراض،  خيار  توفير  خالل  من  وذلك  الرسم،  هذا 
بالنسبة  الرسوم  وإلغاء  الدفع،  توقيت  في  واملرونة 
واألطفال  للحماية،  اخلاضعني  واألشخاص  لالجئني، 
إلى  إليه  املشار  الرسم  ذلك خفض  تال  ثم   – املُعالني 
املفروض  الرسم  على  وعالوة   .2006 عام  في  النصف 
430 دوالرًا أمريكًيا للكبار  تُدفع مصروفات إدارية تبلغ 
احلالة  في  أنه  بيد  للُمعالني(.  أمريكًيا  دوالرًا  )و86 
صلة  من  ما  املماثلة،  احلاالت  من  وغيرها  الكندية، 
وبني  الرسم،  هذا  عن  الناجتة  العوائد  بني  مباشرة 
التمويل اخلاص ببرامج التكامل. كما أدخلت اململكة 
املتحدة، مؤخرًا، رسم النزول إلى أرض البلد، وهو رسم 
)أي ما  50 جنيًها إسترلينًيا  إذ يبلغ  الرمزي،  أقرب إلى 
يعادل 93 دوالرًا أمريكًيا(. ويبدو من هذين املثالني أنهما 
منه  أكثر  الناس  عموم  مخاوف  تهدئة  نحو  يتجهان 

جمع العوائد لتغطية التكاليف املالية.   

4.2.5 التصورات وبواعث القلق املتعلقة بالهجرة
من  العديد  في  للجدل  مثيرة  قضية  الهجرة  تُعتبر 
البلدان. فمجرد وجود وافدين جدد من خلفيات مختلفة 
قد يثير التحديات، خصوًصا في اجملتمعات التي كانت 
املمكن  من  وعموًما  متجانسة.  تقاليدها  بُحكم 
التمييز بني ثالثة أنواع مترابطة من مصادر القلق وهي 
االجتماعية  والعوامل  واجلرمية،  باألمن  املتعلقة  األمور 
االقتصادية، والعوامل الثقافية.133 ونُنهي هذا الفصل 

بتناول جميع هذه اجلوانب الثالثة، كل بدوره.
الواليات  لها  تعرضت  التي  الهجوم،  بعد عمليات 
القلق األمنية  2001، تصدرت بواعث  املتحدة في عام 
القضية  وكانت  السياسي.  األعمال  جدول  قائمة 

الرئيسية هي الربط، سواء كان حقيقًيا أو متخيال، بني 
اإلرهاب،  بخطر  والتهديد  االنتماء،  وانعدام  األجانب 
سمات  أضفت  فقد  بجديدة،  ليست  اخملاوف  وهذه 
الكثير من األمثلة التاريخية املتعلقة بالشعور املعادي 
للهجرة الوافدة. وتشمل األمثلة، فيما تشمل، اجملموعة 
في  اشُتبه  التي  إندونيسيا،  في  الصينية  الِعرقية 
الصني  لصالح  بالدولة  السياسي  للوضع  تدميرها 
وكذلك  املنصرم،  القرن  ستينيات  خالل  الشيوعية 
مجموعات السكان الِعرقية الروسية في دول البلطيق، 
حصلت  الذي  لالستقالل  تقويضها  في  اشتُبه  التي 
عليه تلك الدول مؤخرًًا بعد انهيار االحتاد السوفيتي في 
ويخُفت طبيعًيا هذا  املاضي.  القرن  بداية تسعينيات 
القلق نوًعا ما مبرور الوقت، وذلك فقط حتى يطفو إلى 
السطح مرة أخرى في أشكال جديدة خالل أوقات عدم 

االستقرار والتغيرات السياسية.   
املتصور  الصالت  من  كذلك  األمنية  اخملاوف  وتنُبع 
وجودها بني الهجرة الوافدة واجلرمية، التي غالًبا ما يشار 
إليها في املناقشات العامة حول الهجرة. فوجدنا أن ما 
يزيد على %70 من املشاركني في االستقصاء االجتماعي 
الوافدين  املهاجرين  بأن  يعتقدون   2002 لعام  األوروبي 
هذه  ارتفاع  مع  البالد،  في  اجلرمية  مشاكل  من  يُزيدون 
النسبة إلى %85 في أملانيا وجمهورية التشيك والنرويج. 
وكما وضحه فيلم األب الروحي The Godfather، طاملا 
تربط  منطية  صورًا  العامة  اإلعالم  وسائل  نشرت 
تصور  ما  غالًبا  والتي  باجلرمية،  الوافدين  املهاجرين 
مجموعات مختلفة من املهاجرين الوافدين وهي ترتكب 
أعمال العنف، مبا فيها املافياmafia  اإليطالية، والتريادس 
triads الصينية، وعصابات أمريكا الوسطى، مثل مارا 

سلفاتروتشا Mara Salvatrucha السلفادورية. 
لكن البيانات ال تؤكد هذه األمناط، بل على العكس، 
تكشف البيانات عن اختالف ملحوظ في معدالت اجلرمية 
البيانات  البلدان. فتشير  الوافدة بني  بالهجرة  املتصلة 
الصادرة عن اإلحصاء السكاني األمريكي لعام 2000، أن 
لكل مجموعة عرقية، معدالت السجن بني الشباب من 
الوافدين، حتى بني من  الرجال هي األقل بني املهاجرين 
هم أقل تعليًما. وفي عام 2000، بلغ معدل املسجونني 
من املواليد محلًيا بني الرجال الذين تتراوح أعمارهم بني 
18 و39 عاًما )وهم من ميثلون الغالبية العظمى ممن في 
السجون( في املتوسط %3.5، أي بزيادة أكثر من خمسة 
البلدان  مواليد  معدل  من   0.7% نسبة  عن  أضعاف 
األجنبية،134 واجلدير بالذكر أن دراسات سابقة للواليات 

املتحدة قد خلصت إلى نتائج مشابهة.135 
توضح  حيث  تباينًا،  أكثر  أوروبا  في  الصورة  أن  بيد 
خمسة  حول  أوروبا،  مجلس  عن  الصادرة  البيانات 
وعشرين بلًدا، أنه في املتوسط يبلغ عدد األشخاص قيد 
ِضعف  من  أكثر  أجنبية  البلدان  مواليد  من  السجون 
املواليد محلًيا. فيما أثبتت دراسة جرت على ستة بلدان 

املالية الصافية  اآلثار  إن 
ليست  الوافدة  للهجرة 
آثارًا  كبيرة، سواء كانت 

أم سلبية إيجابية 
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وأملانيا،  النمسا،  في  اجلرمية  معدالت  أن  أوروبية 
األجانب،  بني  ما  أكثر  وأسبانيا،  والنرويج،  ولكسمبرغ، 
ولكن هذا ليس الوضع في اليونان، على سبيل املثال.136      
وخضعت اخملاوف من أن املهاجرين سوف ينالون من 
احملليني  لألشخاص  االقتصادي  االجتماعي  الوضع 
قد  اآلثار  فإن  بالفعل،  اتضح  وكما  العملي،  لالختبار 
تكون  بينما  واجملموعات  األفراد  لبعض  إيجابية  تكون 
سلبية آلخرين، ولكنها قلما تكون بالغة الضخامة. غير 
صدمة  ميثل   2009/2008 لعام  االقتصادي  الكساد  أن 
حادة للعديد من العاملني في بلدان املقصد )وغيرها من 
البلدان(، بل قد تكون األسوأ منذ فترة الكساد العظيم 
التي شهدتها ثالثينيات القرن املاضي. وعلى الرغم من 
الهزة تسببت  أن هذه  أنه ما من إشارات مؤكدة على 
اخلطب  لهيب  أشعلت  فإنها  املهاجرة،  العمالة  فيها 
الرنانة املعادية للهجرة الوافدة، في الوقت الذي يبحث 
على  بها  يحافظون  طرق  عن  فيه  احملليني  العمال 
وظائفهم. وجتُدر اإلشارة هنا إلى الضغوط الهائلة التي 
تقع احلكومات حتت وطأتها، وتفشل، غالًبا، في الصمود 
التي رحب فيها  اآلراء حتى في احلاالت  وتتغير  أمامها. 
ذلك؛  على  مثال  بالهجرة،  كبيرًا  ترحيًبا  الناس  عموم 
أوروبا  من  القادمني  وجه  في  املتحدة  اململكة  وقوف 
للتدفقات  الناجحة  التجارب  من  بالرغم  الشرقية، 

واسعة النطاق أثناء فترة االنتعاش الطويلة.137  
وتخضع آراء األشخاص املتعلقة بالهجرة ملدى توفر 
التي  واخلمسني،  االثنني  البلدان  غالبية  ففي  العمل. 
غالبية  أيد  األخير،  العاملية  القيم  استقصاء  غطاها 
املشاركني القيود املتعلقة بالهجرة الوافدة، فيما أكد 
الكثيرون على أن هذه القيود يجب ربطها بوضوح مبدى 
التوقعات  وتشير   138.)4.3 )الشكل  العمل  توفر 
الثاني  الدميغرافية واالقتصادية املعروضة في الفصل 
أنه، بخالف الكساد احلالي، سوف يتمخض عن السمات 
ثم  ومن  الشاغرة،  للوظائف  ظهور  إعادة  الهيكلية 

ظهور فرص جديدة أمام املهاجرين. 
حتى في األوقات الطبيعية يشعر الكثيرون بأنه 
يجب إعطاء األفضلية لألشخاص من املواليد محلًيا 
)الشكل 4.4(. فوجد حتليلنا اخلاص مبعدل االرتداد أن 
هذا الرأي ساد أكثر بني من هم أكبر سنًا، وأقل دخال، 
خلفية  بأي  يتمتعون  وال  صغيرة  مدن  في  ويحيون 
أن  هو  للدهشة  املثير  األمر  أن  غير  بالهجرة.  تتصل 
األشخاص، في البلدان حيث كانت حصيلة املهاجرين 
مرتفعة نسبًيا، كانوا أكثر ميال لتفضيل املساواة في 

املعاملة مع املهاجرين.
قد تعزز أحيانًا مصادر القلق االقتصادية واألمنية 
من بعضها البعض، فيما يبدو حلقة ُمفرغة. قد يلجأ 
غير  أو  املؤقت  الوضع  بسبب   - املهمشون  املهاجرون 
إلى   – مثال  للبطالة  املرتفعة  املستويات  أو  النظامي 
بذلك  مؤكدين  للمجتمع،  معادٍ  أو  إجرامي  سلوك 

دعم الهجرة الوافدة متوقف على توافر فرص العمل  )4.3( الشكل 

املواقف جتاه الهجرة النازحة ومدى توافر فرص العمل، 2005-2006

أن تدع أي شخص يرغب في احلضور

أن تدع  الناس يأتون طاملا توافرت فرص العمل

أن حتدد/متنع الهجرة الوافدة

Kleemans and Klugman (2009( المصدر: كليمانس وكلوجمان
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* ماذا عن الناس الذين يأتون للعمل من بلدان أخرى؟
ما الذي يجب أن تفعله احلكومة، اختر من أحد األمور التالية:
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اخملاوف األمنية للمحليني. وإذا ما جنم عن ذلك املزيد من 
تشكيل  وفي  العمل،  سوق  في  ضدهم  التمييز 
لهذا  ظهورهم  املهاجرون  هؤالء  يدير  قد  السياسات، 
مع  القدمي،  مجتمعهم  إلى  راجعني  اجلديد  اجملتمع 
معادية  منظمات  أو  لعصابات  تشكيلهم  احتمال 
السكان  أمن  تهدد  أن  شأنها  من  والتي  للمجتمع، 
احملليني. وُلوِحظ هذا النوع من املرض االجتماعي ما بني 
بعض الشباب املغاربة في فرنسا، وبعض مجموعات 

من أمريكا الوسطي في الواليات املتحدة. 
اإلقصاء  إلى  العمل  سوق  عيوب  تؤدي  وعندما 
االجتماعي، قد يلي ذلك تداعيات سريعة على التواصل 
سبعة  في  أُجري  أخير  بحث  ألقى  فقد  االجتماعي؛ 
بلدان متقدمة الضوء على احلواجز املرتبطة مبمارسات 
إضفاء الطابع االجتماعي، التي يواجهها األطفال في 
الوافدين.139 وغالًبا ما تتركز مثال هذه  أُسر املهاجرين 
األُسر في أماكن معينة، مثل محليات حضرية محددة 
الفصل  يدعم  إمنا  وهذا  املنخفضة.  الدخول  لذوي 
حَتُد اإلقامة  التعليمي واالجتماعي واالقتصادي، حيث 
في أحياء معزولة من االتصال باألشخاص من املواليد 
املدرسي  احلضور  يعززه  الذي  الفصل  وهو  محلًيا، 
املنفصل فعلًيا. وأشارت دراسة فوضنا بإجرائها، حول 
املهاجرين الوافدين من ذوي الهوية األمريكية الالتينية 
بالواليات املتحدة، إلى أن سياسات الهجرة التقيّيدية، 
وزيادة الرأي العام املُعادي مبرور الوقت، فضال عن النتائج 
على  أثرت  أمور  جميعها  البشرية،  للتنمية  اخملتلطة 
إحساس األشخاص بذاتهم. وأشارت الدراسة، بناء على 
الوافدين وأطفالهم من  املهاجرين  إجراء مقابالت مع 
بلدان أمريكا الالتينية، إلى أن هؤالء املهاجرين يتمتعون 
بتجارب لها تأثير هام يشكل روح التضامن بني اجملموعة، 
وفي الوقت نفسه تُعزز رفض الهوية األمريكية، وهي 
التجارب املرتبطة بوقائع سوق العمل خالل فترة تتزايد 

فيها عدم املساواة.140      
املمكنة  اآلثار  عن  أيًضا  القلق  مصادر  عبرت  كما 
في  لكن،  السياسي.141  املناخ  على  الوافدة  للهجرة 
معظم البلدان، يكون احلجم النسبي ألعداد السكان 
على  مباشر  أثر  له  يكون  أن  من  أصغر  املهاجرين  من 
املهاجرين  أن  السيما  الوطنية،  االنتخابات  سياسات 
يأتون من خلفيات متنوعة؛ ومن ثم، سيكون لهم آراء 
سياسية متنوعة هي األخرى. وعلى أي حال فإنه من 
في  بالتصويت  عموًما،  للمهاجرين،  املسموح  غير 
االنتخابات الوطنية، ولكن قد يكون لتفضيلهم أهمية 
حق  منح  يزداد  حيث  احمللية،  االنتخابات  في  أعظم 
ومع  شيوعا.142  املهاجرين  من  األول  للجيل  التصويت 
االقتصادي  االستيعاب  يتعمق  حينما  الوقت،  مرور 
تأثير  مبدى  التنبؤ  قابلية  تقل  والثقافي،  واالجتماعي 

املهاجرين على أمناط التصويت.143
بأعداد  املهاجرون،  يستطيع  آخرًا،  وليس  وأخيرًا 

وافية، التأثير على التنوع الِعرقي والثقافي للمجتمع، 
أوضح  وكما  اجملتمع.  شكل  تغيير  احلرفي:  وباملعنى 
بلدان  عدة  اكتشفوا  من  هم  املهاجرون  كان  التاريخ؛ 
استمرت  فقد  هذا.  يومنا  في  كبيرًا  ازدهارًا  مزدهرة 
في  املتحدة،  والواليات  ونيوزيلندا  وكندا  أستراليا 
في  الزمن،  مدار  وافدة كبيرة على  بتدفقات  الترحيب 
حققت  بل  مختلفة،  أصل  بلدان  من  متتالية  دفعات 
استيعاب  في  كبيرًا  جناًحا  عموًما،  البلدان،  هذه 
إلى  باالنتماء  عاًما  إحساًسا  وإعطائهم  املهاجرين، 
الوطن اجلديد، بالرغم من اختالفاتهم الثقافية.144 وهنا 
التاريخ  ذات  للبلدان  بالنسبة  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر 
الطويل من االستقالل الباعث على الفخر، فضال عن 
يفرض وصول  قد  الوطنية،  بالهوية  القوي  اإلحساس 

القادمني اجلدد عليها املزيد من التحديات.       
الثقافية  اخلصائص  بعض  تكون  احلال،  وبطبيعة 
أكثر يُسرًا ألن يتبناها احملليون عن غيرها، مثال؛ تُرحب 
على  )وتكون  اجلديدة  باألكالت  اجملتمعات  من  الكثير 
األكالت  هي  اجلديدة  لألكالت  مقاومة  األكثر  األرجح 
أسرار  لديها  أن  تعتقد  التي  واإليطالية  الفرنسية 
الطبخ(. تؤكد هذه الفكرة على نظرية بول كروجمان 
بوفرة  ودمجها  التنوع  جتربة  بأن   Paul Krugman
التجارة  أمناط  يفسر  عامل  هو  احلجم  اقتصاديات 
يجد  البعض  أن  بيد  آخر،  عامل  أي  من  أكثر  الدولية 
دينية  عادات  أمام  األبواب  فتح  في  أكبر  صعوبة 
واجتماعية جديدة، مثل: ارتداء املرأة لغطاء الرأس، ودفع 

املهور عند الزواج.
القضايا  بعض  فيه  تظهر  قد  الذي  الوقت  في 
أكثر  عموًما  األشخاص  أن  إلى  الدليل  يشير  املعينة، 

عندما تكون الوظائف محدودة، يفضل الناس السكان املولودين محلًيا  )4.4( الشكل 

الرأي العام حول أفضليات الوظائف حسب فئة دليل التنمية البشرية لبلد املقصد، 2005-2006

Kleemans and Klugman )2009( املصدر: كليمانس وكلوجمان

»عندما تندر فرص العمل، يجب أن يعطي أصحاب العمل األولوية للسكان )األصليني( على 
املهاجرين الوافدين«
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جتاه  إيجابية  بنظرة  ويتمتعون  األقليات،  جتاه  تسامحا 
التنوع الِعرقي )الشكل 4.5(، غير أن األشخاص احلاصلني 
سنًا،  األكبر  وهؤالء  أقل،  تعليمية  مستويات  على 
والعاطلني عن العمل والذين العالقة لهم بأي خلفية 
متصلة بالهجرة، هم األقل احتماال ألن يقدروا للتنوع 
من   75% على  يزيد  ما  ذاته،  الوقت  في  الِعرقي.145 
املشاركني باستقصاء القيم العاملية لعام 2006/2005 
لم يعارضوا وجود املهاجرين جيرانًا لهم، وهذه املواقف 
تشير إلى فرص واضحة لبناء قاعدة عريضة من التوافق 
وهو  املهاجرين،  معاملة  أشكال  أفضل  اآلراء حول  في 

اخليار السياسي الذي نبحثه في الفصل التالي. 
قد تظهر ردود فعل سلبية تنطوي على شعور بعدم 
األمان عندما ينظر إلى مجتمعات املهاجرين على أنها 
ضمنًا  تُهدد  ومنافِسة،  بديلة  وهياكل  معايير  مُتثل 
الثقافة احمللية. ويرتبط ذلك بالرأي القائل بأن الهويات 
تفاوتًا  وتتفاوت  البعض،  بعضها  مع  تتنافس  الِعرقية 
ملحوًظا في التزامها جتاه الدولة الوطن، وهو األمر الذي 
ينطوي على ما يشبه املباراة التي تنتهي بالتعادل دون 
إحراز أهداف، بني االعتراف بالتنوع من جهة، والرغبة في 

توحيد الدولة من جهة أخرى.
مع ذلك، قد يحصل األفراد، بل يحصلون بالفعل، على 
هويات متعددة تُكمل بعضها بعًضا فيما يخص الِعرق 
األول(؛  )الفصل  املواطنة  والعنصر وحتى  والدين  واللغة 
شموال  أكثر  بشكل  املهاجرون  يتكامل  عندما  وعليه، 
وانتشارًا مع موطن اإلقامة، والذي يصير بدوره أكثر تنوًعا، 
يكون أمامهم فرص أفضل لتقييمهم بأنهم يُضيفون 

ثراًء للمجتمع ويقدمون سمات ثقافية تكميلية.  

4.3 اخلالصة
آثار االنتقال على هؤالء الذين ال  بحث هذا الفصل في 
يتحركون. وقد بدأنا بأماكن األصل وركزنا على البلدان 
اآلخذة في النمو )بالرغم من أن أعلى املعدالت اإلقليمية 
للهجرة إلى اخلارج، إلى حد بعيد، تقع في أوروبا، فيما 
األعظم  اآلثار  وتظهر  أفريقيا(.  األقل في  املعدالت  تقع 
على مستوى األسرة املعيشية، أي ملن لهم أعضاء من 
حد  إلى  اإليجابي،  الوضع  وهو  بالفعل،  حتركوا  األسرة 
والتعليم،  واالستهالك،  للدخول،  بالنسبة  كبير، 
والصحة. لكن آثار الفقر محدودة؛ ويرجع ذلك إلى أن من 
املمكن  ومن  األفقر؛  ليسوا  األساس  يتحركون هم في 
أيًضا مالحظة آثار مجتمعية ووطنية أوسع نطاقًا، على 
ُمعقدة،  الغالب  في  تكون  األمناط  هذه  أن  من  الرغم 

ومحددة بسياق، وخاضعة للتغيير مع مرور الوقت. 
عام  يشهده  الذي  العاملي  الكساد  ظل  وفي 
اجملتمعات  في  الهجرة  أثر  تقييم  يعتبر   ،2009/2008
والبلدان املضيفة أمرًا ذا أهمية خاصة. واجلدير بالذكر 
أنه ما من دليل على آثار سلبية ملحوظة، على املستوى 
على  بل  العمل،  بسوق  يتعلق  أو  املالي،  أو  االقتصادي، 
العكس، يتوفر الدليل على مكاسب في مناٍح مختلفة، 
التنوع االجتماعي والقدرة على االبتكار؛ ومن ثم،  مثل 

فإن اخملاوف املرتبطة باملهاجرين مبالغ فيها. 
وتشير هذه النتائج، جنًبا إلى جنب مع نتائج الفصل 
السابق، إلى مدى إمكانية إقامة دوائر فاعلة من خالل 
فوائد  من  تعزز  التي  بالسياسات،  املعنية  التدابير 
مما سيزيد من إسهامات  وتوسع من نطاقها؛  االنتقال 
من  كل  في  واالجتماعية،  االقتصادية  املهاجرين، 

مجتمعات وبلدان املقصد واألصل.
وتؤدي السياسات العامة، التي يواجهها األشخاص 
عند حترُكهم، دورًا كبيرًا في تشكيل مستقبلهم. وعليه؛ 
فإن الصياغة اجليدة لهذه السياسات تصب في مصالح 
املهاجرين أنفسهم، واجملتمعات التي يتركونها واألشخاص 
املوضوع  هو  هذا  إقامتهم.  في موطن  املقيمني  اآلخرين 

الذي نتطرق إليه في الفصل األخير من هذا التقرير.

يقّدر الكثير من الناس التنوع العرقي  )4.5( الشكل 

وجهات نظر شعبية حول قيم التنوع العرقي حسب فئة

دليل التنمية البشرية لبلد املقصد، 2005-2006  
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 يضعف التنوع العرقي من وحدة البالد 

 الهذا وال ذاك 
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