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يعرض هذا الفصل األخير مقترحات بشأن اإلصالحات التي سوف
تتيح لالنتقال اإلسهام في تعزيز أشمل حلريات األشخاص .ففي
الوقت احلاضر ،ال يحظى الكثير من األشخاص الذين يتحركون ،في
أفضل األحوال ،إال بحقوق عارضة ،ويواجهون مستقبال ذا آفاق
مظلمة .وإن معاجلة التباين في السياسات ،من تقييد على
الدخول من جانب ،وطلب مرتفع على العمال ذوي املهارات املتدنية
من اجلانب اآلخر ،باتت أمرًا واج ًبا .ومن هنا ،نقترح حزمة رئيسية
من اإلصالحات التي سوف تنهض مبستوى النتائج على مستوى
األفراد املتحركني ،وأسرهم ،ومجتمعاتهم األصل ،واألماكن
املضيفة .وتعتمد صياغة هذه اإلصالحات ،وتوقيتها ،ومدى قبولها،
على تقومي واقعي لألوضاع االقتصادية واالجتماعية ،وعلى
االعتراف بأهمية الرأي العام ،وبدور املعوقات السياسية.
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السياسات التي تشارك في تعزيز نتائج
التنمية البشرية
أوضحت التحليالت السابقة أن املكاسب الكبرى التي تعود على
التنمية البشرية سوف تتولد من تطوير السياسات املوجهة نحو
املتحركني .وهذه السياسات سوف تعود بالنفع على اجلماعات التي
تتأثر بالهجرة كافة .ولذلك ،ثمة ضرورة لرؤية جريئة من أجل بلوغ هذه
املكاسب – رؤية حتتضن اإلصالح ملا فيه من فوائد عظيمة ،فيما تقر
بوجود التحديات واملعوقات األساسية.
كما أننا أوضحنا أن سياسات الدخول ،التي سادت
في كثير من بلدان املقصد طوال العقود األخيرة ،ميكن
وصفها بأنها تتسم ،إلى حد كبير ،باإلنكار واملماطلة من
جهة ،وبتشديد ضوابط الرقابة على احلدود ،وعلى اإلقامة
غير الشرعية من جهة أخرى؛ مما أدى إلى ازدياد أحوال
األشخاص الذين اليتمتعون بوضع قانوني سو ًءا ،وخاص ًة
أثناء أزمة الركود ،وأفضى إلى حالة مشوبة بعدم اليقني
واإلحباط على مستوى القاعدة األكبر من السكان.
ومن املتوقع أن تستمر العوامل ذاتها احملركة
للهجرة في العقود القادمة ،مبا فيها من فرص متباينة
وحركات انتقال دميغرافية سريعة .وتعني األمناط
الدميغرافية غير املتكافئة أن تسعة أعشار معدالت
النمو في القوى العاملة في العالم ظلت قائمة في
البلدان اآلخذة في النمو منذ عام  ،1950فيما تسود
معدالت الشيخوخة في البلدان املتقدمة .وتولِّد هذه
االجتاهات ضغوطً ا على األشخاص للتحرك ،غير أن
القنوات النظامية التي تسمح بتحرك األشخاص ذوي
املهارات املتدنية بالغة التقييد ،بل إن التوقعات
الدميغرافية حتى عام  2050تتنبأ باستمرار هذه
االجتاهات ،حتى وإن انحسر الطلب عن العمالة مؤق ًتا
بسبب األزمة االقتصادية الراهنة؛ مما يفيد ضمنًا بأن
املقيدة
ثمة ضرورة إلعادة التفكير في السياسات
ّ
لدخول العمال ذوي املهارات املتدنية التي ال تتماشى
مع الطلب األساسي عليهم .ويعالج هذا الفصل
التحدي الرئيسي بشأن كيفية استعداد احلكومات
الستئناف مسيرة النمو ،لتمشي جن ًبا إلى جنب مع
اجتاهاتها الهيكلية األساسية.
ويشمل مقترحنا حزمة رئيسية من اإلصالحات
املقترنة بفوائد على املديني املتوسط والبعيد .وتتألف
هذه احلزمة بدورها من ستة «أركان» ،لكل ركن على
حده فائدته  ،بيد أن باجتماعهم في حزمة واحدة،
تتشكل أفضل فرصة لتعظيم آثار الهجرة على
التنمية البشرية.

 .1حترير القنوات النظامية التي تسمح لألشخاص
بالبحث عن عمل في اخلارج وتبسيطها.
 .2كفالة احلقوق األساسية للمهاجرين.
 .3احلد من تكاليف العملية املرتبطة بالهجرة.
 .4النهوض مبستوى النتائج التي تعود على املهاجرين
ومجتمعات املقصد.
 .5التمكني من فوائد التنقل الداخلي.
 .6جعل قابلية التحرك جز ًءا ال يتجزأ من اإلستراتيجيات
اإلمنائية الوطنية.
كما يتطلب مقترحنا أساليب ومعايير جديدة
إلدارة الهجرة ،بيد أنه ال يفرض أي مستويات معينة
للزيادة في أعداد الدخول ،فمن الواجب أن يتحدد ذلك
على مستوى البلد الواحد.
ويتوجه جدول أعمالنا ،إلى حد كبير ،نحو اإلصالحات
األطول أم ًدا الالزمة لتعزيز املكاسب الناجتة عن التحرك،
فيما يقر بالتحديات الرئيسية على املدى القريب .وفي
خضم فترة تشكل أحلك األوقات ألسوأ األزمات
االقتصادية التي شهدها العالم منذ «الكساد الكبير»،
ارتفعت معدالت البطالة إلى أعلى مستوياتها في
الكثير من البلدان؛ مما نتج عنه مضاعفة حجم اخملاطر
التي يجد املهاجرون أنفسهم فيها :املعاناة من البطالة،
وانعدام األمن ،والتهميش االجتماعي ،على الرغم من
يصورون باعتبارهم املصدر لهذه
أنهم كثيرًا ما
ّ
املشكالت؛ ومن هنا ،ينبغي أال يصبح الركود احلالي
فرصة إللقاء اللوم على اآلخر ،بل يجب اقتناص الفرصة
إلعداد صفقة جديدة للمهاجرين ،تعود بالنفع على
العمال في بلد املنشأ وخارجه ،فيما تقف في مواجهة
رد الفعل احلمائي .وتقتضي صياغة هذه الصفقة
اجلديدة وتسويقها لرؤية سياسية وقيادة ملتزمة.1
ويعد احلوار املنفتح أمرًا حيويًا إذا ما أريد للتقدم أن
يدخل ساحة النقاش العام حول الهجرة .وفي هذا
النقاش ،يجب عدم املبالغة في عرض أهمية الهجرة،
وكذا االعتراف ببواعث القلق حول آثار التوزيع – خاص ًة
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يعد احلوار املنفتح أمر ًا
حيويًا إذا ما أريد للتقدم أن
يدخل ساحة النقاش العام
حول الهجرة
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بني العمال ذوي املهارات املتدنية – وأخذها بعني االعتبار.
ونتناول فيما يلي مباشرةً االقتصاد السياسي لإلصالح.
ونظرًا ألن هذا تقرير عاملي معني بأصحاب مصلحة
متنوعني ،من حكومات في بلدان املنشأ واملقصد،
وبلدان املرور ،وجهات مانحة ،ومنظمات دولية ،وقطاع
خاص ،ومجتمع مدني ،مبا في ذلك مجموعات املهاجرين
وجمعيات الشتات ،واألكادمييني واإلعالم؛ فالتوجيهات
املعنية بالسياسات التي استعرضناها هي بالطبع
مصوغة على املستوى العام .وغرضنا هو تنشيط
النقاش ومتابعة هذه التوصيات ومواءمتها وتنفيذها.
أما على مستوى البلد الواحد ،فاألمر سيتطلب املزيد
املفصلة لضمان ارتباطها بسياق
من التحليالت
ّ
الظروف احمللية ،وإلفساح اجملال للتعامل مع الوقائع
السياسية واملعوقات العملية.

 5.1احلزمة األساسية
سوف نبحث اآلن في السياسة املعنية بنقاط الدخول
املوضحة بإيجاز فيما قبل .وينحصر تركيزنا في اجملاالت
املنتقاة من قائمة أكبر كثيرًا من اخليارات التي جرى
تناولها وتنفيذها حول العالم .2وبتحديد أولوية جدول
األعمال ،كنا مدفوعني بالتركيز على احملرومني ،وبإلقاء
نظرة واقعية على املعوقات السياسية ،وبإدراك
حتمية املقايضات .وأينما أمكن ،نوضح املمارسات
اجليدة باألمثلة.
 5.1.1حترير القنوات النظامية وتبسيطها
متنع حواجز الدخول املبالغ في تشديدها الكثير من
األشخاص من التحرك ،األمر الذي يعني أن ماليني
األشخاص الذين يتحركون يكون وضعهم غير نظامي
 وهو ما يُقدر بربع اجملموع؛ مما ولّد حالة من عدم اليقنيواإلحباط ،داخل مجتمع املهاجرين وبني أفراد القاعدة
األكبر من السكان على السواء ،وخاص ًة أثناء فترة
الركود احلالية.
وعندما تستأنف عجلة النمو دورانها ،سوف يزداد
مجددًا الطلب على عمالة املهاجرين ،ما بقت األوضاع
الدميغرافية واالقتصادية التي ولّدت هذا الطلب في
قائما في البلدان
البداية على حالها .فال يزال االحتياج ً
املتقدمة على املستوى الهيكلي ،لألشخاص من الفئة
العاملة ،وهو احتياج طويل األجل وليس مؤق ًتا بطبيعته.
وهذا األمر حقيقي حتى في مجال الوظائف ذات معدل
الدوران املرتفع ،مثل قطاعات الرعاية الصحية ،واإلنشاء،
والسياحة ،وتصنيع املواد الغذائية .وإذا طال أجل الطلب
على العمالة ،فمن األفضل ،من منظور املهاجرين
ومجتمعاتهم في بلدان املقصد على السواء ،السماح
لألشخاص بالقدوم في ظل وضع قانوني ،شريطة أن
يعثر املهاجرون على وظائف ويستمروا فيها ،ومن
األفضل منحهم خيار مد إقامتهم بدال من حصرهم في

إطار تصاريح اإلقامة املؤقتة .وكلما طالت إقامة
األشخاص في اخلارج ،ازدادت قابليتهم للتحرك
االقتصادي واالجتماعي احملتمل أن يتمتعوا بها – هم
وأطفالهم .وعندما ترفض احلكومات املضيفة حضور
املهاجرين أو تتجاهله ،يتفاقم خطر التقسيم ،ليس
أيضا في اجملتمع
فقط في سوق العمل واالقتصاد ،بل ً
على وجه أعم .وهذا واحد من جملة دروس تظهر بوضوح
في التجربة األملانية املتعلقة بالعاملني الزائرين ،ونراها
اليوم مجددًا في أماكن املقصد املتنوعة ،بقدر التنوع
لدول مثل تلك التابعة جمللس التعاون اخلليجي ،وروسيا،
وسنغافورة ،وجنوب أفريقيا ،وتايالند.
ومن هنا نطرح السؤال :كيف يكون حترير قنوات
الهجرة وتبسيطها؟ ثمة سبيالن عامان يبدو من
خاللهما اإلصالح منشودًا ومجديًا على السواء :برامج
موسمية أو دورية ،ودخول األشخاص غير املهرة ،هذا مع
إمكانية مد إقامتهم املشروطة .والقضية الصعبة
املتعلقة مبا يجب عمله إزاء األشخاص الذين ليس
لديهم وضع نظامي ،هي اجملال الثالث حيث اخليارات
اخملتلفة للتغيير ممكنة ،بل يجب أخذها في االعتبار .وفي
كل حالة يجب إعداد محدد لتدابير جديدة ملناقشتها
على املستوى الوطني من خالل عمليات سياسية تتيح
موازنة املصالح اخملتلفة (القسم  .)5.2ومبا أن األشخاص
ذوي املهارات املرتفعة مرحب بهم بالفعل في معظم
البلدان ،فيجب أن تركز اإلصالحات على حترك األشخاص
الذين لم يحصلوا على شهادات للتعليم العالي.
والسبيل األول – الذي جرى بحثه في عدد من
البلدان بالفعل – هو التوسع في خطط العمل
املوسمي احلقيقي ،في قطاعات ،مثل قطاعي الزراعة
والسياحة .وتتضمن العناصر الرئيسية التي يجب أن
توضع في احلسبان عند التخطيط لعمل اإلصالحات
وتنفيذها ،التشاور مع حكومات بلدان املقصد ،مع
إشراك النقابات املهنية وأصحاب العمل ،ومنح
ضمانات للحصول على األجور األساسية ،واحلماية
الصحية واألمان ،وتوفير الزيارات الدورية .وهي اللبنة
األساسية التي أُعدت علي أساسها اخلطط التي
دخلت حيز التشغيل بنجاح في كندا على مدار عقود،
على سبيل املثال ،وأُدخلت مؤخرًا في نيوزلندا (املربع
 .)5.1وعادةً ما ُمتنح حماية للعمال الذين يدخلون في
هذا النوع من اخلطط الرسمية ،أعلى من تلك املمنوحة
ألولئك الذين ال يتمتعون بوضع نظامي .ومن وجهة نظر
التنمية البشرية ،هذه هي إحدى املزايا الرئيسية.
أما السبيل الثاني الذي يتطلب قدرًا أكبر من
اإلصالحات اجلوهرية ،فهو التوسع في عدد التأشيرات
املمنوحة للعمال ذوي املهارات املتدنية ،مشروطً ا بطلب
أصحاب العمل .وكما هو احلال اآلن ،قد تكون التأشيرة
مؤقتة في البداية ،وإصدارها مشروط بوجود عرض عمل،
أو على أقل تقدير ،بتوفر اخلبرة أو االستعداد للعمل في
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املربع 5.1

5

فتح قنوات نظامية – السويد ونيوزلندا

رئيسيا بشأن هجرة العمالة.
في نهاية عام  ،2008أدخلت السويد إصال ًحا
ً
مفوضة لوضع
وانطلقت املبادرة من البرملان السويدي؛ فبدأت بتشكيل جلنة برملانية
ّ
مقترحات بالتغييرات ،وتزامن هذا مع فترة من النمو االقتصادي السريع ،وانتشار أشكال
العجز في العمالة .وقد ركزت النقاشات البرملانية واإلعالمية على مخاطر تنحية
العمال احملليني جان ًبا ،وعلى إمكانية التقدم للعمل من جانب طالبي حق اللجوء
السياسي الذين لم تنجح طلباتهم؛ مما أدى إلى صياغة خطة أخذت في االعتبار بواعث
قلق النقابات حول تراجع مستويات األجور ومعايير العمل.
ومن بني العناصر الرئيسية للخطة عنصر يشترط أن يكون أصحاب العمل هم
املصدر الرئيسي للحكم على االحتياجات (التقييم الذاتي) ،باإلضافة إلى دور يقوم به
«اجمللس السويدي املعني بالهجرة» بهدف ضمان متاشيها مع االتفاقات اجلماعية ،مع
وضع مالحظات النقابات في االعتبار .كما يُسمح لالنتقال بني أصحاب العمل بعد مرور
غير األفراد وظائفهم أثناء الفترة األولية ،فيتعني عليهم التقدم الستخراج
سنتني ،وإذا ّ
تصريح عمل جديد .وتكون الفترة األولية مدتها سنتني ،وميكن م ّدها ألربع سنوات ،ثم
ميكن بعدها احلصول على إقامة دائمة .وأثناء الربع األول من العملية ،قُدِّم  24,000طلب،
مبا ميثل نسبة  15%من إجمالي طلبات الدخول إلى السويد.
وانطلقت «خطة نيوزيلندا لالعتراف بالعمالة املوسمية» ( )RSEفي نيسان/أبريل
 ،2007بوصفها جز ًءا من جدول أعمال احلكومة املعني بالتنمية واالبتكار ،والتي تهدف
إلى معاجلة املشكالت احلادة التي عانتها قطاعات البستنة وزراعة الكروم ،فيما يتصل
بالعثور على عمال أثناء فترات ذروة البستنة وزراعة الكروم،

املصدر :حكومة السويد ( )2008والبنك الدولي ()2006a

قطاع معروف بعجز العمالة فيه.
ويتطلب التوسع في قنوات الدخول النظامية اتخاذ
قرارات بشأن القضايا الرئيسية التالية:
حتديد أعداد التدفق السنوية :يتعني أن تستجيب
هذه األعداد لألوضاع احمللية ،وهناك عدة طرق لضمان
ذلك؛ ميكن أن ُحتدد األعداد بنا ًء على طلب أصحاب
العمل ،مثال على ذلك :يلزم لفرد ما أن يكون لديه عرض
عمل قبل الوصول؛ أو ُحتدد بنا ًء على التوصيات التي
تصدرها جلنة فنية ،أو هيئة مماثلة ،تنظر في التقديرات
الواردة عن حجم الطلب ،واآلراء املقدمة من النقابات
املهنية وأصحاب العمل وجماعات اجملتمع احمللي .ومن
األمثلة اجليدة على ذلك :تشكلت في أواخر عام 2007
اللجنة االستشارية لشؤون الهجرة باململكة املتحدة
بهدف تقدمي املشورة بشأن ما يطلق عليه اسم
«الوظائف التي تعاني عجزًا» .ومن جانب آخر ،تتمثل
العيوب التي تقترن باشتراط وجود عرض عمل في أن
فعليا ألصحاب العمل األفراد وليس
يفوض
القرار
ّ
ً
لكيانات استشارية ،وقد تكون تكاليف العملية
للمهاجرين أعلى ،وقد تصبح قابلية حتويل صاحب
العمل مشكلة .ومن هنا يجب توخي احليطة فيما

فيما يتصل بالعثور على عمال أثناء فترات ذروة العمل املوسمي .وبذلك ،تقدم
اخلطة عددًا من فرص العمل املوسمية احملددة سنويًا.
وكان الغرض من خطة العمالة املوسمية ( )RSEهو جتنب بعض سلبيات دورة
العمل املؤقت ذي األجر املنخفض ،التي كان يُنظر إليها بوصفها غير مستدامة لكال
الطرفني ،أصحاب العمل ،والعمال الذين كان الكثير منهم غير نظاميني .ومن ثم ،حال
االنتقال إلى خطة العمالة املوسمية ( )RSEدون تسلل العمال غير النظاميني إلى
النظام ،وعمل على اتصال أصحاب العمل اجلدد باحلكومة .وأثناء فترة االنتقال كان
مسمو ًحا ألصحاب العمل باالحتفاظ بالعاملني املوجودين بالفعل في نيوزيلندا لفترة
محددة ،وحسب شروط معينة.
وكانت النقطة احملورية التي تركزت عليها أهداف احلكومة النيوزيلندية وحركة
النقابات ،على السواء ،والتي خضعت لقبول الرأي العام ،هي توفير ما يضمن أن يوظف
أصحاب العمل العمال النيوزيلنديني ويدربونهم أوال ،قبل توظيف العمالة اخلارجية .بيد
أن اخلطة تسمح لبلدان جزر احمليط الهادئ بأن يكون لعمالهم ذوي املهارات املنخفضة
سوق دائم ،شريطة أن يضعوا أساليب اختيار وتيسير مالئمة ،ويساعدوا في ضمان
عودتهم .وهكذاُ ،متنح الفرصة لعمالهم للتدريب واحلصول على أجور مناسبة ،وتوسيع
نطاق خبراتهم وعالقاتهم .ولم يرد ما يفيد بوجود مشكالت حتى هذه اللحظة.
وجدير بالذكر أن خطة نيوزيلندا لالعتراف بالعمالة املوسمية  RSEليست
منخفضة التكلفة ،ولن تصبح مستدامة اقتصاديًا إال إذا حققت القطاعات املشتركة
مكاسب إنتاجية وأخرى متصلة باجلودة ،وذلك بشراكة مع مجموعة معروفة من العمال
الذين ميكن االعتماد علي عودتهم إلى البساتني ومزارع الكروم سنة بعد أخرى.
أدخل بلدان – السويد ونيوزلندا  -في اآلونة األخيرة ،بعض اإلصالحات التي تتماشى مع
التوجيهات التي يقترحها هذا التقرير ،على الرغم من أن الوقت ال يزال مبكرًا جدًا
لتقييمها من حيث األثر.

يطلق عليه أصحاب العمل «احتياجات» لعمالة
املهاجرين؛ فقد يكون ذلك ألن املهاجرين على استعداد
للعمل لساعات أطول ،أو ألنهم أكثر مهارة ،أو كال
األمرين .ويجب أال يستخدم أصحاب العمل العمالة
املهاجرة ذريعة للتهرب من التزاماتهم القانونية بتوفير
احلماية الصحية األساسية ،واألمان ،وضمان أدنى
مستوى للمعايير في أوضاع العمل ،وهي أمور يجب أن
ُمتنح لكافة العاملني بصرف النظر عن أصلهم.
قابلية حتويل صاحب العمل :يؤدي ربط األشخاص
بأصحاب عمل معينني إلى منعهم من العثور على
فرص عمل أفضل ،ومن ثم؛ يؤكد عدم فاعليته على
املستوى االقتصادي ،وعدم الرغبة فيه على املستوى
االجتماعي .وخلص تقييمنا للسياسات إلى أن
احلكومات عادةً ما تسمح بقابلية حتويل صاحب العمل
للمهاجرين الدائمني ذوي املهارات العالية ،وليس
للعاملني ذوي املهارات املتدنية.
وعلى أي حال ،ثمة عالمات تلوح في األفق عن
حدوث تغيير ،إذ بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة في
عرض أنواع من الكفالة القابلة للتحويل استجاب ًة
لشكاوى املهاجرين بالتعرض لإليذاء .3ولعل اإلصالح
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في عمالة الهجرة الوافدة الذي أدخلته السويد مؤخرًا
(الوارد وصفه في املربع  )5.1هو النموذج األكثر شموال
إلى يومنا هذا ،فيما يتعلق بالتوظيف والفوائد الناجتة
عن قابلية حتويل صاحب العمل ،فيمكن حتويل تصاريح
العمل ،ومنح املهاجرين الذين يفقدون وظائفهم – ألي
سبب كان – مهلة ثالثة أشهر للعثور على عمل قبل
إلغاء التأشيرة .4وجدير بالذكر أن صاحب العمل الذي
يسافر إلى اخلارج بحثًا عن توظيف العمالة ،عادةً ما
يسعى إلى حتديد فترة معينة اليجوز خاللها حتويل
صاحب العمل ،غير أنه حتى في هذه احلاالت ،هناك
طرق إلضفاء درجة من املرونة ،على سبيل املثال:
السماح للمهاجر ،أو لصاحب عمل آخر يرغب في
توظيف املهاجر ،بدفع رسوم لتعويض صاحب العمل
األصلي عن تكاليف التوظيف.
احلق في تقدمي طلب مبد اإلقامة وسبل احلصول على
إقامة دائمة :يُترك هذا لتقدير احلكومة املضيفة ،وكما
هو احلال اآلن ،يخضع عادةً جملموعة من الشروط املعينة.
املربع 5.2

جتربة منح الوضع النظامي

أدارت معظم البلدان األوروبية بعض األشكال من برامج منح الوضع النظامي ،على الرغم من إنكار
البعض بوجودها (النمسا وأملانيا) ،وذلك بسبب مجموعة من الدوافع ،وحسب حاالت بعينها .وقد قدّ رت
دراسة حديثة أنه في أوروبا تقدم ما يزيد على  6ماليني شخص لالنتقال من الوضع غير النظامي إلى
الوضع القانوني على مدار عقد من الزمان حتى عام  ،7002فحصلت نسبة  %08من الطلبات على
املوافقة .ويتفاوت الرقم من بلد آلخر تفاوت ًا هائال – إذ تصدرت إيطاليا أعلى األرقام ،وتلتها إسبانيا ،ثم
اليونان.
وال تقتصر برامج منح الوضع النظامي على بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (،)OECD
فعلى سبيل املثال ،يعني االتفاق اإلقليمي في أمريكا الالتينية «السوق املشترك لبلدان اخملروط اجلنوبي»
تشريعا نص على أن أي مواطن تابع لـ»السوق املشترك
( ،)MERCOSURأن األرجنتني أصدرت مبوجبه
ً
لبلدان اخملروط اجلنوبي» ( )MERCOSURوليس له أي سابقة جنائية ميكنه احلصول على إقامة قانونية.
وفي جنوب أفريقيا ،تسير اجلهود في اجتاه منح الوضع النظامي للزميبابويني غير النظاميني ،بد ًءا
باستخراج تصريح باإلقامة املؤقتة التي متنحهم إمكانية احلصول على الرعاية الصحية والتعليم،
وعلى حق اإلقامة والعمل ملدة ال تقل عن ستة أشهر .وفي تايالند ،حصل  135,000مهاجر على الوضع
النظامي في بواكير عام  ،2008رغم أنه في املاضي ،أتبع منح الوضع النظامي ارتفا ٌع في معدالت
الترحيل.
ولقد اشتدت حدة املناقشات حول مزايا منح الوضع النظامي وعيوبه .وترتبط الفوائد التي تعود
على بلدان املقصد باألمن وسيادة القانون ،في الوقت الذي يحصل األفراد واألسر ممن ُمنحوا الوضع
النظامي على وضع أفضل للتغلب على اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي .فيما تتضمن العيوب بواعث
القلق املتعلقة بتشجيع التدفقات املستقبلية ،وإضعاف البرامج الرسمية املعنية بأعداد القبول،
والطلبات املغشوشة .وفي الوقت ذاته ،تعتمد فوائد منح الوضع النظامي اعتمادًا كبيرًا على السياق،
فعلى سبيل املثال ،يدفع الكثير من املهاجرين غير النظاميني الضرائب في الواليات املتحدة بالفعل؛
انخفاضا كبيرًا عنها في بلدان بها حجم كبير من االقتصاديات غير
ومن ثم ،تنخفض فوائد العوائد
ً
الرسمية ،حيث يتم جتنب الضرائب على نطاق أوسع كثيرًا .وغال ًبا ما خلصت الدراسات االستقصائية
املتعلقة بتجارب البلدان إلى أن اآلثار االجتماعية االقتصادية ملنح الوضع النظامي جاءت مختلطة ،مع
عدم التحقيق الدائم لآلثار اإليجابية املتوقعة ،بشأن األجور والقابلية على التحرك والتكامل.

املصدر :املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة  ،)ICMPD )2009وتشيروتي  ،)Cerrutti )2009ومارتن .)Martin )2009b

ومع ذلك ،فإن مد تصاريح اإلقامة املؤقتة ممكن في الكثير
من البلدان املتقدمة (مثل :كندا والبرتغال والسويد
واململكة املتحدة والواليات املتحدة) ،وفي بعض البلدان
اآلخذة في النمو (مثل :اإلكوادور وماليزيا) .وقد يتوقف
نهائيا على اتفاقات ثنائية .ومتنح
احتمال جتديد اإلقامة
ً
بعض البلدان الفرصة للمهاجرين لتغيير أوضاعهم ،من
مؤقتني إلى دائمني ،بعد انقضاء عدة سنوات من اإلقامة
النظامية (مثال ،بعد مرور ست سنوات في إيطاليا ،وبعد
مرور خمس سنوات في البرتغال واململكة املتحدة) .وقد
يكون هذا مشروطً ا ،مثال ،بسجل املهاجر في سوق
العمل وغياب السوابق اجلنائية.5
تيسر من الدائرية :ميكن أن تؤدي حرية
توفير سبل ّ
الدخول واخلروج بني بلدي املنشأ واملقصد إلى تعزيز
الفوائد التي تعود على املهاجرين وبلدانهم األصل،
ونشير مجددًا إلى أنها ميكن أن تخضع للتقدير الذي
يرتئيه بلد املقصد ،أو لشروط معينة .كما أن قابلية
حتويل اإلعانات املتراكمة من التأمني االجتماعي تعد
مزية إضافية قد تشجع على الدائرية.
وما من شك أن قضية الوضع غير النظامي من
القضايا التي يتطرق احلديث إليها في أي نقاش بشأن
جا
الهجرة الوافدة .وال تزال احلكومات تستخدم ن ُ ُه ً
خطط للعفو
مختلفة ملعاجلة هذه القضية؛ ف ُتعلن عن
ٍ
وتظل ُمطبقة لفترة محددة -وهي خطط استخدمتها
بلدان أوروبية مختلفة وكذلك بلدان في أمريكا الالتينية.
وقد متنح اآلليات اإلدارية املستمرة شكال من أشكال
الوضع القانوني على أساس تقديري – بنا ًء على الروابط
األسرية ،مثال ،كما هو ممكن في الواليات املتحدة .وجرى
أيضا متابعة أشكال العودة اجلبرية لبلد األصل .وجدير
ً
بالذكر أن أيًا من هذه التدابير ال يخلو من إثارة اجلدل.
ويلخص املربع ( )5.2التجارب األخيرة املتعلقة مبنح
املهاجرين الوضع النظامي.6
قد تكون جتربة ما يسمى «نقاط التأهيل الكتساب
الوضع النظامي» ،التي ُطبقت في عدد من البلدان،
السبيل األكثر جنا ًحا للتقدم ،7فهي تسمح للمهاجرين
غير النظاميني ،الذين لديهم إقامة مؤقتة ،بالعيش في
البلد املضيف والعمل به  ،لفترة محددة في البداية ،ثم
يجوز مدها أو جعلها دائمة من خالل استيفاء معايير
مختلفة ،مثل اكتساب اللغة ،واحلفاظ على وظيفة
مستقرة ،ودفع الضرائب .وليس هناك عفو أولي ،وإمنا
إجازة مشروطة لالنتقال من الوضع املؤقت إلى اإلقامة
الدائمة .ويحظى هذا النهج مبزية قوية وهي إمكانية
كسب قبول القاعدة العريضة من الرأي العام.
ويشير التباين في التجربة األوروبية إلى أنه من بني
املكونات األساسية لنجاح منح الوضع النظامي
للمهاجرين :إشراك منظمات اجملتمع املدني ،وجمعيات
املهاجرين ،وأصحاب العمل ،في التخطيط والتنفيذ،
وتوفير ضمانات بعدم الطرد أثناء مراحل التنفيذ ،وحتديد
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واضح للمعايير املؤهلة (مثال؛ مدة اإلقامة ،وسجل
العمل ،والروابط األسرية) .8ومن بني التحديات القائمة
في الواقع العملي فترات االنتظار الطويلة .ومع وجود
محليا ،كما هو احلال في فرنسا ،ميثل اختالف
خطط تدار
ً
شكل املعاملة من منطقة إلى أخرى مشكلة إضافية.
ومن األمور املثيرة للجدل،على وجه اخلصوص ،أعداد
اجملبرين على العودة  ،فال تزال أعدادهم ترتفع ارتفاعً ا
يستوقف االنتباه في بعض البلدان ،متجاوزة 350,000
في الواليات املتحدة ،و 300,000في جنوب أفريقيا ،وهذا
في عام  2008وحده .كما تظهر هذه األعداد للمجبرين
على العودة ،التي حتمست حكومات البلدان الغنية في
دفعها ،في اتفاقات الشراكة بشأن االنتقال داخل
االحتاد األوروبي .9ويتعاون الكثير من بلدان املنشأ مع
بلدان املقصد من خالل التوقيع على اتفاقات إعادة
الدخول ،رغم رفض بعضها التوقيع حتى يومنا هذا،
مثل جنوب أفريقيا.
ما الشكل الذي يجب أن تكون عليه سياسات
التنفيذ اإلنسانية؟ يؤكد الكثيرون على أن هناك حاجة
إلى فرض بعض العقوبات على عمليات اختراق نقاط
مراقبة احلدود ،وعلى انتهاك قواعد العمل ،وأنه باإلضافة
إلى منح الوضع النظامي التقديري ،يجب أن جتد قضية
أعداد اجملبرين على العودة مكانًا في جعبة السياسات،
بيد أن تنفيذ هذه العقوبات يثير حتديات رئيسية ،خاص ًة
في احلاالت التي يكون فيها األفراد املعنيون قد عاشوا
وعملوا في البالد لسنوات عديدة ،وقد يكون من بني أفراد
األسرة من لديه إقامة قانونية .فعلى سبيل املثال،
كشفت دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا على
السلفادوريني املر ّحلني ،عن أن ربع عددهم أقام في
الواليات املتحدة ملا يفوق عشرين سنة ،وأن ما يقرب من
أربعة أخماسهم كانوا يعملون في وقت ترحيلهم ،بل
إن الكثير منهم لديه أطفال ولدوا في الواليات املتحدة.10
وفي بعض األحيان ،كان اإلعالم في بلدان مختلفة ،مبا
فيها اململكة املتحدة ،يثير قضايا التهديد بالترحيل،
والتي اتسمت-على وجه التحديد -بأنها غير إنسانية.
وتتضح ضرورة اتباع إجراءات إلنفاذ سيادة القانون في
حالة التعرف على أفراد بال وضع نظامي ،فيجب احترام
احلقوق األساسية كما يجب وضع نظام يحاسب أصحاب
العمل الذين يوظفون عاملني بال وضع نظامي .وقد ظل
هذا موضع نقاش في الواليات املتحدة ،على سبيل املثال.
ومن البديهي أن اإلجراءات الرسمية املعمول بها لتحديد
ما إذا كان ألحد األفراد حق قانوني في اإلقامة أم ال ،أفضل
متبعا في املاضي
من الطرد الفوري أو اجلماعي الذي كان
ً
(مثل طرد ماليزيا للعاملني اإلندونيسيني غير النظاميني
في أوائل عام  ،11)2005على الرغم من أن بعض اجلوانب
اإلجرائية ،مثل حق احلصول على املشورة ،قد متثل عب ًئا
ماليا غير مرغوب فيه على اخلزانة العامة في البلدان
ً
اآلخذة في النمو .وبنا ًء على املعايير الدولية حلقوق

اإلنسان ،أصدرت إدارة التفتيش على السجون باململكة
املتحدة دراسة حول «توقعات احتجاز املهاجرين» ،بيد أن
مجرد نشر موضوعات ذات صلة ال يكفل ،بكل تأكيد،
استيفاء املعايير املطلوبة .وفي بعض البلدان ،تعمل
املنظمات غير احلكومية على النهوض باألوضاع
املعيشية في معسكرات االحتجاز – أحد األمثلة على
ذلك هو الصليب األحمر األوكراني .وتبدو التوجيهات،
التي أصدرها االحتاد األوروبي مؤخرًا ،بشأن إجراءات العودة
خطوة إلى األمام نحو حتقيق الشفافية وتوفيق القواعد،
مع التركيز على إجراءات قياسية موحدة إما لطرد
األشخاص بال وضع نظامي ،أو ملنحهم وضع قانوني
محدد املدة .ومع ذلك ،القت هذه التوجيهات النقد
باعتبارها غير كافية لضمان احترام حقوق اإلنسان.12

5

في حالة التعرف على
أفراد بال وضع نظامي،
يجب اتباع إجراءات إلنفاذ
سيادة القانون واحترام
احلقوق األساسية

 5.1.2كفالة احلقوق األساسية للمهاجرين

ركز هذا التقرير على االنتقال ،من خالل عدسة مك ّبرة
توسع دائرة احلريات ،بيد أنه ال يتحقق جلميع املهاجرين
ّ
نيل كافة احلريات التي تبشر بها وعود الهجرة .وبنا ًء
على املكان الذي يأتون منه وذلك الذي يتوجهون إليه،
كثيرًا ما يجد األشخاص أنفسهم مجبرين على
مقايضة نوع من احلرية مقابل نوع آخر ،في األغلب من
أجل الوصول إلى مصادر دخل أعلى ،بالعمل في بلد ال
يُح َترَم فيه واحدٌ ،أو أكثر ،من حقوق اإلنسان األساسية.
ومن املرجح أن املهاجرين الذين يفتقرون للموارد
والشبكات واملعلومات وطرق التقدم باملطالبات؛
يخسرون في بعض األبعاد ،مثلهم في ذلك مثل هؤالء
الذين يواجهون التمييز العنصري أو أشكال أخرى من
التمييز .وقد تنشأ مشكالت كبرى ملن هم بال وضع
نظامي ،وكذلك ألولئك الذين يعيشون في بلدان يصيب
فيها الوهن هياكل احلوكمة واحملاسبة.
وينتمي الالجئون إلى فئة قانونية مميزة من
املهاجرين ،وهذا مبقتضى احتياجهم للحماية الدولية؛
فلديهم حقوق معينة نصت عليها االتفاقية املتعلقة
مبركز الالجئني لعام  1951وبروتوكوالت عام  ،1967التي
صدقت عليها  144دولة (الشكل  .13)5.1وتوفر هذه
االتفاقات حماية خاصة لهؤالء الفارين عبر احلدود
الدولية هربًا من االضطهاد.
وعلى نحو أعم ،حتتوي املعاهدات األساسية الست
املعنية بحقوق اإلنسان ،التي ص ّدق عليها  131بل ًدا في
جميع أرجاء املعمورة ،على شروط شديدة اللهجة
بشأن عدم التمييز ،مبا يكفل تطبيق الكثير من األحكام
الواردة فيها على املهاجرين .14وهذه الوثائق عاملية،
وتنطبق على املواطنني وغير املواطنني على حد سواء،
مبا في ذلك هؤالء الذين حتركوا أو بقوا ،سواء أكان
نظاميا أم غير نظامي .ومن بني احلقوق ذات
وضعهم
ً
الصلة احملددة ،احلق في املساواة في ظل القانون ،وفي
عدم التمييز ألسباب عنصرية أو متعلقة ببلد املنشأ أو
99
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غيرها من احلاالت .وهذه قيود قانونية هامة تُفرض على
تصرف أي دولة من الدول.15
وفي اآلونة األخيرة ،سارعت البروتوكوالت املناهضة
لالجتار في البشر وتهريبهم في حصد التأييد العام،
معززةً الوثائق القائمة التي حصلت على  129تصديقً ا.16
وتركز هذه البروتوكوالت ،التي تسعى إلى جترمي االجتار في
البشر ،على احلد من نشاط اجلرمية املنظمة وتيسير
الهجرة القانونية بقدر أكبر من تركيزها على النهوض
بحقوق اإلنسان املعنية باألفراد (النساء في املقام األول).17
وقد سنّت دول عديدة هذه املبادئ في تشريعاتها الوطنية:
أدخلت نسبة تقارب  80%من  155دولة أُجري بشأنها
استقصاء في عام  ،2008ما ينص على جرم محدد بشأن
االجتار في البشر ،وشكّلت نسبة فاقت نصف عدد هذه
الدول وحدة شرطة ملكافحة االجتار بالبشر.18
وعلى هذا الصعيد ،يتضح أن التقدم الذي أُحرز
مرحب به ،على الرغم من أن بعض املراقبني أحملوا إلى أن
ازدياد صرامة السياسات املعنية بشؤون الهجرة كثيرًا
أيضا على االجتار بالبشر وتهريبهم.19
ما شجعت ً
وعلى اجلانب املقابل ،لم تُفض سلسلة املعاهدات
التابعة ملنظمة العمل الدولية ( )ILOالتي أُقرَّت خالل
القرن العشرين ،والتي تسعى للنهوض بأدنى املعايير
املالئمة للعاملني املهاجرين ،إلى كسب تأييد واسع
النطاق .وهناك عدة أسباب ،من بينها؛ مجال االتفاقيات
وشموليتها ،في مقابل الرغبة في إتاحة حرية التقدير
للدول في مثل هذه املسائل .وفي عام  ،1990شددت
مجددًا االتفاقية الدولية حلماية حقوق كافة العمال
الشكل 5.1

التصديق على معاهدة حقوق املهاجرين محدود
التصديق على مجموعة منتقاة من االتفاقات حسب فئة دليل التنمية البشرية في 2009
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عدد البلدان املصدقة
دليل تنمية بشرية منخفض

دليل تنمية بشرية متوسط

املصدر :مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية  ،)UNODC )2004األمم املتحدة )UN )2009b

دليل تنمية بشرية مرتفع

دليل تنمية بشرية مرتفع جدا

املهاجرين وأفراد أسرهم على املبادئ األساسية الواردة
في معاهدات حقوق اإلنسان ،بل إنها ذهبت إلي أبعد من
ذلك ،على سبيل املثال ،بإعطاء تعريف أشمل للتمييز،
ومبنح ضمانات أقوى ضد الطرد اجلماعي والتعسفي،
وبكفالة حق املهاجرين النظاميني في التصويت
والترشح لالنتخاب .ومع ذلك ،لم يوقع حتى تاريخنا هذا
إال  41دولة ،اخل ُمس منها فقط ينتمي إلى بلدان هجرة
وافدة خالصة ،فيما لم تتضمن أي منها بلدان من فئة
دليل التنمية البشرية املرتفع ج ًدا (الشكل .)5.1
وبالنظر فيما وراء مضمون الشكل ( ،)5.1لدراسة
أشكال الهجرة للبلدان املص ّدقة على املعاهدات ،وجدنا
أن معظمها لديه معدالت هجرة وافدة ونازحة ال تصل
إلى  .10%ومن بني البلدان التي تتجاوز فيها حصة
السكان املهاجرين أو النازحني نسبة  ،25%ظلت معدالت
التوقيع منخفضة – فعلى سبيل املثال ،لم يوقّع إال 3
بلدان من إجمالي  64بل ًدا على االتفاقية الدولية حلماية
حقوق كافة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،على
الرغم من أن  22بل ًدا وقعت على املعاهدات األساسية
الست املعنية بحقوق اإلنسان .وحتى من بني البلدان
التي يتجاوز فيها صافي معدالت الهجرة إلى اخلارج 10%
من إجمالي عدد سكانها – والتي لديها حوافز قوية
للتوقيع من أجل حماية عمالها في اخلارج – تقل
معدالت التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق
كافة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم .ولم يوقع على
هذه االتفاقية إال  20%من حكومات البلدان التي بها
معدالت عالية من الهجرة النازحة على مدار العقدين
املاضيني تقري ًبا ،منذ ظهور االتفاقية إلى حيز الوجود،
فيما ص ّدق النصف على املعاهدات األساسية الست
املعنية بحقوق اإلنسان ،ووقّع  59%على أحدث
البروتوكوالت املعنية باالجتار في البشر.
ومن جهة أخرى ،تظل البلدان ،التي لم تص ّدق على
االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين
وأفراد أسرهم كاف ًة ،ملتزمة بحماية العاملني
املهاجرين ،من خالل معاهدات أساسية أخرى معنية
حاليا هيئات رصد املعاهدات
بحقوق اإلنسان .وتزوّد
ً
( ،)TMBsالتي تعمل في ظل االتفاقيات القائمة،
مبراجعات دورية تقدمها املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني (.)UNHCR
وتُظهر التحليالت احلديثة ،التي نتجت عن عقد
مضى في مشاورات بني هيئات رصد املعاهدات ،أن
األحكام ذات الصلة مبعاهدات أساسية أخرى معنية
بحقوق اإلنسان ،قد تلقي الضوء على املشكالت وحتمي
حقوق املهاجرين ،وهو ما واصلت الهيئات عمله على
مدار هذه الفترة .20وحتى إن سعى كل بلد – بطبيعة
احلال  -إلى رسم صورة مثالية لسجله في حقوق
اإلنسان ،فبإمكان هذه الهيئات رغم غياب آليات
التنفيذ ،التأثير من خالل ما يسمى «التشهير» بإلقاء
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الضوء على احلاالت املشينة وباللجوء إلى ممارسة
الضغط األخالقي أو السياسي.
ولطاملا ترددت النداءات في جميع املنتديات العاملية
لكفالة حقوق املهاجرين ،كما مثّلته البيانات التي
أصدرتها منظمات اجملتمع املدني في املنتدى العاملي
املعني بالهجرة الدولية والتنمية الذي انعقد في مانيال
أيضا أن التحدي
في عام  .2008ومع ذلك ،يتضح ً
الرئيسي ال يكمن في غياب اإلطار القانوني حلماية
احلقوق – فهناك سلسلة من االتفاقيات واملعاهدات
واألحكام القانونية العرفية قائمة بالفعل – وإمنا في
عدم فاعلية تنفيذ القانون .وفي إطار هذه الروح ،وضعت
منظمة العمل الدولية  ILOفي عام « 2005إطار العمل
متعدد األطراف لهجرة اليد العاملة» ،الذي يقدم
خطوطً ا إرشادية وممارسات جيدة داخل إطار غير ملزم،
يقر باحلق السيادي جلميع الدول في تقرير سياساتها
اخلاصة املعنية بالهجرة .ويستوعب هذا النهج ،الذي
يعد نوعًا من أنواع «الوثائق شبه القانونية» ،االختالفات
املتأصلة بني الدول ،ويسمح بالتنفيذ التدريجي.21
وحتى إن لم ترغب أي حكومة في التوقيع على
اتفاقية رسمية ،فلن يكون لديها سبب معقول إلنكار
هذه احلقوق األساسية للمهاجرين ،مثل احلق في:
• املساواة في األجور لألعمال املتشابهة ،وفي العمل
في ظل أوضاع عمل مالئمة ،وفي احلماية الصحية
واألمان.
• التنظيم والتفاوض اجلماعي.
• عدم اخلضوع لالحتجاز التعسفي ،واحلق في إجراء
قانوني عادل في حالة الترحيل.
• عدم اخلضوع للمعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية
أو املهينة.
• العودة إلى بلدان املنشأ.
ويجب أن تتحقق هذه األمور بجانب حقوق اإلنسان
األساسية ،مثل :احلرية ،وأمن الشخص ،وحرية املعتقد،
واحلماية ضد العمل اجلبري واالجتار في البشر.
ومن جهة أخرى ،كانت إحدى نقاط النقاش التي
تعارض مسألة ضمان احلقوق األساسية هي أن ذلك
سوف يحد بالضرورة من أعداد األشخاص املسموح
لهم بالدخول ،غير أن هذه املقايضة – كما أوضحنا في
الفصل الثاني – ليست صحيحة ،وفي كل األحوال
مسوغة
مثل هذه النقاط املثارة للنقاش ليست
ّ
ألسباب أخالقية.
وتقع املسؤولية األولية لكفالة احلقوق األساسية
في اخلارج على احلكومات املضيفة ؛ فاحملاوالت التي
قامت بها حكومات بلدان املنشأ ،مثل الهند والفلبني،
بطلب حتديد أدنى مستويات لألجور املدفوعة للمهاجرين،
باءت بالفشل نتيجة غياب االختصاصات حول هذا األمر.
ومع ذلك ،ميكن أن توفر حكومات بلدان املنشأ الدعم
فيما يتعلق بتقدمي املشورة حول حقوق املهاجرين

ومسؤولياتهم ،من خالل مراكز للموارد البشرية اخلاصة
بالهجرة ،والتوجيه الالزم في فترة ما قبل الرحيل حول
األمور املتوقعة في اخلارج.
وميكن أن تضطلع اخلدمات القنصلية بدور هام في
توفير قناة لتقدمي الشكاوى واملطالبات املمكنة ،فيما
ميكن لالتفاقات الثنائية صياغة املبادئ الرئيسية .ومع
واملنسق ،الذي تقوم به
ذلك ،قد يؤثر اجلهد اجلماعي
ّ
بلدان املنشأ من أجل االرتقاء باملعايير ،تأثيرًا أكثر فاعلية
من تأثير اجلهود الفردية الوطنية.
وباإلضافة إلى ذلك ،ألصحاب العمل والنقابات
املهنية واملنظمات غير احلكومية وجمعيات املهاجرين
دور يقومون به؛ فأصحاب العمل هم املصدر الرئيسي
ملا يحدث من انتهاكات للحقوق األساسية ،ومن ثم؛
يحتل سلوكهم مركزًا محوريًا .وعلى اجلانب اآلخر،
سعى بعض أصحاب العمل لضرب مثل جيد بوضع
مجموعة من مواثيق الشرف ،وبإقامة شراكة مع
برنامج املسؤولية لقطاع األعمال من أجل حقوق
العاملني املهاجرين ،الذي يركز على حاالت تغيب فيها
اآلليات الفعالة الالزمة لتنفيذ قوانني العمل القائمة.22
ومن بني التدابير املتوفرة للنقابات املهنية واملنظمات
غير احلكومية :إعالم املهاجرين بحقوقهم ،والعمل من
خالل املزيد من التنسيق مع أصحاب العمل واحلكومات
الرسمية بغية كفالة احترام هذه احلقوق ،وتشكيل
نقابات عمالية للعاملني املهاجرين ،والدعوة إلى منح
الوضع النظامي .وإحدى هذه املنظمات غير احلكومية
الناشطة هي جماعة حماية العمال األجانب في
قطاع الزراعة في بوش دي رون ( ،)CODESTRASالتي
تسعى لتحسني حالة العمال املوسميني في جنوب
فرنسا من خالل رفع مستوى الوعي ،ونشر املعلومات،
وتوفير الدعم القانوني.23
ومن بني األدوار الهامة حتدي ًدا دور النقابات املهنية،
اهتماما أكبر حلقوق املهاجرين على مدار
فقد أولت
ً
الوقت .وتشير استقصاءات القيم العاملية التي أجريت
وغطت  52بل ًدا ،إلى
في الفترة ما بني  2005و2006
ّ
ازدياد معدالت االنضمام لعضوية النقابات املهنية بني
األشخاص الذين لديهم خلفية مرتبطة بالهجرة:
 22%من الذين لديهم رب أسرة مهاجر يشتركون في
عضوية النقابات العمالية ،مقارن ًة بنسبة  17%ممن
ليس لديهم أي مهاجر من بني أفراد األسرة .ويتسع هذا
االختالف خاص ًة في البلدان املصنفة حتت دليل التنمية
البشرية املنخفض.24
وأخيرًا وليس آخرًا ،ميكن أن يؤثر املهاجرون أنفسهم
في الطريقة التي تنظر بها اجلماعات واجملتمعات في
بلدان املقصد إلى الهجرة الوافدة؛ فهي في بعض
–جزئيا -الرأي العام السلبي بشأن
األحيان ،تعكس
ً
وقائع سابقة لسلوك غير قانوني مرتبط باملهاجرين.
وبتقدمي الدعم الالزم خللق مجتمعات وجماعات تتسم

5

تقع املسؤولية األولية
لكفالة احلقوق األساسية
في اخلارج على احلكومات
املضيفة  ...ألصحاب العمل
والنقابات املهنية
واملنظمات غير احلكومية
وجمعيات املهاجرين دور
يقومون به
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اإلدارية» في بلدان املنشأ
جزء هام للحد من احلواجز
ٌ
أمام الهجرة القانونية
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بقدر أكبر من االندماج ،حيث يفهم اجلميع القانون
ويحترمه – مبا في ذلك املهاجرون؛ فينتهجون أشكاال
سلمية للمشاركة ،وإن لزم األمر يعارضون ،فقد يخفف
ذلك عليهم من مخاطر الوقوع ضحايا لردود األفعال
السلبية هذه .كما ميكن للمجتمع املدني والسلطات
احمللية اإلسهام في دعم شبكات املهاجرين
ومجتمعاتهم احمللية.25

 5.1.3احلد من تكاليف العملية املرتبطة بالتحرك

مما ال شك فيه أن التحرك عبر احلدود تلزمه التكاليف
الضرورية إلمتام العملية ،فإذا كانت املسافة داخل البلد
الواحد متثل عائقً ا أمام احلصول على وظيفة ،فإنها متثل
عائقً ا أكبر عبر احلدود الوطنية نتيجة للفجوات
املعلوماتية ،واحلواجز اللغوية ،واختالف األطر التنظيمية؛
مما يولّد حاجة إلى خدمات الوساطة والتيسير .ونظرًا
حلجم التباين في الدخول بني البلدان املصنفّ ة حتت دليل
تنمية بشرية منخفض ،وأخرى مرتفع ج ًدا ،فليس من
الغريب وجود سوق للوكالء الذين بإمكانهم التوفيق بني
األفراد والوظائف القائمة باخلارج ،واملساعدة على اجتياز
القيود اإلدارية املرتبطة بالتحرك الدولي.
وفي ظل نظم الهجرة احلالية ،عادةً ما تتركز
التكلفة الرئيسية في املتطلبات اإلدارية التي تشترط
وجود عرض عمل مقدم من صاحب العمل األجنبي قبل
الرحيل .وفي آسيا خاصةً ،يعتمد الكثير من املهاجرين
على الوكالء التجاريني من أجل تنظيم العرض ،والقيام
بكافة الترتيبات العملية .ومعظم الوكالء يقومون بدور
الوساطة على نحو أمني ،ويتصرفون من خالل القنوات
القانونية ،غير أن بعضهم يفتقر للمعلومات الكافية
عن أصحاب العمل أو العاملني أو كال الطرفني ،أو يسلك
مسلكًا غير شرعي بتهريب األشخاص عبر احلدود.
ومن جانب آخر ،قد ميثل هذا السوق خلدمات
الوساطة إشكالية ،ففي أسوأ احلاالت ،قد ينتج عنه
االجتار في البشر ،وسنوات من السخرة ،واإليذاء العنيف،
بل أحيانًا املوت .وإحدى املشكالت األكثر شيوعً ا هي
الرسوم املرتفعة ،خاص ًة بالنسبة للعاملني ذوي
فائضا
املهارات املنخفضة .وكثيرًا ما تولّد الوساطة
ً
من الفوائد التي تعود على جهات التوظيف ،نتيجة
الجتماع القيود على أعداد الدخول مع حجم الطلب
املرتفع على العمال ذوي املهارات املتدنية ،ممن يفتقرون
كثيرًا إلى معلومات كافية ولديهم قوة تفاوضية غير
عكسيا ،فترتفع
متكافئة .كما تبدو التكاليف مطردة
ً
مع تراجع مستوى املهارات ،مما يعني ،مثال ،أن عددًا قليال ً
من املمرضات املهاجرات يدفعن رسوم التوظيف في
حني يدفعها عدد كبير ميثل غالبية من يعملن
ت في األعمال املنزلية .وكثيرًا ما يدفع
مساعدا ٍ
املهاجرون اآلسيويون الذين يتحركون إلى بلدان اخلليج
نسبة ،تتراوح بني  25إلى  35باملائة من الدخل املتوقع

اكتسابه على مدار سنتني أو ثالث سنوات ،مقابل
رسوم التوظيف وغيرها من الرسوم .26وفي بعض
احلاالت ،يفرض الفساد تكاليف إضافية ،وقد يؤدي
التوسع في التنظيم اإلداري إلى نتائج عكسية؛ فهو
يزيد من احتماالت تعريض املهاجرين للفساد ،ويولّد
أشكاال من الرسوم للوسطاء ،واملسؤولني ،وغيرهم ممن
يستخدمون الرشاوى في النظام.
وميكن للحكومات أن تساعد في احلد من تكاليف
عملية التحرك للمهاجرين العاملني بعدة طرق ،واجملاالت
الستة التي تستحق وضعها في األولوية هي:
فتح القنوات ووضع النظم التي تسمح بحرية
التحرك .على سبيل املثال ،بفضل السوق املشترك
لبلدان اخملروط اجلنوبي ( ،)MERCOSURيستطيع
العمال البوليفيون السفر إلى األرجنتني بحرية أكبر،
والوصول إلى معلومات عن وظائف وفرص عمل من
األصدقاء واألقارب؛ من خالل تعميق الشبكات
االجتماعية .ولوحظ تسارع نفس الديناميكية بعد
توسيع االحتاد األوروبي في عام  .2004ومثال آخر هو
تيسير إمكانية وصول العمال املوسميني عبر احلدود
بني غواتيماال واملكسيك.
احلد من تكاليف احلصول على الوثائق الرسمية
وتيسيره ،مثل :شهادات امليالد ووثائق السفر؛ فترشيد
جزء هام للحد من
«تالل األوراق اإلدارية» في بلدان املنشأ ٌ
احلواجز أمام الهجرة القانونية .27ويجب التحليل على
مستوى البلد وفتح قنوات الهجرة؛ من أجل حتديد أنواع
مقدما وقيمتها ،وقد تبدأ
التكاليف املطلوب دفعها
ً
بالسفر مرات متعددة من القرية إلى العاصمة
الستخراج وثيقة السفر ،وتنتهي بالرسوم الستيفاء
املتطلبات األخرى ملرحلة ما قبل الرحيل ،مثل االختبارات
الصحية ،وتصاريح الشرطة ،ورسوم التأمني ،والضمانات
املصرفية .ويذهب املهاجرون املتقدمون لالنضمام إلى
برنامج املكسيك-كندا إلى العاصمة ست مرات في
املتوسط – وهو أحد املتطلبات التي دفعت احلكومة إلى
عرض أجر لتغطية تكاليف السفر (على الرغم من أن
ترشيد املتطلبات اإلدارية قد يكون أكثر فاعلية) .28كما
تنشأ بعض التكاليف من متطلبات يفرضها بلد
املقصد ،فعلى سبيل املثال ،تطلب جمهورية كوريا من
املهاجرين أن يتعلموا اللغة قبل الوصول :وعلى الرغم
من أن التدريب على تعلم اللغة يرفع من مستوى
الدخول ويعزز االندماج ،فهو يرفع كذلك من قيمة
الديون قبل الوصول .29وقد حاول عدد من البلدان اإلسراع
في تخليص األوراق اإلدارية للمهاجرين ،وتباينت درجات
النجاح من بلد إلى آخر (املربع .)5.3
متكني املهاجرين ،من خالل الوصول إلى املعلومات،
واحلق في املطالبات في اخلارج ،وبناء شبكات اجتماعية
أقوى ،وهذه األخيرة حتدي ًدا قد تفيد كثيرًا فيما يتعلق
بسد الفجوة املعلوماتية بني العمال املهاجرين وأصحاب
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العمل؛ مما يحد من احلاجة إلى وكاالت توظيف مكلّفة،
وميكّن املهاجرين من انتقاء الوظائف من بني مجموعة
أكبر تنو ًعا من فرص العمل .30ففي ماليزيا ،تتيح
شبكات املهاجرين لإلندونيسيني تعلم كيفية
االستعالم عن فرص عمل جديدة حتى قبل أن تصل
أخبارها إلى املقيمني احملليني .31وباملثل ،ساعدت وسائل
االتصال املطورة املهاجرين املرتقبني في جامايكا في
احلصول على معلومات أفضل  .32كما أن مراكز
املعلومات ،مثل املشروع التجريبي الذي أطلقه االحتاد
األوربي في باماكو مبالي في عام  ،2008ميكن أن يزود
املهاجرين احملتملني مبعلومات دقيقة (حتى وإن كانت
مخيبة لآلمال) حول فرص العمل والدراسة في اخلارج.
تنظيم جهات التوظيف اخلاصة ،وذلك من أجل
جتنب أشكال اإليذاء والغش ،وال تنجح عادةً أشكال
احلظر ،والسبب اجلزئي هو أن احلظر ال يط ّبق في أماكن
املقصد على جهات التوظيف القائمة في أماكن
املنشأ .33ومع ذلك ،قد تكون بعض أشكال التنظيم
فاعلة ،على سبيل املثال ،املسؤولية املشتركة بني
أصحاب العمل وجهات التوظيف؛ مما قد يساعد على
جتنب الغش واالحتيال .وفي الفلبني ،تعامل جهات
التوظيف باعتبارها «معاونة ألصحاب العمل»،
ف ُتحاسب مجتمعة ومنفصلة في حالة عدم االلتزام
بعقد معني؛ ومن ثم ،تخاطر أي وكالة من وكاالت
التوظيف ،عند اقتراف خطأ ما ،بسحب ترخيص
نشاطها ،رغم أن تعليق الترخيص غال ًبا ما يتجنب
حدوثه بدفع الغرامة .وثمة وسيلة أخرى هي التنظيم
الذاتي من خالل احتادات قطاعات األعمال ،ومواثيق
الشرف ،وهي تهدف إلى االرتقاء باملعايير األخالقية؛
وميكن لهذه االحتادات أن جتمع املعلومات املتعلقة
بوكاالت التوظيف ذات التاريخ السيئ وتنشرها ،فضال
عن معلومات بشأن أفضل املمارسات .والكثير من هذه
االحتادات قائم في جنوب وشرق آسيا ،على الرغم من
أنه لم تظهر أية هيئة معنية بالتنظيم الذاتي ،مماثلة
لتلك الهيئات القائمة في البلدان املتقدمة ،حيث يركّز
معظمها على ضمان املعاملة الودية من جانب
سياسات احلكومة املعنية بالهجرة جتاه قطاع
التوظيف – مثل بنغالديش والفلبني وسري النكا.
وميكن لهذه االحتادات أن تتطور مع الوقت لكي تؤدي
دورًا أكثر فاعلية في كفالة مستوى جودة اخلدمات ،وإن
لزم األمر ،توجه نق ًدا الذعًا إلى األعضاء الذين يتساهلون
في تطبيق املعايير.
إدارة مباشرة للتوظيف من خالل الوكاالت العامة.
تدير املنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMعلى سبيل املثال،
برنامجا في غواتيماال يرسل عمال املزارع املوسميني إلى
ً
كندا بال تكلفة يتحملها العامل.
ومع ذلك ،ثمة نقاش دائر حول الدور املالئم للوكاالت
احلكومية .ففي معظم البلدان الفقيرة ،تكون قدرة

املربع 5.3

5

احلد من األوراق اإلدارية :حت ٍد تواجهه احلكومات
والشركاء

تعد «اإلدارة الفلبينية للتوظيف فيما وراء البحار» منوذجً ا رائعًا للحد من حجم انتشار األوراق ،رغم
تنظم كافة جوانب التوظيف وتعمل بالتنسيق مع وكاالت أخرى
املوسعة ،فهي ّ
ّ
املتطلبات اإلدارية
لكفالة حماية عمالها في اخلارج .وقد حاولت إندونيسيا أن حتذو حذوها ،ففي عام  ،6002أسست
«الوكالة الوطنية لتوظيف العمال املهاجرين اإلندونيسيني وحمايتهم» ( ،)IKT2PNBرغم ما أفاد
بأن انخفاض مستوى القدرة البيروقراطية وضعف التنسيق بني احلكومات قد ناال من فعالية
الوكالة .وحاولت بعض البلدان معاجلة قضايا متعلقة بفترات االنتظار والتكاليف ،غير أن القليل
منها أصابه التوفيق .ففي الغابون ،وضعت احلكومة حدًا لفترة االنتظار الستخراج وثائق السفر
أقصاه ثالثة أيام ،إال أنها ظلت عملية طويلة وشاقة .وباملثل ،وضعت حكومة ميامنار ،في اآلونة
األخيرة ،سياسة الستخراج وثائق السفر خالل أسبوع واحد ،بيد أن الشكاوى املستمرة تشير إلى
أن فترات االنتظار والطلبات على تقدمي الرشاوى ال تزال أمرًا شائعًا.
وميكن لبرامج املساعدات اإلمنائية أن تدعم التطويرات اإلدارية ومتولها من أجل تسجيل الوثائق
الهامة ،وإنهائها في فترات زمنية وتكاليف أقل؛ مبا يتيح للحكومات أن متنح مواطنيها وثائق سفر
مناسبة بأسعار في متناول أيديهم .وأقامت بنغالديش شراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف)  ،UNICEFحيث ال تصل معدالت تسجيل املواليد .10%
املصدر :أجونياس  ،)Agunias )2008وتيرتوسودارمو  ،)Tirtosudarmo )2009ووزارة اخلارجية األمريكية ( ،)2009eوكوزلوفسكي  ،)Koslowski )2009واليونيسيف .)UNICEF )2007

وكاالت التوظيف الوطنية على التوفيق بني العاملني
والوظائف املناسبة في الوطن األم ،ناهيك عن الوضع
في اخلارج ،ضعيفة للغاية .35وتقضي بعض االتفاقات
الثنائية ،مثل تلك التي وقّعتها جمهورية كوريا ،أن
يستخدم املهاجرون الوكاالت احلكومية؛ مما دفع جهات
التوظيف والعاملني على تقدمي الشكاوى املتعلقة
بارتفاع التكاليف وغياب الشفافية .وعلى الرغم من أن
الرسوم التي تفرضها جهات التوظيف احلكومية أقل
كلفة بعض الشيء ،فإن التكاليف املتصلة بالوقت قد
تكون باهظة ،ومثبطة لهمم املهاجرين املرتقبني جراء
استخدامهم للقنوات النظامية.
التعاون بني احلكومات .قد يقوم التعاون بني
احلكومات بدور هام ،فمسار كولومبو وحوار أبو ظبي
هما مبادرتان أُبرمتا في اآلونة األخيرة بني احلكومات،
وتهدفان إلى معاجلة قضية تكاليف العملية وغيرها
من القضايا ،معاجلة قائمة على التعاون؛ فقد أشرك
حوار أبو ظبي ،الذي انعقد ألول مرة في كانون الثاني/
يناير  ،2008ما يقارب اثنا عشر بلد منشأ ،وعدة بلدان
مقصد في دول منظمة التعاون اخلليجي ،وجنوب
شرق آسيا ،مع مشاركة اإلمارات العربية املتحدة
واملنظمة الدولية للهجرة  IOMباعتبارهما اجلهتني
املضيفتني .ويركز احلوار على إقامة عالقات شراكة
رئيسية بني بلدان املنشأ واملقصد من أجل بحث
موضوع العمل التعاقدي املؤقت ،الذي يهدف من بني
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جملة أشياء ،إلى وضع قاعدة معرفية بشأن اجتاهات
سوق العمل وتقاسمها ،ومنع التوظيف غير القانوني،
وتعزيز مستوى الرفاهة وتدابير حماية العمال
املتعاقدين على العمل.
ومن املقرر انعقاد جلسات تشاور مع الوزارات كل
سنتني ،وقد أتبع اإلعالن مشروع جتريبي ،في ظل مبادرة
أقامتها حكومات الهند والفلبني واإلمارات العربية
املتحدة ،إلجراء اختبار يحدد أفضل املمارسات خملتلف
اجلوانب املتعلقة بالهجرة املؤقتة والدائرية ،بد ًءا
مبجموعة من العمال الفلبينيني والهنود في قطاعات
اإلنشاء والصحة والضيافة.37

 5.1.4النهوض مبستوى النتائج التي تعود على
املهاجرين وعلى مجتمعات بلدان املقصد

على الرغم من أن ترجيح األدلة يشير إلى احتمال أن يكون
األثر االقتصادي الكلي على الهجرة ،على املدى البعيد
إيجابيا ،فقد يتعرض السكان احملليون الذين لديهم
ً
مهارات معينة ،أو يعيشون في أماكن معينة ،آلثار
عكسية؛ غير أنه من املمكن تقليصها كثيرًا ،وموازنتها
بسياسات وبرامج تعترف بوجود املهاجرين وتخطط لهم،
مبا يعزز االندماج ويكفل عدم فرض أعباء على اجملتمعات
املستقبلة بغير داع .ويجب إدراك التكاليف الفعلية،
واملتصورة ،للهجرة الوافدة على مستوى اجملتمع احمللي،
والنظر في كيفية اقتسام هذه التكاليف.
ويعد االندماج والتكامل أمرين حيويني من منظور
التنمية البشرية ،نظرًا لآلثار اإليجابية الناجتة عنهما،
والتي تعود ليس على املتحركني األفراد وأسرهم
أيضا على اجملتمعات املستقبلة؛ كما أن
فحسب ،بل ً
الطرق املستخدمة لالعتراف بأوضاع املهاجرين
الوافدين وحقوقهم وتطبيقها سوف حتدد مدى هذا
التكامل .ففي بعض البلدان اآلخذة في النمو ،قد ميثل
مالئما يُسهم
الدعم املقدم من أجل التكامل عامال
ً
في املساعدة اإلمنائية.
ومع ذلك ،قد حتتل الترتيبات املؤسسية والسياسية،
في الغالب ،أهمية أكبر مما للسياسات املعنية بتكامل
املهاجرين .فعلى سبيل املثال ،من املرجح أن يشكل
مستوى جودة التعليم الرسمي في األحياء السكنية
الفقيرة أهمية ،وهذا ليس للمهاجرين فحسب .وداخل
هذا السياق األشمل ،تعد أولويات السياسات التي
تهدف إلى النهوض مبستوى النتائج العائدة على
املهاجرين ومجتمعات املقصد كاآلتي:
توفير إمكانية الوصول إلى اخلدمات األساسية –
والسيما التعليم والرعاية الصحية .وليست هذه
اخلدمات حيوية للمهاجرين وأسرهم فحسب ،بل لها
أيضا آثار إيجابية على الغير في إطار أشمل ،إذ يكمن
ً
السبيل إلى حتقيق اإلنصاف في إمكانية الوصول إلى
تلك اخلدمات ،وفي شكل املعاملة .ويشير استعراضنا

إلى أن إمكانية الوصول عادةً ما تُقيد تقيي ًدا كبيرًا فيما
يتعلق بالعمال املؤقتني واألشخاص بال وضع نظامي.
ويجب توفير إمكانية الوصول إلى التعليم على نفس
األساس والشروط التي تط ّبق على املقيمني املولودين
محليا ،واألمر ذاته ينطبق على الرعاية الصحية – على
ً
كال املستويني ،رعاية احلاالت الطارئة في احلوادث أو
حاالت األمراض اخلطيرة ،وتقدمي اخلدمات الوقائية ،مثل
أيضا خدمات حتقق عادةً أفضل املصالح
التطعيم ،وهي ً
للمجتمع كله ،ولها أثر شديد الفاعلية على املدى
البعيد .ومتنح بعض البلدان اآلخذة في النمو ،على
سبيل املثال كوستا ريكا ،املهاجرين إمكانية للوصول
إلى خدمات الصحة العامة بغض النظر عن وضعهم.38
مساعدة الوافدين اجلدد على اكتساب مهارات
إسهاما كبيرًا
اللغة .قد تسهم اخلدمات في هذا اجملال
ً
في حتقيق املكاسب لسوق العمل وفي االندماج بوجه
أعم .ويجب أن تصمم هذه اخلدمات مع األخذ في
االعتبار املعوقات احلياتية والعملية التي يواجهها
املهاجرون .وتختلف احتياجات األشخاص البالغني بنا ًء
على ما إذا كانوا يعملون خارج املنزل أم ال ،في حني أن
األطفال ميكنهم الوصول إلى البرامج املصممة على
أساس التعليم املدرسي .ومن بني البلدان التي تقوم
مبمارسات جيدة أستراليا ،التي تقدم دورات تدريبية
متقدمة لتعليم اللغة للسكان املهاجرين واألصليني.39
وتتضمن األمثلة على برامج تعليم اللغة التي
تستهدف األطفال برنامج «النجاح للجميع» في
الواليات املتحدة ،الذي يو ّحد التعليم اجلماعي والفردي
في مستويات التعليم ما قبل املدرسي واالبتدائي.40
وتقدم عدة بلدان أوروبية دورات لتعليم اللغة للوافدين
اجلدد من خالل برامج تقدمها احلكومة املركزية واملدارس
النظامية والبلديات واملنظمات غير احلكومية ،مثل
البرنامج السويدي للمهاجرين الوافدين الذي يرجع
تاريخ إعداده إلى عام  ،1965وبرنامج «مرح ًبا في
البرتغال» الذي قُدم منذ عام  ،2001وبرنامج سوق العمل
الدامنركي الذي وُضع في عام .2007
إتاحة فرصة العمل للناس .هذا هو أهم اإلصالحات
للنهوض بنتائج التنمية البشرية للمهاجرين ،خاص ًة
الفئات األفقر واألضعف؛ وذلك ألن الوصول إلى سوق
العمل أمر حيوي ،ليس بسبب ما يرتبط به من مكاسب
ضا ألن العمل يزيد من حجم
اقتصادية فحسب ،وإمنا أي َ ً
فرص جناح االندماج االجتماعي زيادة كبيرة .ومن هنا،
تؤدي القيود املفروضة على البحث عن عمل بأجر ،مثل
التقييد املط ّبق على طالبي حق اللجوء السياسي
والالجئني في الكثير من البلدان اآلخذة في النمو ،إلى
خسائر على املديني القصير واملتوسط على السواء،
فهي تشجع على االعتمادية وتدمر احترام الذات؛ لذا
يجب إزالتها .أما إتاحة الفرصة لألشخاص للتنقل بني
أصحاب العمل ،فهو مبدأ إضافي أساسي توفره برامج
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تصميما جي ًدا ،وتهتم مبصالح املهاجرين
مصممة
ً
وال تنحصر في مصالح أصحاب العمل .وفي بلدان
عديدة ،يواجه الوافدون اجلدد كذلك مشكالت اعتماد
مؤهالتهم التي يأتون بها معهم من اخلارج (املربع .)5.4
دعم األدوار التي تقوم بها احلكومة احمللية .من
الضروري إخضاع أي حكومة محلية قوية ملساءلة
املستفيدين من اخلدمات احمللية ،وذلك في مجال تقدمي
خدمات أولية ،مثل الصحة والتعليم .ومع ذلك ،يرفض
مسؤولون حكوميون في بعض البلدان وجود املهاجرين
ضمنيا؛ باستبعادهم من اخلطط اإلمنائية ،والسماح
ً
املنظم .ولالرتقاء مبستوى
بتنامي أشكال التمييز
ّ
النتائج الفردية واجلماعية املرتبطة بالهجرة؛ يجب أن
تهدف احلكومات احمللية إلى اآلتي:41
• تطوير دمج هياكل احلوكمة احمللية بغية التمكني
من املشاركة واحملاسبة؛ (ب) جتنب املمارسات
املؤسسية التي تُسهم في التمييز؛
• ضمان قيام القانون والنظام بدور ميسر ،مبا في ذلك
خدمة شرطية مستجيبة وفاعلة؛
• توفير املعلومات ذات الصلة ،لعموم الناس وملنظمات
اجملتمع املدني ،مبا فيها جمعيات املهاجرين ،42وأخيرًا،
• ضمان اإلنصاف في التخطيط الستخدام األراضي
مبا يتماشى مع احتياجات الفقراء – على سبيل
املثال ،طرح خيارات للتخفيف من مستوى عدم
األمان في حيازتها وما يتصل به من معوقات.
معاجلة القضايا املتعلقة باملوازنة احمللية ،مبا في ذلك
التحويالت املالية لتمويل احتياجات محلية إضافية.
تقع غال ًبا مسؤولية توفير اخلدمات األساسية على عاتق
السلطات احمللية ،مثل املدارس والعيادات؛ مما قد يرهق
موازنتها مع تنامي عدد السكان ،وقد تفتقر القاعدة
الضريبية إلى آليات للتعامل مع هذه املسؤوليات من
أجل تقدمي اخلدمات .وفيما تؤدي احلكومات شبه الوطنية
هاما في متويل اخلدمات األساسية ،قد تسهم آليات
دورًا ً
إعادة التوزيع املالي في موازنة أشكال اخللل بني
مخصصات العوائد واإلنفاق .وعادةً ما تتم التحويالت
بني احلكومات ،عبر الدول واحملليات ،على أساس معيارين
في أقل تقدير :االحتياج (مثل :السكان ،ومعدالت الفقر،
وما إلى ذلك) ،والقدرة على توليد الدخل (حتى ال تثني
عن القيام باجلهود الضريبية احمللية) .ونظرًا الختالف
الظروف واألهداف من بلد آلخر ،ما من منط وحيد مالئم
عامليا .ومن جهة أخرى ،تتطلب
يشمل جميع التحويالت ً
املنح املقدمة للفرد الواحد حساب أعداد جميع الناس،
مبا فيهم املهاجرين غير النظاميني وأسرهم؛ وقد
أيضا التحويالت السترداد تكاليف معينة،
تُستخدم ً
خاص ًة في مجال اخلدمات االجتماعية ،فهناك نقاش
قوي يؤيد املساواة في إمكانية الوصول.
تصميما جي ًدا،
وال تفرط نظم التحويل ،املصممة
ً
في اعتمادها على التخصيص ،كما يجب أن تقدم املنح

املربع 5.4

5

االعتراف باملؤهالت

يحظى الكثير من املهاجرين ،خاص ًة القادمني من البلدان األفقر ،مبؤهالت جيدة ،غير أنهم ال يتمكنون
من استخدام مهاراتهم في اخلارج .حيث يندر في أوروبا ،مثال ،تطبيق اعتماد هذه املهارات ،حتى في
وجود ترتيبات مؤسسية يُفترض أنها تيسر االعتراف بها.
وهناك أسباب وراء عدم السماح باالعتماد الفوري للمؤهالت ،فعلى سبيل املثال ،قد يصعب احلكم
على مستوى جودة املؤهالت األجنبية ،وقد يكون ثمة أهمية تولى للمعرفة احمللية (مثال :احملامون ،من
حيث التشريعات املعمول بها).
ومن بني اإلستراتيجيات املتاحة لتعزيز االستفادة من املهارات واملؤهالت التي يتمتع بها األجانب
ما يلي:
• اتفاقات لالعتراف املتبادل .هذه االتفاقات أكثر شيوعً ا بني البلدان التي تتشابه فيها النظم
التعليمية ومستويات التنمية االقتصادية ،مثل بلدان االحتاد األوروبي.
• التدقيق املسبق .ميكن للحكومات في كل من بلدان املنشأ واملقصد أن تدقق في أوراق
املؤهالت للمهاجرين احملتملني قبل مغادرتهم .وقد كان ألستراليا السبق في اتباع هذا
النهج ،ولكن إذا كان الهدف الذي يرمي إليه فرد من األفراد هو تعزيز تنميته البشرية من
خالل الهجرة ،فقد يكون االنتظار للحصول على اعتراف باملؤهالت أكثر كلفة من محاولته
أن يجرب حظه في بلد آخر ،خاص ًة إن لم يتمكن من ممارسة مهنته في موطنه األصلي ،أو
كان يعمل نظير أجر متدني.
• النظر في اإلسراع في اإلجراءات .ميكن للحكومات التيسير بالنظر في اإلسراع في إجراءات
االعتماد وتأسيس مكاتب وطنية لهذا الغرض .وقد تساعد دورات توجيهية وقصيرة،
املهاجرين في ملء اخلانات في االستمارات والنماذج .وقد أقامت بعض الواليات األمريكية
مكاتب «األمريكيون اجلدد» ملساعدة الوافدين اجلدد على تخطي ما قد يكون متاهة من
اإلجراءات ،حتى للمهاجرين الداخليني.
• االعتراف باملهارات املكتسبة أثناء العمل .ت ُكتسب مهارات عديدة أثناء العمل وقد ي ُفتقر
إلى وجود آليات لالعتراف الرسمي بهذه املهارات املكتسبة؛ ومن ثم ،قد تسهل القدرة على
االعتراف باملهارات املكتسبة أثناء العمل وإصدار شهادات بشأنها ،من االعتراف مبهاراتهم
في اخلارج.

املصدر :آيرديل .)Iredale )2001

بطرق بسيطة وشفافة وموثوق فيها بقدر اإلمكان.43
معاجلة التمييز وكراهية األجانب .ميكن أن تعزز
التدخالت املناسبة بني احلكومات واجملتمع املدني من
التسامح على املستوى احمللي .وهذا األمر هام ،خاص ًة
حيث وُجد خطر وقوع العنف ،على الرغم من أن ردود
فعل السياسات غال ًبا ما حتدث في الواقع العملي بعد
حدوثه .وردًا على العنف الذي اندلع في كوت ديفوار،
على سبيل املثالُ ،مرر قانون مناهض لكراهية األجانب
في آب/أغسطس 2008؛ بغية فرض عقوبات على
السلوك الذي يحرض على هذا العنف  .44وميكن
للمجتمع املدني كذلك العمل من أجل توليد مشاعر
التسامح وحماية التنوع ،كما ظهر في جنوب أفريقيا
في اآلونة األخيرة ،إذ بدأت شبكة خدمة الرسائل
السريعة لهواتف احملمول حملة «ال لكراهية األجانب»
في أعقاب العنف الذي وقع في أيار/مايو .200845
وثمة مثال آخر هو «حملة من أجل التنوع وحقوق
اإلنسان واملشاركة» ،التي أعدها مجلس أوروبا بشراكة
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اللجنة األوروبية واملنتدى األوروبي للشباب ،ويؤكد ذلك
على دور اإلعالم في محاربة األحكام السلبية املسبقة
ضد غجر شرق أوروبا املسلمني ،ومينح جوائز للبلديات
الناشطة في مجال النهوض مبستوى احلماية
واالندماج .46وبالطبع ،سيحتاج األمر إلى الوقت حيث
يترسخ التمييز والتوترات ،ومن ثم يندلع العنف ،خاص ًة
ّ
في األماكن التي تضعف فيها سيادة القانون ،كما
سيحتاج إلى اجلهد اجلهيد واملساعي احلميدة لكي
تؤتي هذه اجلهود أُكُلها.
ضمان املعاملة العادلة أثناء فترات الركود .مثل هذا
املوضوع أهمية عاجلة في عام  ،2009ملا أفادت به تقارير
عن ردود أفعال عنيفة وعمليات ترحيل حول العالم .ومن
بني الشروط التي ميكنها حماية العمال املهاجرين من
املعاناة بغير داع ما يلي:47
• السماح لهؤالء الذي ُسرّحوا من عملهم بالبحث
عن وظيفة جديدة ،على األقل حتى انقضاء مدة
تصريح العمل واإلقامة؛
• ضمان حق هؤالء الذي ُسرّحوا قبل نهاية عقود
عملهم ،في املطالبة باحلصول على تعويض نظير
الفصل عن العمل ،أو على إعانات البطالة أو كال
األمرين ،أن ّى استحقوا هذه املطالبة؛
• التشديد على تطبيق قانون العمل بغية احلد من
أشكال اإليذاء (مثل التأخر في دفع األجور) إذ يشعر
العمال باخلوف من فصلهم عن العمل فال يتذمرون؛
• كفالة استمرار إمكانية الوصول إلى اخلدمات
األساسية (الصحة والتعليم) وخدمات البحث عن
فرص عمل؛
• دعم املؤسسات في بلدان املنشأ التي تساعد
العمال املسرّحني على العودة ،وتقدم املنح والدعم
للتدريب؛
• تطوير البيانات املنفصلة – مبا فيها بيانات عن
معدالت التسريح واألجور ،لكل قطاع وحسب النوع
االجتماعي – لكي تستطيع حكومات مجتمعات
املنشأ إدراك التغييرات في فرص العمل في
املستقبل.
وإذا اتخذت احلكومات هذه األنواع من التدابير ،قد
تتحول األزمة االقتصادية إلى فرص لتعزيز أشكال
أفضل للمعاملة وجتنب الصراع.
ويجب اإلشادة باجلهود متى صارت ُمستحقَّة ،وثمة
أمثلة على احتضان بعض حكومات الدول واحلكومات
احمللية للهجرة ،واحتواء تبعاتها االجتماعية والثقافية
على نطاق أوسع .ويعد «امليثاق األسترالي الغربي املعني
بتعدد الثقافات» أحد األمثلة املثيرة لالهتمام في اآلونة
األخيرة ،على مستوى التزام الدولة بالقضاء على
التمييز وتعزيز التالحم واالندماج بني األفراد واجلماعات.48
وقد أصبحت بالفعل الكثير من التوصيات السابق
ذكرها سياسة معيارية في بعض البلدان التابعة

ملنظمة التعاون الدولي والتنمية  ،OECDرغم وجود
تباينات شتى على مستوى التطبيق العملي .وثمة
حاجة إلى إصالحات أكثر جرأة في عدد من بلدان املقصد
الرئيسية ،مبا فيها جنوب أفريقيا واإلمارات العربية
املتحدة ،على سبيل املثال ،إذ تبعد اجلهود احلالية
للتمكني كل البعد عن حتقيق نتائج إمنائية بشرية
مواتية لألفراد واجملتمعات.

 5.1.5التمكني من الفوائد الناجتة عن االنتقال
الداخلي
تتجاوز الهجرة الداخلية ،من حيث أعداد األشخاص،
شاسعا ،إذ يق ّدر عدد  136مليون
الهجرة اخلارجية جتاوزًا
ً
شخص حتركوا في الصني وحدها ،وفي الهند بلغ العدد
 42مليونًا ،ليقارب مجموع هذين البلدين فقط احلصيلة
العاملية لألشخاص الذين عبروا احلدود؛ مما يعكس
حقيقة أن االنتقال ليس مجرد جزء طبيعي من التاريخ
البشري ،وإمنا هو بعد مستمر من أبعاد التنمية
واجملتمعات احلديثة ،الذي يسعى الناس إلى االرتباط في
إطاره بالفرص الناشئة ويغيرون ظروفهم تباعًا.
وعلى ضوء هذه احلقائق السابق ذكرها ،يجب أن
تسعى سياسات احلكومات لتيسير عملية الهجرة
الداخلية ،وليس إعاقتها .فيجب أال تؤثر السياسات
عكسيا على هؤالء الذين
والبرامج القائمة تأثيرًا
ً
يتحركون؛ ومن املنطلق ذاته ،يجب أال تطلب من الناس
أن يتحركوا من أجل الوصول إلى اخلدمات األساسية
وفرص كسب العيش .ويفضي هذان املبدآن إلى سلسلة
من التوصيات التي تقع كلي ًة داخل اختصاص كافة
احلكومات احمللية لتنفيذها ،وهي كاآلتي:
إزالة احلواجز القائمة أمام االنتقال الداخلي .متثل
كفالة حصول اجلميع على حقوق كاملة ومتساوية،
واجتماعيا ،أحد األمور احليوية الالزمة
مدنيا واقتصاديًا
ً
ً
إلزالة املعوقات القانونية واإلدارية عن قابلية التحرك،
ومحاربة التمييز ضد املتحركني .وكما يستعرض
الفصل الثاني ،أصبحت احلواجز اإلدارية أقل شيوعً ا
منذ توقف التخطيط املركزي في أجزاء كبيرة من
قائما على نحو ملحوظ،
العالم – بيد أن بعضها ال يزال ً
رغم عدم متكنها ،في العادة ،من احلد من االنتقال بأي
درجة تُذكر .وتتعارض هذه احلواجز مع القانون الدولي،
ولكي تستطيع احلكومات صونها ويستطيع
املتحركون التفاوض عليها فإن ذلك يحتاج إلى تكلفة
ويستنفد الوقت ،فالكثير منهم يختار السفر بال وثائق
مناسبة ،ليصاب بخيبة األمل ألنه ال يستطيع الوصول
إلى اخلدمات الرئيسية.
ويجب أن يحظى املهاجرون الداخليون بإمكانية
متساوية للوصول إلى اجملموعة الكاملة للخدمات العامة
أيضا
واإلعانات احلكومية ،خاص ًة التعليم والصحة ،بل ً
املعاشات واملساعدة االجتماعية ،أن ّى توفرت هذه اخلدمات.
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ومتثل حرية التحرك أهمية خاصة للعمال
املوسميني واملؤقتني ،الذين عادةً ما يكونون من بني
املهاجرين األفقر ،وكثيرًا ما يعاملون بإهمال أو يتعرضون
لتمييز شديد .وقد متثل هذه األنواع من تدفقات الهجرة
حتديات بالغة احلدة أمام السلطات احمللية املسؤولة عن
توفير اخلدمات ،والتي يجب أن تتعلم كيف تستوعب
التدفقات اإلضافية للسكان؛ فال يكفي القيام
بإصالحات جزئية تسمح للمهاجرين بالعمل ولكنها ال
توفر لهم إمكانية الوصول إلى اخلدمات على قدم
املساواة (كما هو احلال في الصني) .وقد اس ُتحدثت
إصالحات في بعض الواليات في الهند – على سبيل
املثال ،تتيح للمهاجرين املوسميني احلصول على
بطاقات متوينية مؤقتة – إال أن تنفيذها ظل بطي ًئا.49
توفير الدعم املالئم للمتحركني في بلدان املقصد.
يجب على احلكومات توفير الدعم املالئم لألشخاص
متاما مثلما يجب القيام به من
الذين يتحركون
داخلياً ،
ً
أجل األشخاص القادمني من اخلارج .وقد يتم ذلك
بشراكة مع اجملتمعات احمللية واملنظمات غير احلكومية.
ويندرج بعض األشخاص الذين يتحركون حتت الفئات
احملرومة – بسبب االفتقار للتعليم واألحكام السلبية
املسبقة على األقليات العرقية واالختالفات اللغوية –
ومن ثم ،يحتاجون إلى برامج دعم مستهدفة .وقد يقدم
الدعم في مناحي متتد من البحث عن فرص عمل إلى
التدريب على تعلم اللغة ،كما يجب كفالة إمكانية
الوصول إلى املساعدة االجتماعية ،وإلى غيرها من
االستحقاقات .وفي املقام األول ،أحد األمور احليوية هو
ضمان تلبية االحتياجات األساسية :من رعاية صحية
وتعليم .وقدمت الهند مناذج لدور الرعاية لألطفال ،التي
تديرها املنظمات غير احلكومية ملساعدة أبناء املهاجرين
في الوصول إلى أماكن للمبيت ،وتعليم مدرسي،
وفصول إضافية الستدراك ما فاتهم.
إعادة توزيع عوائد الضرائب .يجب أن تضمن
الترتيبات املالية بني احلكومات إعادة توزيع العوائد لكي
ال تتحمل احملليات األفقر ،حيث يعيش غال ًبا املهاجرون
الداخليون ،عب ًئا غير متناسب مع مواردها لتوفير ما
يكفي من خدمات محلية عامة .وتطبق هنا املبادئ
ذاتها املتعلقة بإعادة التوزيع املالي املعمول بها بشأن
مكان املهاجرين الدوليني.
بديهيا ،وال
تعزيز االستجابة .قد يبدو هذا األمر
ً
يحتاج لإلشارة إليه ،غير أنه ضروري من أجل بناء قدرات
احلكومات احمللية ،ووضع البرامج الالزمة لالستجابة
إلى احتياجات الناس .وقد تؤدي احلكومة احمللية،
القائمة على االندماج واخلاضعة للمساءلة ،دورًا
أيضا في
محوريًا ،ليس في توفير اخلدمات فحسب ،بل ً
جتنب التوترات االجتماعية والتخفيف من حدتها.
فثمة حاجة إلى تخطيط حضري استباقي ،بدال من
إنكار الواقع ،وذلك من أجل جتنب التهميش االجتماعي

واالقتصادي الذي يعانيه املهاجرون .وتدعو األهداف
اإلمنائية لأللفية  MDGsإلى وضع خطط عمل خللق
«مدن بال أحياء فقيرة» تهدف ،من بني جملة أمور ،إلى
حتسني مستوى الصحة العامة وتضمن حيازة األراضي.
ومع ذلك ،ظل التقدم يسير بخطى بطيئة :فوفقً ا
ألحدث تقرير عاملي لألهداف اإلمنائية لأللفية ،MDG
يعيش ما يربو على ثلث سكان احلضر في العالم في
ظل أوضاع عشوائية ،متجاوزًا نسبة  60%في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى.50
وتستجيب أحيانًا احلكومات لبواعث القلق
املتعلقة باألحياء الفقيرة وذلك بسعيها للحد من
تدفقات املهاجرين إلى املدن ،كما أوضحه استعراض
إستراتيجيات احلد من الفقر ( )PRSsاملقدمة في
الفصل الرابع ،بيد أن هناك نهج لسياسات بناءة أكثر،
أال وهو تلبية احتياجات األعداد املتنامية للسكان
والتحول الدميغرافي ،وذلك مبعاجلة التحديات اخلطيرة
املتعلقة باملياه والصحة العامة ،التي كثيرًا ما تسود
في املناطق الفقيرة .وميكن ضمان أن توفر املدن
املتنامية أوضاعً ا معيشية مالئمة ،بفضل التخطيط
االستباقي واملوارد الكافية .وجاءت بعض املدن ،نتيجة
اعترافها بأهمية التنمية احلضرية املستدامة ،بحلول
مبتكرة من أجل النهوض مبستوى حياة سكان املدن.
ويضرب الكثير املثل بتجربة سنغافورة مع التجديد
احلضري ،باعتبارها منوذ ًجا ألفضل املمارسات ،حيث
اس ُتبدل بجميع العشوائيات تقري ًبا إسكان عام مكون
تكملها وسائل نقل
من أبنية متعددة الطوابق،
ّ
مطورة .وتأتي أحدث األمثلة على
موسعة ،وإدارة بيئية
ّ
ّ
ذلك من اإلسكندرية في مصر ،حيث اس ُتخدمت ن ُ ُهج
املشاركة لوضع خطط متوسطة وطويلة األجل من
أجل حتقيق التنمية االقتصادية ،وتطوير حضري
للمناطق الفقيرة ،وجتديد البيئة.51
وأخيرًا وليس آخرًا ،يشير الكثير من املهاجرين
دفعا للتوجه إلى املناطق
الريفيني إلى أنهم يُدفعون ً
احلضرية ،وليس العكس ،وذلك بسبب عدم كفاية
اخلدمات العامة في أماكن املنشأ القادمني منها .ومن
هنا ،يجب أن ميتد نطاق التوفير الشامل للخدمات،
والبنية التحتية ،إلى األماكن التي تشهد هجرة خالصة
فرصا لألشخاص من أجل تطوير
إلى اخلارج؛ مما سيوفر ً
املهارات الالزمة لإلنتاجية والتنافس على فرص العمل
في أماكنهم األصل ،في حني يع ّدون أنفسهم كذلك
لفرص عمل في أماكن أخرى إن اختاروا ذلك.

5

قد تؤدي احلكومة احمللية،
القائمة على االندماج
واخلاضعة للمساءلة ،دورًا
محوريًا ،ليس في توفير
أيضا
اخلدمات فحسب ،بل ً
في جتنب التوترات
االجتماعية والتخفيف من
حد تها

مكمال لإلستراتيجيات
 5.1.6جعل االنتقال جز ًءا
ّ
اإلمنائية الوطنية
ارتكز املوضوع الرئيسي للمنتدى العاملي املعني
بالهجرة والتنمية لعام  ،2009الذي أقيم في ضيافة
اليونان ،على تكامل الهجرة في اإلستراتيجيات اإلمنائية
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قد تكون الهجرة
إستراتيجية حيوية لألسر
ا ملعيشية
والعائالت التي تسعى
إلى تنويع سبل عيشها
وحتسني مستواها
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الوطنية؛ مما يفرض سؤاال أوسع نطاقًا عن دور االنتقال
في اإلستراجتيات الرامية إلى النهوض بالتنمية
البشرية .وساعدت حتليالتنا إلستراتيجيات معدالت
الفقر  PRSsفي حتديد مواقف السياسات احلالية
ومعوقاتها ،مع االعتراف بأن الهجرة قامت بدور رئيسي
في تشكيل الرؤى الوطنية للتنمية على مدار أوقات
وفترات مختلفة في التاريخ.
والروابط بني االنتقال والتنمية معقدة ،ألنه من
األفضل ،غال ًبا ،أن ننظر إلى االنتقال بوصفه مكونًا من
مكونات التنمية البشرية بدال من اعتباره سب ًبا منفصال
أو أثرًا من آثارها .وتزداد العالقة تعقي ًدا ألن أعلى املكاسب
اإلمنائية من االنتقال ،في الواقع ،يحققها عام ًة هؤالء
الذين يرحلون إلى اخلارج – ومن ثم يبعدون عن مجال
ال ُن ُهج اإلقليمية التي ينصب تركيزها على املكان ،والتي
غال ًبا ما تسيطر على تفكير السياسات.
وقد تكون الهجرة إستراتيجية حيوية لألسر
املعيشية والعائالت التي تسعى إلى تنويع سبل
عيشها وحتسني مستواها ،خاص ًة في البلدان اآلخذة في
النمو .ومتثل تدفقات املال إمكاني ًة للنهوض مبستوى
خير البشر ،ولتنشيط النمو واحلد من معدالت الفقر،
سواء مت ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر .ومع ذلك،
ال ميكن للهجرة ،السيما التحويالت ،أن تعوض عن البيئة
املؤسسية التي تقف حجر عثرة أمام التنمية
االقتصادية واالجتماعية على نحو أعم .وتبرز من واقع
التجربة نقطة حساسة ،وهي أهمية األوضاع
االقتصادية الوطنية وقوة مؤسسات القطاع العام في
التمكني من جني الفوائد من االنتقال على نطاق أشمل.
ولقد رأينا أن اختيارات االنتقال املتاحة للفقراء
مقيدة ،وقد يكون السبب وراء ذلك هو
غال ًبا ما تكون ّ
التفاوت في مستويات مهاراتهم ،غير أن ثمة سب ًبا آخر
كذلك ،أال وهو احلواجز التي تقيمها السياسات
واملؤسسات .واملطلوب اآلن هو حتديد يرتبط بكل بلد،
ومبا فيه من معوقات محيطة باختيارات الناس ،وذلك
باستخدام بيانات وحتليالت كمية ونوعية .كما أن األمر
واملكمل لهذا اجلهد ،هو تطوير البيانات بجانب
املهم،
ّ
القيام ببعض املبادرات ،مثل املبادرة األخيرة لوضع
صورة ألشكال الهجرة (بدعم من اللجنة األوروبية
وغيرها من الشركاء املعنيني)؛ مما قد يلقي الضوء على
احلواجز ،ويعرض احملاوالت املبذولة للنهوض
باإلستراتيجيات الوطنية.
وتثير بعض اإلستراتيجيات الوطنية القلق حول
خروج اخلريجني – وهي  8إستراتيجيات من  48إستراتيجية
ملعدالت الفقر  PRSsاملعدة في الفترة ما بني عامي 2000
و .200852وثمة اتفاق عام يفيد بأن السياسات اجلبرية
للحد من أعداد اخلروج ،عالوة على تعارضها مع القانون
قدما ،وذلك
الدولي ،ليست السبيل الصحيح للمضي ً
ألسباب أخالقية واقتصادية على حد سواء .53ومع ذلك،

تقل مساحة االتفاق على شكل السياسات البديلة.
ويستعرض املربع ( )5.5مزايا اخليارات اخملتلفة.
وأخيرًا ،رغم بُعد هذا املوضوع عن بؤرة اهتمام هذا
التقرير ،فإننا نؤكد على أهمية اجلهود املستدامة
لتعزيز التنمية البشرية في الوطن األم .54وسيأتي
بحث شامل عن مصادر جناح وإخفاق التنمية البشرية،
وما لها من تبعات على اإلستراتيجيات اإلمنائية
الوطنية؛ ليمثل املوضوع الرئيسي لتقرير التنمية
البشرية القادم  ،HDRالذي سيسجل الذكرى السنوية
العشرين للتقرير العاملي.

 5.2اجلدوى السياسية من اإلصالح

ثمة قضية هامة ،ترتكز على خلفية التشكك الشعبي
بشأن الهجرة ،وهي اجلدوى السياسية ملقترحاتنا .ويؤكد
هذا القسم على أن اإلصالح ممكن ،فقط إن اتُخذت
اخلطوات الالزمة للتعامل مع بواعث قلق السكان
احملليني ،كي ال ينظروا بعد ذلك إلى الهجرة الوافدة
باعتبارها تهدي ًدا لهم ،أو جملتمعهم ،على حد سواء.
وفي الوقت الذي تشير األدلة املتعلقة باالنتقال إلى
مكاسب جمة تعود على املتحركني ،وفي حاالت كثيرة،
أيضا على بلدان املقصد واملنشأ،
إلى الفوائد التي تعود ً
يتعني على أي نقاش يدور حول السياسات اإلقرار بأنه في
الكثير من بلدان املقصد ،املتقدمة واآلخذة في النمو
على السواء ،ثمة مواقف بني السكان احملليني إزاء
الهجرة ميكن وصفها في أفضل األحوال بأنها على درجة
قليلة من التسامح ،وشديدة السلبية في الكثير من
األحيان .وتشير مجموعة من استطالعات الرأي ،وغيرها
من الدراسات االستقصائية ،إلى أن املقيمني يرون
الضوابط على الهجرة الوافدة ضرورية ،بل إن معظمهم
يفضل تشديد القواعد القائمة على الدخول ،وليس
تخفيفها .ومع ذلك ،من اجلدير باالهتمام النظر في
مواقف بعض البلدان حيث تأخذ الهجرة شكال أكثر
إيجابية فيها ،رغم ارتفاع حصة السكان املهاجرين في
عام  1995ارتفاعًا كبيرًا ،وظلت معدالت الزيادة على مدار
العقد املنصرم مرتفعة .55وفيما يتعلق بشكل معاملة
املهاجرين ،تبدو الصورة أكثر إيجابية ،وذلك نتيجة
لتأييد الناس في كثير من األحيان للمعاملة املنصفة
للمهاجرين املوجودين بالفعل داخل حدودهم.
ونبدأ بالقضية املعقدة التي أثارت جدال حول حترير
الدخول؛ فثمة ما يدل على انتشار حجم املعارضة ضده،
غير أن الصورة ليست أحادية اللون كما تبدو للوهلة
األولى ،وفيما يلي أربعة أسباب رئيسية تدعم ما نقول:
أوال ،الكثير من الناس – كما أشير إليه في الفصل
الرابع – على استعداد لقبول الهجرة الوافدة إذا توافرت
فرص العمل .ويربط مقترحنا التحرير املستقبلي
بحجم الطلب على العمالة ،مبا يؤدي إلى استجابة
تدفقات املهاجرين إلى الداخل للوظائف الشاغرة على
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املربع 5.5

5

عندما يهاجر األشخاص ذوو املهارات :بعض اخليارات املتعلقة بالسياسات

ظل فرض الضرائب على املواطنني باخلارج  -ويطلق عليه أحيان ًا اسم «ضريبة
باجواتي» – »xat itawgabمقترحً ا قائمًا منذ حني ،وسمة مستقرة من سمات
نظام الضرائب في الواليات املتحدة .وميكن إرجاعه إلى فكرة املواطنة وما تنطوي
عليه من مسؤوليات ،مبا في ذلك دفع الضريبة ،خاص ًة من جانب املقتدرين .فإذا
تسببت حواجز الدخول في عج ٍز في العمالة املاهرة في بلدان املقصد ،ومن ثم
ولدت دخوال أعلى لهؤالء الذي يتمكنون من التحرك ،فإن فرض الضريبة علي هذه
األجور هو أمر مناسب ،وال يؤثر في التوزيع العاملي للعمالة.
ومع ذلك ،هناك عدة نقاط تعارض فرض الضريبة على الرعايا العاملني في
اخلارج ،الذين قد يكونون بالفعل من ممولي الضرائب في البلدان املضيفة اجلديدة.
أوال ،قد يتم التنفيذ ،إما على أساس تطوعي ،أو من خالل ترتيبات ثنائية بشأن
الضرائب .ولكن الناس ال يرغبون في دفع الضرائب – وليس هناك توافق في اآلراء
بني احلكومات فيما يتعلق مبدى الرغبة في فرض الضرائب على املهاجرين؛ ألنها،
وثانيا ،على الرغم من أن بعض
إلى حد كبير ،عملية مكلفة على املستوى اإلداريً .
املهاجرين النازحني يكون قد استفاد من االلتحاق بجامعة عامة في الوطن األم،
يكون البعض اآلخر قد تعلم في اخلارج ،أو في جامعة خاصة .أما النقطة الثالثة،
فتتعلق باالستثمار وآليات أخرى من خالل التحويالت املالية ،فغال ًبا ما يولّد
املهاجرون فوائد ضخمة للوطن األم .وقد حتول الضرائب دون مرور هذه التدفقات
وتدفع املهاجرين النازحني إلى التنازل عن مواطنتهم لصالح وطنهم اجلديد.
ومن ثم ،ظل تطبيق هذه الضرائب محدودًا للغاية .وحاول الفلبني ،غير أن
التجارب جاءت متباينة ،وعُ لّق تطبيق هذا النهج ملا يقرب من عقد من الزمان.
ومتنح اليوم معظم احلكومات ،مبا فيها الفلبني ،املهاجرين النازحني إعفاءات من
الضرائب.
وقد يكون البديل للتعويض عن اخلسائر في املهارات هو التحويالت املباشرة
بني احلكومات ،وسواء كانت حزمة معونة إمنائية رسمية قائمة بذاتها ،أو جز ًءا
منها ،تتمتع هذه التحويالت مبزية متمثلة في بساطة العملية وكلفتها
نسبيا .ومع ذلك ،يصعب قياس حجم اخلسارة في املهارات ،كما لن
املنخفضة
ً
تعالج هذه التحويالت القضايا األساسية التي حتفز على اخلروج في املقام األول،
مثل :اخلدمات التعليمية والصحية املنخفضة املستوى ،وضعف األسواق على
نطاق األفراد ذوي املهارات ،أو أحد األمرين.
وميكن استبدال املعونة على نطاق كبير ،كما أوضحت دراسات عديدة ،فحتى
وإن كانت املعونة اخملصصة لدعم نظام التعليم األعلى ،فهي في األغلب تدعم
أي مجال تقرر احلكومة إنفاق املال عليه.

ورمبا تظل هناك مجموعة من األسباب ملعاجلة الهجرة النازحة املاهرة في
تلك القطاعات ،مثل قطاعي الصحة والتعليم ،فتظهر احتماالت تباينات كبيرة
أي من ن ُ ُهج
بني الفوائد اخلاصة والعامة والتكاليف ذات الصلة .ويتوقف حتديد ٍ
السياسات يحظى مبزية على الظروف احمللية؛ على سبيل املثال:
• احلوافز املستهدفة في شكل عالوات على أجور عمال القطاع العام:
قياس ا دقيقً ا ،نظرًا لتأثيراته املمكنة
يجب أن يقاس مثل هذا النهج
ً
على عرض العمالة .ويكمن املعوق الرئيسي في أن االختالفات في األجور
غال ًب ا ما تكون شديدة التباين؛ حتى ال ميكن إدراجها داخل القدرة املالية
للحكومات الضعيفة.
خصيص ا للمهارات املفيدة لبلدان املنشأ ولكن األقل
• التدريب املعد
ً
تداوال عبر احلدود :مثال على ذلك؛ في حني يتوفر سوق دولي لألطباء ،قد
يعزز التدريب على مهارات التمريض احلفاظ على األشخاص ذوي املهارات،
أيض ا متصال اتصاال أكبر باالحتياجات احمللية للرعاية الطبية.
وقد يكون ً
• اإلصالح في مجال متويل التعليم :قد يفسح اجملال للقطاع اخلاص
بالتمويل؛ لكي ال يركز األشخاص اعتمادهم على القطاع العام
للحصول على التدريب ،باعتباره سبيال مي كّنهم من التحرك خارج البالد.
وال يزال الفلبني يسير في هذا الطريق لتدريب ممرضيه.
• االستثمار في تكنولوجيات بديلة :من خالل توفير اخلدمات لألماكن
البعيدة عن طريق الهاتف احملمول ،أو عن طريق الهاتف باستخدام
اإلنترنت ،أو الدخول على مواقع اإلنترنت ،وإتاحة الفرصة للمهارات التي
تعاني عج زًا في العرض الستفادة أعداد أكبر من الناس.
• املساعدة اإلمنائية املستهدفة :أينما ارتبط االفتقار للمواهب باالبتكار
واالستثمار – على سبيل املثال ،في مجال الزراعة ،ميكن للمساعدة
اإلمنائية أن ترتب مؤسسات البحث اإلقليمية واحمللية حسب األولوية.
على الرغم من احملاولة التي جرت لتوفير ما يحفز املهاجرين املاهرين على
واضحا أن هذا هو أفضل
العودة ،فإن نتائج التجربة جاءت مختلطة ،وليس
ً
استخدام ملصادر التمويل الشحيحة بالقطاع العام ،وتعتمد مدى فاعليتها،
جزئيا ،على قوة املؤسسات في الوطن األم الذي قد يعود إليه املهاجر ،بل لعل األمر
ً
األهم ،يتوقف على أداء البلد كله ،وعلى فرص النجاح في املستقبل .وثمة ما يدل
فرصا جاذبة
على أن عمليات العودة حتدث في جميع األحوال عندما تقدم البلدان ً
بالقدر الكافي .ومن بني احلاالت احلديثة ذات الصلة ،الصني والهند وموريشوس.

املصادر :كليمنس  ،)Clemens )2009bوباجواتي  ،)Bhagwati )1979وبومب  ،)Pomp )1989والبنك الدولي (.)1998

مستويات عديدة .وهذا يخفف من مدى اخملاطر
باستبدال املهاجرين بالعمال احملليني ،أو بالتقليل من
حجم العمالة احمللية إلفساح اجملال للمهاجرين.
وحقيقي أن احلكومات تطبق بالفعل هذه األوضاع على
نطاق واسع على دخول املهاجرين ذوي املهارات ،والسيما
احلكومات حيث االقتصاديات املتقدمة .ومن هنا،
يوصي مقترحنا بأن ميتد تطبيق هذا النهج ليشمل
صريحا
ربطا
العمال ذوي املهارات املتدنية ،مع ربطه ً
ً
بحالة سوق العمل احمللي واحتياجات القطاعات.
ثانيا ،قد يساعد تركيزنا على النهوض مبستوى
ً

الشفافية والكفاءة ،فيما يتعلق بالسبل املفضية
إلى اإلقامة الدائمة للمهاجرين ،في التعامل مع
االنطباع الراسخ الذي يتشارك فيه الكثير من الناس
احملليني ،بأن جز ًءا كبيرًا من الهجرة عبر احلدود يتعلق
بالهجرة غير النظامية أو غير الشرعية.
ومما الشك فيه أن حجم القوى العاملة للمهاجرين
غير النظاميني في الواليات املتحدة يشكل قضية
سياسية كبرى ،إذ لم يتم التوصل بعد إلى توافق في
اآلراء حول السياسات املعنية بهذه القضية .كما حتتل
الهجرة غير النظامية مكانًا بارزًا في بلدان أخرى من
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دعم فرص اإلقامة الدائمة
أشكال التفضيل للهجرة املؤقتة في مقابل الهجرة الدائمة2008 ،
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الواليات املتحدة
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نسبة اجمليبني ()%
«هل ترى أن املهاجرين الوافدين يجب»:

أن تُتاح لهم الفرصة لإلقامة الدائمة
أن يُقبل دخولهم بصفة مؤقتة ،ثم يُطلب منهم العودة إلى بالدهم األصل
املصدر :االجتاهات عبر األطلسي ()2008

بلدان املقصد ،سواء املتقدمة أو اآلخذة في النمو .وما
يثير االهتمام أن ثمة بيانات حديثة تشير إلى تأييد هائل
في البلدان املتقدمة لصالح الهجرة الدائمة ،حيث
جتاوزت نسبة اجمليبني على االستطالعات  60%ممن
يشعرون أن املهاجرين الشرعيني يجب أن ُمينحوا فرصة
اإلقامة الدائمة (الشكل .)5.2
ولكي يترجم هذا التأييد إلى فعل ،يجب صياغة
السياسات املعنية بالهجرة القانونية التي ترتبط
صراح ًة مبدى توافر فرص العمل ،وتسويق هذا املفهوم
لعموم الناس بغية تعزيز مستويات التأييد القائمة.
كما يجب أن يتزامن هذا مع وضع تدابير تهدف إلى
معاجلة مشكلة الهجرة غير النظامية وتنفيذها ،لكي
يُسد الفراغ القائم في هذا اجملال ،واملتعلق بالسياسات،
مبا ميثله من مصدر قلق لعموم الناس .ومن ناحية أخرى،
على الرغم من أن الهجرة غير النظامية واسعة
النطاق غال ًبا ما تتالءم مع متطلبات أصحاب العمل،
وكثيرا ما يتجنب صانعو السياسات احلديث عنها،
فهي ال تفضي في كثير من األحيان إلى نتائج عكسية
على املهاجرين أنفسهم فحسب (كما سجلها
الفصل الثالث) ،وإمنا تضعف كذلك مدى قبول مقترح
حترير قواعد الدخول؛ ومن ثم قبول احلالة برمتها .وعلى
ذلك ،يجب أن تتضمن احللول املستدامة ما يحفز
أصحاب العمل على توظيف املهاجرين النظاميني،
وكذلك املهاجرين على تفضيل الوضع النظامي.

ثالثًا ،تتشكل بعض املقاومة ضد الهجرة بسبب
التصورات الشعبية اخلاطئة لتبعاتها؛ فعلى سبيل
املثال ،يعتقد الكثيرون أن املهاجرين الوافدين يحدثون
سلبيا على مستويات الدخول التي يحصل عليها
أثرًا
ً
املقيمون احلاليون ،أو أنهم مسؤولون عن ازدياد معدالت
اجلرمية .وجندد القول بأنه كثيرًا ما يجري التعبير عن هذه
اخملاوف على نحو أكبر فيما يتعلق باملهاجرين غير
النظاميني ،السيما وأن وضعهم مرتبط بتآكل الصرح
القائم على سيادة القانون .وهناك عدة ن ُ ُهج عامة
ملعاجلة هذه القضايا تبشر باخلير ،ومن أهمها :احلمالت
اإلعالمية العامة ،واألنشطة التي تهدف إلى رفع
مستوى الوعي .ونظرًا ألن الهجرة قضية مثيرة للجدل،
غال ًبا ما تُستخدم املعلومات في الوقت احلالي بانتقائية
من أجل تأييد النقاط التي تتبناها جماعات ذات مصالح
معينة .ومن هنا ،وعلى الرغم من أن هذه سمة طبيعية
ومرغوب فيها باعتبارها من سمات النقاش الدميقراطي،
فإنها قد تأتي على حساب املوضوعية وفهم احلقائق؛
على سبيل املثال ،خلص استعراض أخير لعدد  20بل ًدا
أوروبيا إلى أنه في كل حالة من احلاالت ،يفوق العدد
ً
املتصور للمهاجرين الوافدين العدد الفعلي كثيرًا،
وغال ًبا مبعامل الضعف أو مبا يزيد.56
وعلى ذلك ،بغية معاجلة هذه الفجوات الشاسعة
بني التصورات والواقع؛ يجب تزويد عموم الناس بقدر
أكبر من املوضوعية فيما يتعلق مبصادر املعلومات
والتحليالت بشأن حجم الهجرة ونطاقها ونتائجها.
والسمة املتكررة من سمات النقاش الدائر حول الهجرة
هي انتشار حالة من انعدام الثقة في اإلحصاءات
والتفسيرات الرسمية .ومبا أن الهجرة تشكل قضية
معقدة من الناحية السياسية ،يجب إيالء املزيد من
االهتمام بإطالع الرأي العام على هذه املعلومات بطرق
تقر وحتترم موضوعيتها ومدى موثوقيتها؛ فمن املمكن
أن تستفيد احلكومات استفادة هائلة من املشورة
الفنية التي تقدمها هيئات اخلبرة ،مثل اللجنة
االستشارية لشؤون الهجرة باململكة املتحدة .كما
يجب وضع هذه الهيئات مبنأى عن اإلدارة احلاكمة لكي
يُنظر إليها باعتبارها حيادية.
رابعا ،تتشكل عادةً سياسات الهجرة من خالل
ً
تفاعل معقد يحدث بني أعداد كبيرة من األطراف
الفاعلة ،التي تشكل بدورها جماعات مصالح مختلفة
وتنتمي إلى أحزاب سياسية مختلفة؛ وبإمكان
املنظمة حشد قواها بل إنها تفعل ذلك ،من
اجلماعات
ّ
أجل حتقيق اإلصالح ،ويتحقق ذلك غال ًبا بتشكيل
ائتالفات ملواصلة التغيير في بعض اجملاالت التي تتفق
ومصاحلهم .57فعلى سبيل املثال ،كثيرًا ما احتل
أصحاب العمل الطليعة في الدعوات التي تنادي
بالتغييرات في قواعد الدخول استجاب ًة ألشكال العجز
في العمالة أو في املهارات أو كال اجملالني .ويجب أن تقرر
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بلدان املقصد صياغة السياسات املعنية بالهجرة ،وأن
تستهدف أعدادًا من املهاجرين من خالل عمليات
سياسية تفسح اجملال للنقاش العام ،وتتيح املوازنة بني
املصالح اخملتلفة .باإلضافة إلى ذلك ،ما قد يكون مجديًا
من سياسات على املستوى احمللي ،يجب أن يخضع
محليا ،كما يجب أن يصاغ ليتواءم مع
للنقاش واحلوار
ً
املعوقات احمللية .وخشية أن يأخذ النقاش حول الهجرة
 من ناحية من النواحي  -لهجة مفرطة في العنصرية،كثيرًا ما حجبت أصوات النقاش الدائر بشأن الهجرة
بني األحزاب السياسية واملنظمات الرئيسية بدرجة
أكبر من املتوقع .وعلى الرغم من أن أسباب توخي التزام
احلرص جديرة بالتقدير ،فثمة خطورة في أن يؤدي النقد
الذاتي إلى نتائج عكسية.
ومن جانب آخر ،تعد أشكال معاملة املهاجرين
مجاال آخر من مجاالت السياسات؛ فقد يتضح أن
متوقعا ألول وهلة .وال تتوافق
اإلصالح أسهل مما كان
ً
املعاملة املنصفة للمهاجرين مع املفاهيم األساسية
للعدل فحسب ،وإمنا قد تفضي إلى فوائد مؤثرة في
مجتمعات املقصد ،من حيث التنوع الثقافي ،ومستويات
أعلى من االبتكار ،وغيرها من اجلوانب التي سبر أبعادها
الفصل الرابع .وما من شك أن األدلة تشير إلى توفر قدر
كبير من التسامح بني عامة الناس جتاه األقليات ،وأن
لديهم نظرة إيجابية بشأن التنوع العرقي .ومن ثم ،تدل
هذه املواقف على وجود فرص لبناء قاعدة كبيرة من
توافق اآلراء حول أشكال أفضل ملعاملة املهاجرين.
وتصب حماية حقوق املهاجرين ،على نحو متزايد،
في مصلحة بلدان املقصد الكبرى حيث تعمل أعداد
كبيرة من رعاياها خارج البالد .58وبحلول عام ،2005
حصصا ضخمة من
أصبح لدى ما يربو على  80بل ًدا
ً
أعداد سكانها – أي ما يزيد على  - 10%إما مهاجرين
وافدين أو مهاجرين نازحني .ومما الشك فيه ،ميثل احترام
هاما من أهداف
هذه البلدان حلقوق املهاجرين هدفًا ً
السياسات؛ مما يشير إلى أن الترتيبات الثنائية أو
اإلقليمية التي متكّن من املعاملة باملثل ،تقوم بدور هام
في تفعيل اإلصالحات في نهج تنسيقي.
وفي الوقت الذي يصفو اجملال للنهوض مبستوى
املناقشات العامة وما ينتج عنها من سياسات ،تقر
مقترحاتنا كذلك بضرورة القيام باختيارات هامة وجد
وصممت مقترحاتنا،
حقيقية ،هذا فضال عن املوازنات؛ ُ
حتدي ًدا ،على النحو الذي يكفل استخدام املكاسب
استخداما
املولدة بفضل أشكال أكثر من حترير الدخول
ً
جزئيا ملوازنة اخلسائر التي تكبدتها مجموعات وأفراد
ً
بعينها .باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من أن التكاليف
املالية للهجرة ليست ضخمة في عمومها (كما
أوضحه الفصل الثالث) ،قد يكون هناك ما يدعو التخاذ
التدابير السياسية التي تساعد على حتسني مدى فهم
املشاركة في األعباء .على سبيل املثال ،تضع كندا

رسوما إدارية منذ فترة جتاوزت عشرة سنوات ،شأنها
ً
شأن اململكة املتحدة التي اتبعت هذا النهج.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب عند صياغة السياسات
معاجلة قضية التكاليف احملتملة املرتبطة بالهجرة.
وجدير بالذكر أن الصياغة املقترحة حلزمة اإلصالحات
تكفل بالفعل أن عدد الوافدين يتحدد على حسب حجم
الطلب على العمالة ،ويساعد على التأكد من حصول
املهاجرين على وضع نظامي .وميكن أن تتضمن التدابير
تعويضا للمجتمعات واحملليات ،التي تتحمل
اإلضافية
ً
نصي ًبا من تكاليف الهجرة ال يتناسب مع املوارد املتاحة
لديها ،من أجل توفير إمكانية الوصول إلى اخلدمات
العامة وإعانات الرفاهة االجتماعية؛ مما سيسهم في
إزالة مشاعر السخط السائدة بني جماعات معينة ضد
املهاجرين  ،ويحد من تأييد األحزاب السياسية املتطرفة
في أماكن تشكل فيها الهجرة الوافدة قضية سياسية.
ومثال على ذلك قد جنده في حالة التحويالت املالية
للمدارس التي بها أعداد مرتفعة من التالميذ املهاجرين،
وهو تدبير يتخذه عدد من البلدان املتقدمة.
وثمة تدبير آخر هام للحد من العيوب التي قد
يعاني منها املقيمون احملليون ،أال وهو االمتثال ملعايير
رئيسيا
العمل الوطنية واحمللية؛ وميثل ذلك مصدرًا
ً
لقلق النقابات العمالية وعامة الناس كذلك ،وهو األمر
اجلدير بالثناء النزعاجهم من استغالل املهاجرين
وإيذائهم ،باعتباره إشارة واضحة إلى أن تقدم اإلصالح
سيلقى القبول .ومن بني األمثلة املعاصرة الشتراك
النقابات في صياغة اخلطة وتنفيذها ،بربادوس
حسنت بفضل هذا اإلسهام
ونيوزيلندا والسويد ،التي ّ
من مستوى برامجها ومدى قبولها.
وأخيرًا ،غني عن الذكر (إال أن احلقيقة كثيرًا ما
تكون عكس ذلك) أن املشاركة في صنع القرار تزيد من
مدى قبول اإلصالح .ورمبا ميثل هذا التدبير أكثر التدابير
أهمية والذي تستطيع احلكومات اتخاذه لكفالة
التفاوض ،واالتفاق بشأن التغييرات التي تدخل على
سياسات الهجرة بني مختلف مجموعات أصحاب
املصلحة .وثمة مثال على ذلك في هولندا ،حيث قامت
احلكومة بالتشاور املنتظم مع املنظمات املعنية
بالهجرة ،وباملثل ،اس ُتخدمت في نيوزلندا «منتديات
ناجحا بهدف جمع أصحاب
استخداما
انطالقة البدء»
ً
ً
املصلحة حلل املشكالت القائمة في «خطة االعتراف
بالتوظيف املوسمي».59

5

ال تتوافق املعاملة املنصفة
للمهاجرين مع املفاهيم
األساسية للعدل فحسب،
وإمنا قد تفضي إلى فوائد
مؤثرة في مجتمعات
ا ملقصد

 5.3اخلالصة

بدأنا هذا التقرير باإلشارة إلى التفاوت الشاسع في
دافعا
التوزيع العاملي للفرص ،وكيف أن هذا األمر يشكل ً
رئيسيا لتحرك الناس .وتشير رسالتنا الرئيسية إلى أن
ً
االنتقال يوفر «إمكانيات» لتعزيز التنمية البشرية – بني
املتحركني واملقيمني ،وغالبية الناس في مجتمعات
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يوفر االنتقال «إمكانيات»
لتعزيز التنمية البشرية –
بني املتحركني واملقيمني،
وغالبية الناس في
مجتمعات املقصد
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املقصد .ومع ذلك ،قد تؤدي العمليات والنتائج إلى
تبعات عكسية ،أحيانًا على نطاق واسع؛ مما يفسح اجملال
لتطوير السياسات واملؤسسات ،على املستويات
ملموسا .وتدعو
الوطنية واإلقليمية والدولية ،تطويرًا
ً
حزمة مقترحاتنا األساسية إلى رؤية جريئة ،وحتدد جدول
أعمال تصاحبه التحديات على املدى البعيد؛ وذلك من
أجل اقتناص املكاسب الكبيرة التي لم تتحقق للتنمية
البشرية من االنتقال احلالي واملستقبلي.
وتقدم املنتديات الدولية القائمة – وعلى األخص
قيمة
املنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية – ً
فرصا ّ
الستعراض التحديات واملشاركة في اخلبرات .وعلى هذا
املستوى ،يجب أن تضاهي التشاورات « الفعل» على
مستويات أخرى .وميكن للحكومات ،حتى على مستوى
الفعل األحادي اجلانب ،أن تتخذ التدابير للنهوض
مبستوى النتائج التي تعود على املتحركني الدوليني
والداخليني على السواء .وليست معظم توصياتنا
مشروطة بإبرام اتفاقات دولية جديدة ،فاإلصالحات
الرئيسية املتعلقة بأشكال معاملة املهاجرين
والنهوض مبستوى النتائج العائدة على مجتمعات
املقصد ،تقع كلي ًة داخل نطاق اختصاص احلكومات
احمللية .وفي بعض احلاالت ،يجب اتخاذ اإلجراءات على
املستويات شبه الوطنية؛ لضمان الوصول إلى اخلدمات
األساسية ،على سبيل املثال.

كما يجب أن يقترن الفعل أحادي اجلانب بإحراز تقدم
في الترتيبات الثنائية واإلقليمية .وقد وقعت الكثير من
احلكومات ،في بلدان املنشأ واملقصد على السواء ،فضال
عن بلدان املرور ،االتفاقات الثنائية التي تُستخدم عادةً
لتحديد احلصص ،وصياغة اإلجراءات ،وحتديد أدنى حد
من املعايير .وقد تؤدي االتفاقات اإلقليمية خاص ًة دورًا
هاما في بناء القنوات للحركة احلرة.
ً
وميكن لإلصالحات ،التي اقترحنا إدخالها على
سياسات احلكومات واملؤسسات ،أن حتقق مكاسب
إمنائية بشرية هائلة ،من قابلية التنقل داخل الوطن األم
وخارجه .كما يجب توفر قيادة ملتزمة من أجل دفع
املوسع مع
جدول األعمال هذا إلى األمام ،والتشاور
ّ
أصحاب املصلحة ،وشن احلمالت اجلريئة من أجل تغيير
الرأي العام؛ بغية حتريك احلوارات واملناقشات املعنية
بالسياسات إلى األمام.

112
02.09.2009 15:59:26

Ch 5_arabic.indd 112

