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متهيد

تصور  التي  السلبية  النمطية  فالنماذج  سيئة؛  إعالمية  دعاية  الهجرة  تلقى  أن  نادرًا  ليس 

املهاجرين على أنهم »يسرقون وظائفنا« أو »يستجدون من ممولي الضرائب« تزخر بها قطاعات 

من اإلعالم والرأي العام، خاصًة في أوقات الركود. وللبعض اآلخر، قد تستحضر كلمة »مهاجر« 

صورًا ألناس في أكثر أحوالهم ضعًفا. يأبى تقرير التنمية البشرية لهذا العام، » التغلب على 

احلواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية »، قبول هذه الصور النمطية، ويسعى إلى توسيع 

نطاق التصورات املعنية بالهجرة وإعادة توازنها بحيث تعكس الواقع الذي يتسم بقدر أكبر 

من التعقيد والتنوع.

تطبيق  في  ومثيرةً  جديدةً  أفكارًا  التقرير  هذا  يقدم 

أمورًا،  ويتناول  الهجرة.  دراسة  على  بشري  إمنائي  منهج 

مثل: من هم املهاجرين؟ ومن أين يأتون؟ وإلى أين يذهبون؟ 

وملاذا يتحركون؟ كما ينظر إلى اآلثار املتعددة التي تخلفها 

أولئك  ليس   – بها  تتأثر  التي  األطراف  كافة  على  الهجرة 

الذي يتحركون فحسب، بل أيًضا الذين يبقون.

وهكذا، تُلقي نتائج هذا التقرير بضياء جديدة على بعض 

متثل  ال  املثال،  سبيل  على  الشائعة.  اخلاطئة  التصورات 

الهجرة من البلدان اآلخذة في النمو إلى البلدان املتقدمة 

إال نسبة ضئيلة من التحرك البشري، فالهجرة بني البلدان 

بل  شيوًعا.  األكثر  هي  النمو  في  اآلخذة  االقتصاديات  ذات 

ولكنهم  البتة،  اخلارج  إلى  يرحلون  ال  املهاجرين  إن معظم 

يتحركون داخل حدود بالدهم.

الغالبة منهم  النسبة  تندرج  ال  الذين  املهاجرين  إن  ثم 

قبل  سواء  حسنًا،  بالء  يبلون  ما  كثيرًا  الضحايا،  فئة  في 

مغادرتهم لوطنهم األصلي أو حني وصولهم إلى وطنهم 

اجلديد. وتتسم النتائج في معظم مناحي التنمية البشرية 

أيًضا  وإمنا  الدخل فحسب،  ليس على مستوى  باإليجابية، 

على مستويي التعليم والصحة – بل إن بعضها يرقى إلى 

األفقر  األماكن  من  الوافدون  فاألشخاص  عالية،  درجة جد 

يجنون أعلى املكاسب من ورائها.

أن  إلى  التقرير  خلص  مطّولة،  مؤلفات  وباستعراض 

استيالء  من  فيه  يتسببون  قد  وما  املهاجرين  بشأن  اخملاوف 

على الوظائف، أو تراجع مستويات أجور السكان احملليني، أو 

فرض  أو  احمللية،  اخلدمات  على  فيه  مرغوب  غير  عبء  متثيل 

تكلفة على ممولي الضرائب، هي أمور تشوبها املغاالة عامًة؛ 

ميتلكها  التي  تلك  مع  املهاجرين  مهارات  تتكامل  فحينما 

السكان احملليون، يستفيد كال الطرفني. وقد تستفيد كذلك 

بدًءا   – طويلة  سنوات  مدار  على  مجملها  في  اجملتمعات 

بالنهوض مبستويات االبتكار الفني، وانتهاًء بزيادة التنوع في 

أصناف الطعام التي يُسهم املهاجرون في جلبها معهم.

ويشير التقرير إلى أن رد فعل السياسات حيال الهجرة 

قد يعتريه نقص هنا وهناك؛ فالكثير من احلكومات تقيم 

الطرف  وتغض  بالدها،  إلى  الدخول  أمام  قمًعا  تزداد  نظًما 

مجالي  في  العمل  أصحاب  يقترفها  التي  االنتهاكات  عن 

الصحة واألمان، أو ال تتمكن من األخذ بزمام األمور لتثقيف 

عموم الناس بشأن الفوائد التي تأتي بها الهجرة الوافدة.

احلريات  رقعة  توسيع  بغية  السياسات  فحص  وعند 

للناس عوًضا عن التحكم في التحرك البشري أو تقييده، 

فهو  اإلصالحات:  من  جريئة  مجموعة  التقرير  هذا  يقترح 

يؤكد على أن هذه التغيرات التي حتدثها اإلصالحات، حينما 

تكون مصاغة خصيًصا لتتحدد بسياق كل بلد، قد توّسع 

من نطاق إسهامات التنقل البشري، التي هي بالفعل ذات 

بال، للتنمية البشرية.

ستة  حول  املقترحة  الرئيسية  اإلصالحات  وتتمركز 

واملكّملة من أجل  الهامة  مجاالت، لكل مجال إسهاماته 

القائمة  الدخول  قنوات  فتح  البشرية:  التنمية  حتقيق 

احلقوق  وكفالة  الهجرة،  العمال  من  املزيد  يستطيع  لكي 

الهجرة،  عملية  تكاليف  وخفض  للمهاجرين،  األساسية 

وإيجاد حلول تعود بالنفع على مجتمعات املنشأ واملهاجرين 

للناس  احلركة  وتيسير  سواء،  حد  على  تستقبلهم  التي 

الرئيسية  القنوات  في  الهجرة  وإدراج  بالدهم،  داخل حدود 

التي تضم اإلستراتيجيات اإلمنائية الوطنية.

ومن ناحية أخرى، يؤكد التقرير على أنه رغم ما يتضح 

فهي  اإلصالحات،  لهذه  أكبر  جدوى  من  األولى  للوهلة 

تقتضي شجاعة سياسية. عالوة على ذلك، قد تقف احلدود 

حائال دون متكني احلكومات من إدخال التغييرات الفورية في 

الوقت الذي يواصل الركود حصاره.
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ال تعكس التحليالت والتوصيات املعنية بالسياسات الواردة في هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أو 
أعضاء اجمللس التنفيذي له، أو آراء الدول األعضاء التابعة له. 

من  فريق  بذلها  التي  التعاونية  للجهود  ثمرة  أنه  كما  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  بإعداده  ُفوِّض  مستقلة،  مطبوعة  والتقرير 
االستشاريني املرموقني وفريق تقرير التنمية البشرية.

قادت جني كلوجمان Jeni Klugman، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية، الفريق وما بذله من جهد.

هذه هي أول مرة، باعتباري مديرًا لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، أكتب فيها مقدمة تقرير التنمية البشرية الذي 
يعد، مثله في ذلك مثل كافة تقارير التنمية البشرية، 
والنقاش  احلوار  تنشيط  إلى  ترمي  مستقلة  دراسة 
من  ألي  بيانًا  ميثل  ال  فهو  ثم،  ومن  هامة؛  قضية  بشأن 
السياسات اخلاصة باألمم املتحدة أو ببرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
وفي الوقت ذاته، يأمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، من 
البشري بوصفه مكونًا  التنقل  الضوء على  إلقاء  خالل 
أن  البشرية،  التنمية  أعمال  جوهريًا من مكونات جدول 
املستمر  للحوار  قيمًة  التالية  املتعمقة  الرؤى  تضيف 

الذي  العمل  في  تأثير  أداة  تشكل  وأن  الهجرة،  بشأن 
في  السياسات  وصانعو  اإلمنائيون  املمارسون  ينجزه 

جميع أنحاء العالم.

 

هيلني كالرك
مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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جاء هذا التقرير ثمرة جهود، وإسهامات، ودعم، جاد بها 

بالشكر  أتوجه  بدايًة،  واملنظمات.  األشخاص  من  الكثير 

مبهمة  االضطالع  فرصة  منحني  الذي  درويش  كمال  إلى 

املتحدة  األمم  برنامج  تقرير  مدير  منصب  وهي  جسيمة، 

للبرنامج،  اجلديد  املدير  إلى  بالشكر  أتوجه  كما  اإلمنائي، 

وقد كان  ودعم.  ما قدمته من مشورة  هيلني كالرك، على 

مضي  بعد  البشرية،  التنمية  تقرير  مكتب  إلى  الرجوع 

الرضا  على  باعثة  جتربة  والنجاح،  النمو  من  عشرين سنة 

بالشكر؛  وبيلي،  وجوش  إميا  أسرتي،  أخص  أن  وأود  التام، 

لصبرهم علّي ودعمهم لي طوال هذه الفترة. لقد كان ما 

بذله فريق التقرير، الذي سبق ذكر أسمائه، من تفاٍن وعمل 

مضٍن، أمرًا غاية في األهمية. ومن بني أولئك الذين قدموا 

لها  كان  التي  الهامة  اإلستراتيجية  واالقتراحات  املشورة 

دور حيوي خاصًة في إعداد التقرير، أوليفر بالكويل، ومارتن 

كوريتز،  وصمويل  وجوزيف شامي،  كاسيلز،  وسيتفن  بيل، 

ومايكل كليمنس، وساميون كوماندر، وساكيكو فوكودا بار، 

وهاين دي هاس، وفرانك الزكو، ولورين النداو، وماجنوال لوثريا، 

ماسي،  ودوجالس  مارتن،  وفيليب  مانياتيس،  وجريجوري 

والتون،  ومايكل  ستيوارت،  وفرانسيس  منون،  وسارازواتي 

وكيفني واتكنز.

بشأن  التقرير  لهذا  الداعمة  الدراسات  بإجراء  وفوضنا 

املوقع  على  ونُشرت  محددة،  مبوضوعات  متعلقة  قضايا 

اإللكتروني في اجلزء اخلاص بسلسلة أوراق البحوث اإلمنائية 

البشرية، التي انطلقت في نيسان/أبريل 2009، والواردة في 

27 حلقة  قائمة الببليوغرافيا. وباملثل، جاءت سلسلة من 

 2008 آب/أغسطس  بني  ما  الفترة  في  انعقدت  دراسية 

لتفكيرنا  هاًما  محّفزًا  عنصرًا  لتقدم   2009 ونيسان/أبريل 

وصياغة األفكار، ونود أن نشكر مجددًا أولئك الذين أشركونا 

في أبحاثهم ورؤاهم املتعمقة. كما نود أن نخص بالشكر 

والتقدير خبراء البلدان الذي شاركوا في تقييم السياسات 

املعنية بالهجرة.

في  املستخدمة  واإلحصاءات  البيانات  واسُتمدَّت 

التابعة  البيانات  قواعد  من  هائل  معني  من  التقرير  هذا 

ملنظمات أخرى سمحت لنا أن ننهل منها، مثل: مؤسسة 

الهجرة،  بشأن  اإلمنائية  البحوث  ومركز  األنديز،  تنمية 

وجامعة ساسكس، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، واملعهد الدولي للهجرة بجامعة 

النازحني  رصد  ومركز  الدولي،  البرملاني  واالحتاد  أكسفورد، 

التابع  الدولية  الهجرة  وبرنامج  اإلحصاءات  وإدارة  داخلًيا، 

الدخل،  عن  لوكسمبورج  ودراسة  الدولية،  العمل  ملنظمة 

وإدارة  واليونيسف،  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة 

وشعبة  املتحدة،  باألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 

لإلحصاء،  اليونسكو  ومعهد  اإلسكان،  وشعبة  اإلحصاء 

واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وقسم 

واألنروا،  القانونية،  للشؤون  املتحدة  األمم  مبكتب  املعاهدات 

والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العاملية.

فريق  قدمه  مما  عظيمة  استفادة  التقرير  استفاد  وقد 

الفريق من:  وتألف  وتوجيه.  أكادميي من مشورة  استشاري 

وستيفن  بريتل،  وكاروالين  بالك،  وريتشارد  عزيز،  ماروجا 

وبرييا  كريسب،  وجيف  كوماندر،  وساميون  كاسلز، 

فريليك،  وبيل  فيريس،  وإليزابيث  فاجن،  وكاي  ديشنجكار، 

هاوسمان،  وريكاردو  هانسن،  وجوردن  جورييف،  وسيرجيي 

وآندرو  محبوباني،  وكيشوري  كالين-سولومون،  وميكيلي 

نورمان مولد، وكاثلني نيوالند، ويو نياركو، وخوسيه أنطونيو 

وخافيير  روتينوا،  وبونافونتور  رانيس،  وجوستاف  أوكامبو، 

سانتيسو، وموريس شيف، وفرانسيس ستيوارت، وإليزابيث 

وهانيا  وودس،  وجنايري  ويليامسون،  وجيفري  توماس-هوب، 

زلوتنيك.

من  مبجموعة  القيام  العملية  تطلبت  البداية،  ومنذ 

خبرة  تعزيز  إلى  تهدف  كانت  التي  املتبادلة  املشاورات 

اإلمنائيني،  واملمارسني  املدني،  باجملتمع  واحلقوقيني  الباحثني 

األرضية.  الكرة  أطراف  جميع  من  السياسات،  وصانعي 

املشورة  لتبادل  رسمي  غير  اجتماًعا   11 هذا  وتضمن 

آب/أغسطس  مابني  الفترة  في  املصلحة  أصحاب  مع 

وعّمان،  ونيودلهي،  نيروبي،  في   ،2009 ونيسان/أبريل   2008

جانيرو،  دي  وريو  وداكار،  وسيدني،  ومانيال،  وبراتيسالفا، 

يقرب  ما  اشترك  حيث  وجوهانسبورج،  وتورينو،  وجينيف، 

الدعم  أن  بالذكر  وجدير  وممارٍس مجتمعني.  خبيٍر   300 من 

لبرنامج  التابعة  واإلقليمية  الوطنية  املكاتب  الذي قدمته 

األمم املتحدة اإلمنائي، والشركاء احملليون، كان حيويًا من أجل 

عدة  رئيسيون  شركاء  واستضاف  املشاورات.  هذه  متكني 

احتفاليات، مبا في ذلك املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة 

الدولية، ومعهد السياسات املعنية بالهجرة. كما  العمل 

انعقدت لقاءات ملشاورات أكادميية في واشنطن العاصمة، 

وبرينستون، واشترك العاملون في مكتب تقرير األمم املتحدة 

فيها  مبا  والعاملية،  اإلقليمية  اجملاالت  مختلف  في  اإلمنائي 

املنتدى العاملي املعني بالهجرة الدولية والتنمية في مانيال، 

واالجتماعات التحضيرية للمنتدى العاملي املعني بالهجرة 

واحللقات  املؤمترات  والعديد من  أثينا،  والتنمية في  الدولية 

املتحدة  لألمم  تابعة  أخرى  وكاالت  نظمتها  التي  الدراسية 

االقتصادية  الشؤون  وإدارة  الدولية،  العمل  منظمة  )مثل: 

للتدريب  املتحدة  األمم  ومعهد  املتحدة،  باألمم  واالجتماعية 

غير  واملنظمات  التفكير،  وفرق  واجلامعات،  والبحث(، 

احلكومية. وقدم املشاركون في سلسلة النقاشات لشبكة 

الرؤى  من  النطاق  واسعة  مجموعة  البشرية  التنمية 

املتعّمقة، واملالحظات، بشأن الروابط بني الهجرة والتنمية 

البشرية. ولالستزادة بتفاصيل عن خطوات العملية، رجاء 

.http://hdr.undp.org/ar/nhdr االطالع على

كلمة شكر
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املتحدة  األمم  برنامج  لدى  القراء  من  مجموعة  وقدمت 

اإلقليمية  املكاتب  كافة  من  ممثلني  من  تتألف  اإلمنائي، 

املفيدة  واالقتراحات  اإلسهامات  من  العديد  والسياسية، 

كما  ومسّودته،  التقرير  مبفهوم  اخلاصة  املذكرة  بشأن 

واملشورة.  اإلسهامات  بتقدمي  آخرون  زمالء  فيها  اشترك 

وكاروالينا  السوسوا،  أمات  بالشكر  نخص  أن  ونود 

بولدوك،  وكيم  بيسليمي،  وتوني  باروجني،  ووبارابا  أزيفيدو، 

ووينيفريد بيانييما، وأجاي تشيببر، وصمويل كوريتز، وبيدرو 

وبرييا جاجراج،  دابو، وجورجينا فيكيتي،  وأوا  كونسيسياو، 

جرينسبان،  وريبيكا  جيتو،  وتيجينييوورك  جانوزا،  وإنريكي 

وسلطان هاجييف، ومنى همام، وميتي بلوك هانسن، وماري 

كاشياب،  وأرون  جينكز،  وبروس  جاهان،  وسليم  هيوزبي، 

وتاني  لوبيز-كالفا،  ولويس فليبي  وبول الد،  وأوالف كيورين، 

موخوباداهياي، وب. مورالي، وثيودور مورفي، وميخايل بياله، 

وكيتلني  وهبة،  ومراد  أودوفيك،  وكوري  شرقاوي،  وأمني 

فيسن، وذلك ملا قدموه من تعليقات مفيدة.

وقدم فريق من جرين إينك، بقيادة ساميون تشارتر، خدمات 

التحرير. أما التصميم، فقد قام به زاجو. وصمم جووبينج 

وترجمته  التقرير  إنتاج  واستفاد  اخلرائط.  بعض  هواجن 

التابع  االتصاالت  مكتب  مساعدة  من  وترويجه  وتوزيعه 

كما  لينش.  مورين  والسيما  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  لبرنامج 

راجع أعمال الترجمة لوق جريجوار،ومادي موسى، وأوالدزميير 

شرباو، وأوسكار يونفسكي. وقدم كل من مارجريت تشي 

خلدمات  املتحدة  األمم  مبكتب  العاملني  الرفاعي  وسليمان 

املشروع دعًما إداريًا وخدمات تنظيمية حيوية.

في  تفانى  الذي  العمل  من  التقرير  استفاد  وكذلك 

القيام به عدد من العاملني قيد التدريب، وهم: شريا باسو، 

فونك،  لي  وربيكا  دي كينا،  ودلفني  أليسيا تشي،  وفانيسا 

وكلويي يوك تينج هيوجن، وعابد رضا خان، وألستير ماكاي، 

رودريجيز، ونيكوالس  بوتر، وليمون ب.  باركر، وكلير  وجريس 

روي، وكرستينا شابيرو، وديفيد ستابز.

في  اشتركوا  الذي  أولئك  جلميع  شكرنا  نقدم  وأخيرًا، 

توجيه جهودنا، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، فيما 

نقر بتحملنا كامل املسؤولية عن أية أخطاء أو سهو ارتكبناه.

 

جيني كلوجمان

مدير
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3.3  مكاسب ضخمة في األجور للمتحركني الداخليني في بوليفيا، خاصًة 

  الذين حصلوا على مستوى تعليمي أقل: نسبة األجور في بلدان املقصد 
  لبلدان املنشأ التي يحصل عليها املهاجرون الداخليون في بوليفيا، 2000

3.4  يزداد الفقر بني أطفال املهاجرين، ولكن قد تساعد التحويالت املالية 
  االجتماعية: آثار التحويالت على فقر األطفال في مجموعة منتقاة من 

         البلدان،  1999-2001
3.5  غالًبا ما تكون تكاليف التحرك عالية: تكاليف الوسطاء في مجموعة 

  منتقاة من القنوات في مقابل الدخل للفرد الواحد، 2006-2008
3.6  قد تزداد تكاليف التحرك أضعاف الدخول الشهرية املتوقعة: تكاليف 

  التحرك في مقابل الراتب املتوقع للعمال اإلندونيسيني ذوي املهارات 
  املتدنية في مجموعة منتقاة من بلدان املقصد، 2008

3.7  يحظى أطفال املتحركني بفرصة أفضل للبقاء على قيد احلياة: معدل 
  الوفيات بني األطفال في بلدان املنشأ في مقابل بلدان املقصد، حسب فئة 

  دليل التنمية البشرية لبلد املنشأ، التعداد السكاني لعام 2000
  أو أحدث جولة استقصاء. 

3.8  غالًبا ما يفتقر املهاجرون املؤقتون وغير النظاميني إلى إمكانية الوصول 
  إلى خدمات الرعاية الصحية: إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية 

  حسب وضع املهاجر في البلدان املتقدمة في مقابل وضعه في البلدان 
اآلخذة في النمو، 2009   

3.9  املكاسب احملققة في مجال التعليم املدرسي هي األعلى للمهاجرين من 
  بلدان ذات دليل تنمية بشرية منخفض: مجموع نسب االلتحاق اإلجمالية 

  في بلدان املنشأ في مقابل نسبتها في بلدان املقصد، حسب فئة دليل 
  التنمية البشرية لبلد املنشأ، التعداد السكاني لعام 2000

  أو أحدث جولة استقصاء.
3.10  يحظى املهاجرون بإمكانية أفضل للوصول إلى التعليم في البلدان 
  املتقدمة: إمكانية الوصول إلى التعليم املدرسي العام حسب وضع 

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

3.11  تقتصر حقوق التصويت عامًة على املواطنني: حقوق التصويت في 
  االنتخابات احمللية حسب وضع املهاجر في البلدان املتقدمة في مقابل 

  وضعه في البلدان اآلخذة في النمو، 2009
3.12  غالًبا ما تفوق معدالت االلتحاق باملدارس بني الالجئني معدالتها لدى 

  اجملتمعات املضيفة في البلدان اآلخذة في النمو: إجمالي نسب االلتحاق 
  في املرحلة االبتدائية – الالجئون وسكان اجملتمعات املضيفة

  وبلدان املنشأ الرئيسية، 2007
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3.13  مكاسب إمنائية بشرية ضخمة للمتحركني الداخليني: نسبة دليل 
  التنمية البشرية املقدرة للمهاجرين وغير املهاجرين في مجموعة منتقاة 

  من البلدان اآلخذة في النمو، 1995-2005
3.14  درجة الشعور بالسعادة بني املهاجرين تعادل درجتها بني السكان املولودين 

  محلًيا: ما ورد شخصًيا من الشعور بالسعادة بني املهاجرين والسكان 
  املولودين محلًيا حول العالم، 2005-2006

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

2006-2011         
4.2  تتشابه حصص العاملني ذوي املهارات الذين يتحركون عبر الدول وداخلها: 

  عدد السكان وحصة العاملني ذوي املهارات الذي يهاجرون داخلًيا ودولًيا
4.3  دعم الهجرة الوافدة متوقف على توافر فرص العمل: املواقف جتاه الهجرة 

  النازحة ومدى توافر فرص العمل، 2005-2006
4.4  عندما تكون الوظائف محدودة، يفضل الناس السكان املولودين محلًيا: 
  الرأي العام حول أفضليات الوظائف حسب فئة دليل التنمية البشرية 

  لبلد املقصد، 2005-2006
4.5  يقّدر الكثير من الناس التنوع العرقي: وجهات نظر شعبية حول قيم 

  التنوع العرقي حسب فئة دليل التنمية البشرية لبلد املقصد، 
2005-2006         

5.1  التصديق على معاهدة حقوق املهاجرين محدود: التصديق على مجموعة 
  منتقاة من االتفاقات حسب فئة دليل التنمية البشرية في 2009

5.2  دعم فرص اإلقامة الدائمة: أشكال التفضيل للهجرة املؤقتة في مقابل 
الهجرة الدائمة، 2008   

اخلرائط

احلدود ضرورية: دليل التنمية البشرية في أمكان بالواليات املتحدة واحلدود  1.1
املكسيكية، 2000

يتحرك املهاجرون إلى أماكن حتظى بفرص أعظم: التنمية البشرية  1.2
وتدفقات الهجرة ما بني املقاطعات في الصني، 1995-2000

حتدث معظم التحركات داخل األقاليم: منشأ املهاجرين الدوليني  2.1
ومقصدهم، في عام 2000

الصراع باعتباره محركًا للتحرك في أفريقيا: الصراع وعدم االستقرار  3.1
والتحرك السكاني في أفريقيا

تتدفق التحويالت املالية في املقام األول من األقاليم املتقدمة إلى األقاليم  4.1
اآلخذة في النمو: تدفقات التحويالت املالية الدولية، 2006-2007

اجلداول

خمسة عقود من االستقرار الكامل، مع بعض التغيرات اإلقليمية: 2.1
التوزيع اإلقليمي للمهاجرين الدوليني، 1960-2010

صانعو السياسات يقولون إنهم يحاولون صون مستويات الهجرة  2.2
الوافدة القائمة: اآلراء والسياسات إزاء الهجرة الوافدة حسب فئة دليل 

التنمية البشرية، 2007
يقيد ما يزيد على ثلث البلدان احلق في التحرك تقييدا هائال: القيود  2.3

الواقعة على التحرك الداخلي والهجرة النازحة حسب فئة دليل التنمية 
البشرية

ارتفاع معدالت اإلعالة في البلدان املتقدمة وثباتها في البلدان اآلخذة في  2.4

  النمو: تنبؤات نسب اإلعالة في البلدان املتقدمة في مقابل نسبتها في 
  البلدان اآلخذة في النمو، 2010-2050

4.1  تعترف إستراتيجيات احلد من الفقر باآلثار املتعددة للهجرة: تدابير 
  السياسات املوجهة نحو الهجرة الدولية في إستراتيجيات احلد من الفقر، 

2000-2008   

جداول املرفقات اإلحصائية

)أ( التحرك البشري: صور سريعة واجتاهات 
)ب( املهاجرون النازحون الدوليون حسب مكان اإلقامة

)ج( التعليم والعمالة للمهاجرين الدوليني في البلدان التابعة ملنظمة التعاون 
      االقتصادي والتنمية )من سن 15 عاًما فما فوق(

)د( التحرك املستحث بالصراع وانعدام األمن
)هـ( التدفقات املالية الدولية: التحويالت واملساعدات اإلمنائية  الرسمية  

       واالستثمار األجنبي املباشر 
)و( مجموعة منتقاة من االتفاقيات املرتبطة بحقوق اإلنسان والهجرة )حسب 

     سنة التصديق عليها(
)ز( اجتاهات دليل التنمية البشرية

)ح( دليل  ومكونات التنمية البشرية لعام 2007
)ط1-( الفقر البشري وفقر الدخل

)ط2-( الفقر البشري وفقر الدخل: بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
)ي( دليل التنمية املرتبطة بالنوع ومكوناته

)ك( مقياس التمكني اجلنساني ومكوناته
)ل( االجتاهات الدميغرافية

)م( االقتصاد وعدم املساواة
)ن( الصحة والتعليم




