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نظرة عامة

نظرة عامة
انظر إلى خوان  Juanالذي وُلد في أسرة فقيرة في الريف املكسيكي ،وكافحت
أسرته لكي تسدد نفقات رعايته الصحية وتعليمه .وحينما بلغ سن الثانية
عشرة ،تخلف عن االنتظام باملدرسة لكي يسهم في إعانة أسرته .وبعد
سعيا للحصول على أجور أعلى
مرور ست سنوات ،حلق خوان بعمه في كندا
ً
وفرص أفضل.
وجدير بالذكر أن العمر املتوقع للفرد في كندا يتجاوز
خمسة أضعافه في املكسيك ،والدخول تصل إلى
ثالثة أضعاف نظيرتها في املكسيك .ووقع االختيار
على خوان للعمل مؤق ًتا في كندا؛ فحصل على حق
اإلقامة ،وأصبح مع مرور الوقت واح ًدا من أصحاب
املشروعات ،وتوظّ ف شركته الكنديني من املواليد
األصليني .وما هذه إال حالة واحدة من بني حاالت ملاليني
فرصا وحريات جديدة من خالل
األشخاص الذين يجدون ً
الهجرة؛ مما يعود عليهم بالنفع وكذلك على مناطق
املنشأ واملقصد.
وانظر اآلن إلى باجياواتي  ،Bhagyawatiوهي عضو
ينتمي لطبقة من الطبقات االجتماعية الدنيا ،حيث
تعيش في منطقة أندرا براديش الريفية بالهند .وفي
كل عام ،تسافر إلى مدينة بنغالور مع أطفالها للعمل
في مواقع إنشائية ملدة ستة أشهر ،محققة دخال ً يصل
في اليوم الواحد إلى  60روبية ( 1.20دوالر أمريكي) .وفي
الوقت الذي تغيب فيه عن البيت ،ال يتابع أطفالها
الدراسة حيث تبعد مدرستهم عن املوقع اإلنشائي
مسافة جد طويلة ،كما أنهم ال يعرفون اللغة احمللية.
وليس لباجياواتي  Bhagyawatiاحلق في احلصول على
الدعم الغذائي أو الرعاية الصحية ،وكذلك ليس لها
احلق في التصويت ألنها تعيش خارج املقاطعة املسجلة
بها .ومن هنا ،ليس لديها إال خيارات قليلة لتحسني
مستوى معيشتها ،مثلها في ذلك مثل ماليني
املهاجرين الداخليني اآلخرين ،اللهم إال التحرك إلى
مدينة أخرى بحثًا عن فرص أفضل.
ويشوب عاملنا قدر كبير من عدم املساواة .وال تزال
التباينات الضخمة في التنمية البشرية عبر البلدان
وداخلها متثل أحد املوضوعات التي يتواتر تناولها في
تقرير التنمية البشرية منذ بداية إصداره في عام .1990
وألول مرة في تقرير هذا العام ،نبحث موضوع الهجرة؛
فقد يكون التحرك ألناس كثيرين في البلدان اآلخذة في
النمو بعي ًدا عن بلدتهم أو قريتهم حيث موطنهم
األصلي هو أفضل اخليارات – بل أحيانًا اخليار األوحد -
لتحسني فرصهم في احلياة .وقد يؤثر التنقل البشري
تأثيرًا شديد الفاعلية في رفع مستوى دخل الشخص
وفرصه الصحية والتعليمية ،بيد أن للتنقل قيمة
تتجاوز هذه األمور؛ فقدرة املرء على تقرير مكان عيشه
رئيسا من عناصر احلرية البشرية.
تعد عنصرًا ً

وعندما يتحرك األشخاص ،يبدءون في رحلة
يصاحبها بريق األمل وحتفّ ها ظلمة عدم اليقني ،سواء
كانت داخل احلدود الدولية أو عبرها .ويتحرك معظم
سعيا للحصول على فرص أفضل ،آملني في دمج
الناس
ً
مواهبهم الشخصية مع املوارد التي يوفرها بلد
املقصد ،بغية جلب املنفعة ألنفسهم وألفراد أسرتهم
األقربني الذين غال ًبا ما يصطحبونهم أو يلحقون بهم.
فإذا أبلوا بال ًء حسنًا ،قد تعود مبادرتهم وجهودهم
أيضا بالنفع على هؤالء األفراد الذين تركوهم،
املبذولة ً
وكذلك على اجملتمع الذي يصبح وطنهم اجلديد .ومع
ذلك ال ينال اجلميع التوفيق؛ فقد يصيب املهاجرين الذين
يتركون أصدقاءهم وأسرتهم إحساس بالوحدة ،أو قد
يعتريهم شعور بأنهم غير مرغوب فيهم وسط
أشخاص يشعرون باخلوف أو احلنق حيال الوافدين اجلدد،
أو قد يفقدون وظائفهم ،أو قد يقعون فريسة املرض؛
ومن ثم ال يتمكنون من الوصول إلى اخلدمات التي توفر
لهم الدعم الالزم من أجل حتقيق الرخاء.
ومن هنا ،يبحث تقرير التنمية البشرية لعام 2009
كيف ميكن لسياسات أفضل ،موجهة نحو التنقل
البشري ،أن تعزز التنمية البشرية .وهو يعرض احلالة
املعنية على احلكومات بغية احلد من القيود التي تعوق
التحرك داخل حدود الدول وخارجها ،من أجل توسيع
دائرة االختيارات واحلريات البشرية .كما يؤكد على اتخاذ
تدابير عملية ميكنها حتسني فرص النجاح عند الوصول
إلى بلد املقصد؛ مما يجلب بدوره منافع عظيمة جملتمعات
املقصد وأماكن املنشأ على حد سواء.

كيف يتحرك الناس وما السبب
تبدأ عادةً املناقشات حول الهجرة من منظور التدفقات
التي تتحرك من البلدان اآلخذة في النمو إلى البلدان
الغنية ،في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا .ومع
ذلك ،ال تقع معظم التحركات في العالم بني البلدان
اآلخذة في النمو والبلدان املتقدمة ،بل ال تقع بني
البلدان .فالسواد األعظم من الناس يتحركون داخل
واستخداما لتعريف متحفظ ،نق ّدر
بالدهم نفسها.
ً
أن قرابة 740مليون شخص هم مهاجرون داخليون،
وهو ما يعادل نحو أربعة أضعاف عدد األشخاص الذي
دوليا.
يتحركون ً
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يجنى معظم املهاجرين،
الداخليني والدوليني ،مكاسب
في صورة دخول أعلى،
وإمكانية أفضل للحصول
على التعليم والصحة ،وفرص
أحسن ألطفالهم
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ومن بني الناس الذين حتركوا عبر احلدود الوطنية،
حترك ما يزيد قليال ً عن ثلثهم من بلد آخذ في النمو إلى
بلد متقدم ،أي ما يقل عن  70مليون شخص .ويتحرك
معظم املهاجرين الدوليني في العالم ،البالغ عددهم
 200مليون شخص ،من بلد آخذ في النمو إلى آخر
مثله ،أو ما بني البلدان املتقدمة.
ويجنى معظم املهاجرين ،الداخليني والدوليني،
مكاسب في صورة دخول أعلى ،وإمكانية أفضل
للحصول على التعليم والصحة ،وفرص أحسن
ألطفالهم .وتفيد الدراسات االستقصائية بأن معظم
املهاجرين سعداء في بلد املقصد ،رغم مجموعة
التكيفات والعقبات التي تتبع عادةً التحرك .وما إن
استقرت أوضاعهم ،كثيرًا ما ينضم املهاجرون
لالحتادات املهنية أو اجلماعات الدينية أو غيرها من
اجلماعات ،بأعداد تفوق على األرجح أعداد املقيمني
احملليني .ومع ذلك ،تتم املقايضات وتوزّع املكاسب التي
متساو.
توزيعا غير
تتأتى من االنتقال
ً
ٍ
ويواجه األشخاص النازحون ،نتيجة النعدام األمن
والصراعات ،حتديات خاصة؛ إذ يقدر عدد الالجئني الذين
يعيشون خارج بلد املواطنة مبا يعادل  14مليونًا ،مبا ميثل
نسبة  5%من املهاجرين في العالم .وميكث معظمهم
على مقربة من البلد الذي فروا منه ،حيث يعيشون
عادةً في مخيمات ،إلى أن تسمح لهم األوضاع في
أوطانهم بالعودة ،غير أن ما يقارب نصف مليون الجئ
يرحلون كل عام إلى البلدان املتقدمة طل ًبا حلق اللجوء
السياسي .وجدير بالذكر أن عددا ً أكبر كثيرًا ،يقارب 26
داخليا؛ فلم يعبروا أية حدود ،بيد أنهم
مليونًا ،ينزحون
ً
قد يواجهون صعوبات خاصة بعي ًدا عن مسقط
رأسهم ،في بلد ميزقه الصراع أو أعلّته طامة الكوارث
الطبيعية .ويتألف فريق آخر من األشخاص املعرضني
للخطر -في املقام األول  -من النساء الشابات الالتي
يقعن ضحايا االجتار بالبشر ،إذ يخدعن كثيرًا بالوعود
بحياة أفضل ،فال تكون حركتهن مبحض إرادتهن وإمنا
كرها ،بل في بعض األحيان مقترنة بالعنف واإليذاء
ً
اجلنسي.
وعلى أية حال ،يتحرك الناس عام ًة وفق إرادتهم
احلرة إلى أماكن أفضل ،فيتوجه ما يربو على ثالثة أرباع
املهاجرين الدوليني إلى بلد يتمتع بدليل تنمية بشرية
أعلى من نظيره في بلد املنشأ ،بيد أنهم مك ّبلون بقيود
صارمة ،بسبب السياسات التي تفرض احلواجز على
الدخول ،وبسبب املوارد املتاحة لهم التي متكنهم من
التحرك؛ ومن ثم ،األشخاص الذي يأتون من البلدان
أيضا األقل قدرة على التنقل :على سبيل
الفقيرة هم ً
املثال ،لم تتجاوز نسبة األفارقة الذين حتركوا إلى أوروبا
1%؛ إذ يشير التاريخ واألدلة املعاصرة إلى أن التنمية
والهجرة تتماشيان جن ًبا إلى جنب :يقل متوسط معدل
الهجرة النازحة إلى بلد دليل التنمية البشرية فيه
منخفض عن  ،1%مقارن ًة بنسبة تفوق  5%من البلدان
التي حتظى مبستويات مرتفعة من التنمية البشرية.

احلواجز التي تعترض التحرك

ظلت حصة املهاجرين الدوليني من سكان العالم مستقرة
على نحو ملحوظ ،إذ قاربت نسبتها  3%طوال اخلمسني
سنة املاضية ،رغم العوامل التي قد يتوقع أن ترفع معدل
التدفقات .وأدت االجتاهات الدميغرافية ،من نسبة سكان
طاعنة في السن في البلدان املتقدمة ،وأخرى تزخر بالشباب
اليافعني في البلدان اآلخذة في النمو ،فضال عن فرص العمل
املتنامية ،مقترن ًة بأسعار أزهد في وسائل االتصال والنقل،
إلى زيادة «الطلب» على الهجرة .ومع ذلك ،ازداد عدد هؤالء
الراغبني في الهجرة الذين واصلوا وقوفهم أمام احلواجز التي
تفرضها احلكومات على التحرك .وعلى مدار القرن املنصرم،
تضاعف عدد الدول ذات السيادة املستقلة إلى ما يقارب
أربعة أضعاف عددها األصلي ليصل إلى  200دولة؛ مما نتج
عنه زيادة في عدد احلدود الالزم عبورها ،فيما واصلت
التغييرات التي طرأت على السياسات حتديدها لنطاق
الهجرة ،حتى وإن انخفضت احلواجز القائمة أمام التبادل
التجاري.

وترتفع هذه احلواجز التي تعوق االنتقال ،خاص ًة
في وجه األشخاص ذوي املهارات املتدنية ،على الرغم
من الطلب على عمالتهم في العديد من البلدان
الغنية؛ فالسياسات تفضل عام ًة قبول األشخاص
الذين حظوا مبستويات تعليمية أفضل ،على سبيل
املثال ،يُسمح للطالب بالبقاء بعد تخرجهم ويُدعى
املهنيون لالستقرار مع عائالتهم .بيد أن احلكومات
يغلب على موقفها قدر أكبر من التردد إزاء املهاجرين
ذوي املهارات املتدنية الذين ال يلقى وضعهم وطريقة
مرضيا .ففي الكثير من البلدان،
معاملتهم قدرًا
ً
يشغل هؤالء املهاجرون وظائف في قطاعات الزراعة
واإلنشاءات والتصنيع واخلدمات .ومع ذلك؛ كثيرًا ما
حتاول احلكومات استخدام أشخاص ذوي مستويات
تعليمية أقل بالتناوب :فريق يدخل البالد ،وآخر يخرج
منها ،وكأمنا تعامل العمال املؤقتني وغير النظاميني
أحيانًا كاملياه املتدفقة من الصنبور ،تفتحها وتغلقها
متى شاءت .ويق ّدر عدد األشخاص الذين يعيشون
ويعملون باخلارج اليوم بدون وضع نظامي  50مليونًا.
وتتساهل بعض البلدان في وفود أعداد غفيرة من
العمال غير املصرّح لهم بالعمل ،مثل الواليات
املتحدة وتايالند؛ مما قد يتيح الفرصة لهؤالء األفراد
للحصول على وظائف مجزية أكثر من تلك القائمة
في أوطانهم ،وعلى الرغم من أنهم غال ًبا ما يؤدون
العمل ذاته ويدفعون الضرائب نفسها ،مثلهم في
ذلك مثل املقيمني احملليني ،فإنهم قد يفتقرون إلى
إمكانية الوصول إلى اخلدمات األساسية ويواجهون
مخاطرة ترحيلهم من البالد .وأقرت بعض احلكومات،
مثل إيطاليا وإسبانيا ،مبدى إسهام املهاجرين غير
املهرة في مجتمعيهما؛ وعليه ن ُ ّظمت أوضاع
عملهم ،فيما وضعت بلدان أخرى ،مثل كندا
ونيوزيلندا ،برامج موسمية جيدة للمهاجرين في
قطاعات مثل قطاع الزراعة.
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وفي الوقت الذي يتسع اجملال لتوافق اآلراء حول
القيمة التي متثلها هجرة املهارات إلى بلدان املقصد،
تثير سياسات احلكومات إزاء العمال املهاجرين ذوي
املهارات املتدنية جدال كبيرًا .والسبب وراء ذلك هو
التصور الشائع بأنه على الرغم من أن املهاجرين قد
أيضا قد ينحون العمال
يشغلون وظائف خالية ،فإنهم ً
احملليني جان ًبا ،بل قد يتسببون في انخفاض مستويات
األجور ،كما تنطوي بعض اخملاوف األخرى من تدفقات
املهاجرين على ازدياد مخاطر وقوع اجلرمية ،واألعباء
اإلضافية على اخلدمات احمللية ،واخلوف من فقدان تالحم
النسيج االجتماعي والثقافي .ولكن هذه اخملاوف غال ًبا
ما تشوبها املغاالة ،فعلى الرغم من أن البحوث وجدت
أن الهجرة ،في بعض الظروف ،قد تترك آثارًا سلبية على
العمال املقيمني ممن يتمتعون مبهارات مماثلة باملقارنة،
تشير مجموعة من األدلة إلى أن هذه اآلثار عادةً ما تكون
صغيرة احلجم ،بل قد تكون في بعض السياقات غائبة
متاما.
ً

احلالة املعنية باالنتقال
يؤكد هذا التقرير على أن املهاجرين يعززون من حجم
الناجت االقتصادي ،بأقل التكلفة أو بال تكلفة يتحملها
السكان احملليون؛ ففي حقيقة األمر ،قد يكون مدى
اآلثار اإليجابية أعم عند السماح مثال بتوافر املهاجرين
العاملني في مجال رعاية الطفل ،إذ تعود على األمهات
املقيمات الالتي يعملن خارج املنزل .ومبا أن املهاجرين
يكتسبون املعلومات ومهارات اللغة الالزمة للترقي في
سلم الدخل الوظيفي ،يتكامل الكثير منهم على نحو
طبيعي؛ مما يجعل اخملاوف حول عدم اندماج األجانب
– كالتي تردد صداها في بواكير القرن العشرين في
أمريكا حول األيرلنديني على سبيل املثال ،تبدو غير
مسوغة مثلها مثل ما يتعلق بالوافدين اليوم .وفي
أيضا بأن املهاجرين يعانون من
املقابل ،تشهد احلقيقة ً
يصعب عليهم إمكانية الوصول،
عيوب األنظمة؛ مما
ّ
على قدم املساواة مع السكان احملليني ،إلى اخلدمات
احمللية أو يجعلها مستحيلة .وتشتد حدة هذه
املشكالت خاص ًة أمام العمال املؤقتني وغير النظاميني.
وفي بلدان املنشأ التي يتدفق منها املهاجرون ،ميكن
إدراك آثار التحرك في شكل مستويات أعلى من الدخول
واالستهالك ،وتعليم أفضل ،وصحة أحسن ،فضال عن
نطاق أشمل للمستويني الثقافي واالجتماعي .ففي
العموم ،يجلب التحرك املنافع ،وعلى نحو أكثر مباشرةً،
في شكل التحويالت املالية التي تُرسل ألعضاء األسرة
املقرّبني ،غير أن هذه املنافع تعم كذلك على نطاق
أوسع ،إذ يولّد إنفاق هذه التحويالت املالية فرص عمل
للعمال احملليني ،ذلك باإلضافة إلى التغيرات السلوكية
التي تستجيب لألفكار الواردة من اخلارج ،السيما املرأة،
التي قد تتحرر من أدوارها التقليدية.
وتتوقف طبيعة هذه اآلثار ومداها على نوعية
األشخاص الذين يتحركون ،وكيف يرحلون إلى اخلارج،

وما إذا ظلوا متواصلني مع جذورهم من خالل التدفقات
النقدية واملعرفة واألفكار .ونظرًا لقدوم أعداد غفيرة من
املهاجرين من أماكن محلية معينة  -مثل كيراال في
الهند أو مقاطعة فوجيان بالصني – فعادةً ما تفوق آثار
هذا التحرك على مستوى اجملتمع احمللي نظيرته على
املستوى الوطني .وعلى أي حال ،قد يُحدث تدفق األفكار
 على املدى األبعد  -نتيجة للتحرك البشري ،آثارًاأشمل وأعم على األعراف االجتماعية والهياكل
الطبقية عبر بلد بأكمله .وأحيانًا يُنظر إلى تدفق
املهارات إلى اخلارج ملا لها من عواقب سلبية ،السيما
على توفير اخلدمات ،مثل التعليم أو الرعاية الصحية.
ومع ذلك ،حتى وإن كان هذا هو احلال ،فيكون الرد األمثل
هو وضع السياسات التي تعالج املشكالت الهيكلية
األساسية ،مثل :تدني مستوى األجور ،وعدم كفاية
التمويل ،وضعف املؤسسات .ويسيء الكثير من الناس
فهم السبب األساسي وراء فقدان العمالة املاهرة
بإلقاء اللوم على الهجرة ،كما أنه من املرجح أن يؤدي
تقييد قدرة هؤالء العمال على التحرك إلى نتائج
عكسية ،ناهيك عن حقيقة أن هذه القيود حترمهم من
التمتع بحقهم اإلنساني األساسي ملغادرة بالدهم بحثًا
عن آفاق جديدة.
ومع ذلك ،حتى وإن حظيت الهجرة الدولية بإدارة
راشدة ،فهي ال ترقى إلى مستوى إستراتيجية وطنية
للتنمية البشرية .فباستثناء بعض احلاالت القليلة (في
املقام األول ،في دول اجلزر الصغيرة حيث تتحرك نسبة
تفوق  40%من السكان إلى اخلارج) ،ليس من املرجح أن
تشكل الهجرة النازحة التوقعات اإلمنائية ألمة
بأكملها؛ إذ إن الهجرة في أحسن األحوال هي السبيل
حجما ،التي
املكمل للجهود احمللية والوطنية األكثر
ّ
ً
ترمي إلى تقليص الفقر والنهوض بالتنمية البشرية.
دائما أب ًدا.
وتبقى هذه اجلهود محورية ً
ووقت كتابة هذا التقرير ،كان العالم مير بأشد
أزماته االقتصادية منذ نصف قرن مضى ،إذ يؤثر انحسار
االقتصاديات وتسريح العمالة على ماليني العمال ،مبا
فيهم املهاجرين .ونعتقد أن التراجع االقتصادي احلالي
يجب التعامل معه باعتباره فرصة مواتية إلعداد
صفقة جديدة للمهاجرين ،جتلب املنفعة على العمال
في أوطانهم وخارجها ،فيما تقف حائال أمام رد الفعل
احلمائي .ومع االنتعاش ،سوف يظهر على السطح
مجددًا العديد من االجتاهات األساسية املماثلة التي
ظلت تدفع بالتحرك إلى األمام خالل نصف القرن
املاضي ،جاذب ًة عددًا أكبر من األشخاص للتحرك .ومن
هنا ،يعد اتخاذ احلكومات التدابير الالزمة حتس ًبا لهذه
احلاالت أح َد األمور احليوية.

نظرة عامة

ميكن حتقيق مكاسب هائلة
للتنمية البشرية بخفض
احلواجز القائمة أمام التحرك،
وحتسني سياسات معاملة
املتحركني

املقترح الذي نقدمه بني يديكم
ميكن حتقيق مكاسب هائلة للتنمية البشرية بخفض
احلواجز القائمة أمام التحرك ،وحتسني سياسات
معاملة املتحركني .وثمة حاجة إلى رؤية جريئة لتحقيق
3

نظرة عامة

يتناول مقترحنا أهم بعدين
على قائمة جدول أعمال
االنتقال ،واللذين مينحان اجملال
لسياسات أفضل :أعداد
القبول وطريقة املعاملة
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وزيادة هذه املكاسب .ولذا؛ يعرض هذا التقرير حالة
معنية مبجموعة شاملة من اإلصالحات التي ميكنها
توفير فوائد عظيمة للمهاجرين واجملتمعات والبلدان.
ويتناول مقترحنا أهم بعدين على قائمة جدول
أعمال االنتقال ،واللذين مينحان اجملال لسياسات أفضل:
أعداد القبول وطريقة املعاملة .وتقتضي اإلصالحات
املبينة في حزمتنا األساسية املقترحة مقايضات
متوسطة وطويلة األجل ،إذ وهي ال تتوجه باخلطاب إلى
أيضا إلى حكومات
حكومات املقصد فحسب ،بل ً
املنشأ ،وجهات فاعلة أخرى – السيما القطاع اخلاص
واالحتادات املهنية واملنظمات غير احلكومية – وأخيرًا،
ألفراد املهاجرين أنفسهم .وعلى الرغم من أن صانعي
السياسات يواجهون حتديات مشتركة ،فمما ال شك
فيه أن عليهم وضع سياسات مختلفة للهجرة
وتنفيذها في بلدانهم املعنية ،وفقً ا للظروف الوطنية
واحمللية ،هذا على الرغم من بروز بعض املمارسات اجليدة
التي ميكن تطبيقها على نطاق أوسع.
ونلقي الضوء على ستة توجيهات رئيسية لإلصالح،
ميكن انتهاجها كل على حده ،غير أنها ميكن أن تعظم
من حجم اآلثار اإليجابية التي تعود على التنمية
معا في نهج متكامل؛ وهي:
البشرية إذا اس ُتخدمت ً
فتح قنوات الدخول القائمة لكي يستطيع املزيد من
العمال الهجرة إلى اخلارج ،وكفالة احلقوق األساسية
للمهاجرين ،وتقليل حجم التكاليف املقترنة بعملية
الهجرة ،وإيجاد حلول تعود بالنفع على املهاجرين
ومجتمعات املقصد التي تستقبلهم على حد سواء،
وجعل التحرك أيسر على األشخاص داخل بلدانهم
اخلاصة ،وتعميم الهجرة في إستراتيجيات التنمية
الوطنية ،وهي جميعها أمور تقوم بإسهامات هامة
وتكميلية للتنمية البشرية.
وتبرز احلزمة األساسية طريقني لفتح قنوات الدخول
النظامية القائمة:
• نوصي بتوسيع اخلطط املتعلقة بالعمل
املوسمي احلقيقي في قطاعات مثل قطاعي
الزراعة والسياحة .وقد أثبتت هذه اخلطط
بالفعل جناحها في بلدان مختلفة .وتشير
املمارسة اجليدة إلى أن هذا التدخل يجب أن
يتضمن مشاركة النقابات املهنية وأصحاب
العمل ،باإلضافة إلى حكومات بلدان املنشأ
واملقصد ،السيما في وضع ضمانات للحصول
على األجور األساسية وتطبيقها ،وإرساء معايير
الصحة واألمان ،وتوفير الزيارات الدورية ،كما هو
احلال في نيوزيلندا على سبيل املثال.
• ونقترح كذلك زيادة عدد التأشيرات املمنوحة
لألشخاص ذوي املهارات املتدنية ،وذلك بنا ًء على
الطلب احمللي .وتشير التجربة إلى أن املمارسات
اجليدة تتضمن في هذا السياق :ضمان متتع
املهاجرين الوافدين بحق تغيير جهات العمل

(وهو ما ي ُعرف بقابلية حتويل صاحب العمل)،
وبحق طلب مد إقامتهم ،وتوضيح الطرق
املمكنة لإلقامة الدائمة في املستقبل ،وتوفير
الشروط التي تيسر العودة في أي وقت إلى
بالدهم أثناء فترة اإلقامة املمنوحة ،والسماح
بتحويل فوائد التأمني االجتماعي املتراكمة ،كما
انتهجتها السويد في اإلصالحات التي أدخلتها
في اآلونة اخليرة.
ومن جهة أخرى ،يجب أن تقرر بلدان املقصد عدد
الوافدين املطلوبني من خالل عمليات سياسية تسمح
بطرح النقاش العام وموازنة املصالح اخملتلفة .كما
يجب أن ترتكز آليات الشفافية في حتديد عدد الوافدين
على حجم الطلب لدى أصحاب العمل ،باإلضافة إلى
تخصيص احلصص ملواكبة التغير في الظروف
االقتصادية.
وفي مكان املقصد ،كثيرًا ما يعامل املهاجرون
الوافدون بطرق تنتهك حقوقهم اإلنسانية األساسية.
وحتى إن لم تصدق احلكومات على املعاهدات الدولية
التي تهدف إلى حماية العمال املهاجرين ،فعليها أن
تكفل للمهاجرين احلصول على حقوقهم الكاملة في
مكان العمل – على سبيل املثال ،احلق في احلصول على
متساو نظير أداء نفس العمل ،والعمل في ظل
أجر
ٍ
ظروف مالئمة ،وكذلك تأسيس املنظمات اجلماعية.
وعلى احلكومات سرعة التصرف للقضاء على التمييز،
كما تستطيع احلكومات ،في أماكن املنشأ واملقصد
كليهما ،التعاون بغية تيسير عملية االعتراف بأوراق
االعتماد املمنوحة في اخلارج.
ومن ناحية أخرى ،أدى الركود احلالي إلى إضعاف
وضع املهاجرين على وجه اخلصوص ،فشددت بعض
احلكومات في بلدان املقصد على تنفيذ القوانني بطرق
مخالفة حلقوق املهاجرين؛ ويُعتبر توفير الوقت الالزم
للمهاجرين املسرّحني للبحث عن رب عمل آخر (أو على
األقل الوقت الالزم لالنتهاء من أعمالهم قبل املغادرة)،
واإلعالن عن فرص عمل مبا في ذلك بلدان املنشأ ،من بني
التدابير التي ميكنها تخفيف التكاليف الباهظة
للركود الذي أثقل كاهل املهاجرين احلاليني واملرتقبني
على حد سواء.
وفي شأن التحرك الدولي ،غال ًبا ما تكون تكاليف
عملية احلصول على األوراق الالزمة واستيفاء املتطلبات
اإلدارية لعبور احلدود الوطنية مرتفعة ،ويتبعه رد فعل
نسبيا في حالة األشخاص غير املهرة
عكسي (أعلى
ً
وهؤالء الذين يعملون مبوجب عقود قصيرة األجل) ،كما
أنه قد يُحدث األثر غير املنشود ،وهو تشجيع التحرك
غير النظامي وعمليات تهريب البشر.تكاليف عملية
احلصول على األوراق الالزمة واستيفاء املتطلبات اإلدارية
لعبور احلدود الوطنية مرتفعة ،ويتبعه رد فعل عكسي
نسبيا في حالة األشخاص غير املهرة وهؤالء
(أعلى
ً
الذين يعملون مبوجب عقود قصيرة األجل) ،كما أنه قد
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يُحدث األثر غير املنشود ،وهو تشجيع التحرك غير
النظامي وعمليات تهريب البشر.
وتتجاوز تكاليف استخراج جواز السفر في بلد
واحد من عشر بلدان نسبة  10%من الناجت احمللي
اإلجمالي للفرد الواحد؛ ومما ال يثير الدهشة أن هذه
عكسيا مبعدالت الهجرة
التكاليف ترتبط ارتباطً ا
ً
النازحة .وتستطيع حكومات املنشأ تبسيط اإلجراءات
وتقليل تكاليف الوثائق ،فيما ميكن للجانبني العمل
معا ً بغية حتسني خدمات الوساطة وتنظيمها.
وثمة أمر محوري آخر ،أال وهو ضمان حتقيق االستقرار
أيضا
املالئم للمهاجرين األفراد عند وصولهم ،بل يجب ً
أال تشعر اجملتمعات التي ينضمون إليها بعبء أُلقي
ظلما بسبب املطالب اإلضافية التي
على كاهلها
ً
يفرضونها على اخلدمات األساسية .وإذا شكلت هذه
املهمة حتديات للسلطات احمللية ،قد تتطلب توفير
حتويالت مالية إضافية .فقد يؤدي ضمان املساواة
ألطفال املهاجرين في احلصول على التعليم – وحيثما
اقتضى األمر – على الدعم الالزم لكي يلحقوا بأقرانهم
ويندمجوا في اجملتمع ،إلى حتسني فرص جناحهم وجتنب
تكوين طبقة اجتماعية دنيا في املستقبل .كما أن
التدريب على تعلم اللغة هو أمر رئيسي ،ليس لألطفال
أيضا للبالغني ،من خالل مكان
في املدارس فحسب ،بل ً
العمل واجلهود اخلاصة التي تهدف إلى الوصول إلى املرأة
التي ال تعمل خارج منزلها .وفي بعض احلاالت ،يتطلب
األمر بذل املزيد من اجلهود الناشطة من أجل القضاء
على التمييز ومعاجلة التوترات االجتماعية ،وحيث
الضرورة تقتضي ،من أجل منع وقوع العنف ضد
املهاجرين الوافدين .ويحفل اجملتمع املدني واحلكومات
مبجموعة كبيرة من التجارب اإليجابية في محاربة
التمييز ،مثال من خالل حمالت رفع مستوى الوعي.
ورغم زوال معظم األنظمة اخملططة مركزيًا حول
العالم ،ثمة عدد غير متوقع – ما يقارب الثلث  -من
احلكومات التي تواصل وضع حواجز فعلية أمام التحرك
الداخلي .وعادةً تأخذ القيود على التحرك الداخلي
شكل تقليص حجم اخلدمات املقدمة واالستحقاقات
لهؤالء الذين لم يسجلوا في املنطقة احمللية؛ مما يشكل
متييزًا ضد املهاجرين الداخليني ،كما هو احلال القائم في
الصني .ولذا ،فإن إحدى التوصيات التي يتضمنها
التقرير هي كفالة اإلنصاف في توفير اخلدمات
للمهاجرين الداخليني .كما أن املساواة في املعاملة هو
أمر هام للعمال املؤقتني واملوسميني وألسرهم،
وللمناطق التي يذهبون للعمل فيها ،وكذلك لضمان
توفير خدمات الئقة في وطنهم األصلي ،كي ال يُجبروا
على التحرك من أجل الوصول إلى املدارس والرعاية
الصحية.
وعلى الرغم من أن الهجرة ليست بديال للجهود
اإلمنائية في نطاقها األعم ،فقد متثل إستراتيجية
حيوية لألسر املعيشية والعائالت التي تبحث عن تنوع

سبل معيشتها وحتسينها ،خاص ًة في البلدان اآلخذة
في النمو .وعلى احلكومات االعتراف بهذه اإلمكانية،
ودمج الهجرة لتتكامل مع جوانب أخرى من السياسات
اإلمنائية الوطنية .والنقطة احليوية التي تبرزها التجربة
هي أهمية األوضاع االقتصادية الوطنية وقوة مؤسسات
القطاع العام في التمكني من جني الفوائد األكبر
حجما التي يحققها االنتقال.
ً

دفع املسيرة إلى األمام
سوف يتطلب دفع جدول األعمال هذا إلى األمام وجود
قيادة قوية ومستنيرة ،مقترنة باملزيد من التصميم
لبذل اجلهود الرامية إلشراك عموم الناس ورفع مستوى
وعيهم حول احلقائق املتعلقة بالهجرة.
وعلى بلدان املنشأ أن تنظر على نحو منتظم في صورة
الهجرة وفوائدها ،والتكاليف واخملاطر التي قد تشكل
أساسا أفضل لدمج التحرك في اإلستراتيجيات
ً
اإلمنائية الوطنية .وليست الهجرة النازحة بديال لدفع
عجلة اجلهود اإلمنائية في الوطن األم ،غير أن قابلية
التحرك قد تيسر الوصول إلى األفكار واملعرفة واملوارد
تكمل مسيرة التقدم ،بل في بعض األحيان
التي قد ّ
تعزز خطاها.
أما بلدان املقصد ،فتتوقف «الطريقة والوقت»
إلدخال اإلصالحات على إلقاء نظرة واقعية على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية ،مع األخذ في االعتبار الرأي
العام واملعوقات السياسية القائمة على املستويني
احمللي والوطني.
وقد يؤدي التعاون الدولي ،خاص ًة من خالل االتفاقات
الثنائية واإلقليمية ،إلى إدارة أرشد للهجرة ،وحتسني
مستوى احلماية املمنوحة حلقوق املهاجرين ،وتعزيز
اإلسهامات التي يقدمها املهاجرون لبلدان املنشأ
واملقصد على السواء .وتخصص بعض األقاليم مناطق
للتحرك احلر ،بغية تعزيز جتارة حتظى بقدر أكبر من
احلرية ،فيما تعزز من الفوائد التي تقدمها الهجرة ،في
بلدان مثل غرب أفريقيا واخملروط اجلنوبي ألمريكا
الالتينية .ومن هنا ،قد تقدم أسواق العمل التي أقيمت
في هذه املناطق فوائد عظيمة للمهاجرين وأسرهم
ومجتمعاتهم.
وتتوجه النداءات لبناء نظام عاملي جديد يهدف إلى
حتسني إدارة الهجرة ،إذ يشترك ما يزيد على  150بل ًدا
في املنتدى العاملي املعني بالهجرة الدولية والتنمية.
وتعد احلكومات التي تواجه حتديات مشتركة ردودًا
اجتاها الحظنا ظهوره أثناء
مشتركة ،وهو ما يشكل
ً
إعداد هذا التقرير.
التغلب على احلواجز يركز على التنمية البشرية
تركيزًا شدي ًدا في جدول أعمال صانعي السياسات
الذين يسعون إلى الوصول إلى النتائج النافعة
املستخلصة من أمناط للتحرك البشري تزداد تعقي ًدا
في جميع أنحاء العالم.

نظرة عامة

على الرغم من أن الهجرة
ليست بديال للجهود اإلمنائية
في نطاقها األعم ،فقد
متثل إستراتيجية حيوية
لألسر املعيشية والعائالت
التي تبحث عن تنوع سبل
معيشتها وحتسينها
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