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االآراء ال�اردة في التقرير هي اآراء الم�ؤلفين وال تعبر بال�سرورة عن اآراء المنظمة الدولية للهجرة. ولي�س في الت�سميات الم�ستخدمة 

في هذا المن�س�ر، وال في طريقة عر�س مادته ما يت�سمن التعبير عن اأي راأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن ال��سع 

القان�ني الأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو �سلطات اأي منها اأو ب�ساأن تعيين ج�ارها اأو حدودها.

تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمبداأ اأن الهجرة بطريقة اإن�سانية ومنّظمة تع�د بالفائدة على المهاجرين وعلى المجتمع. تعمل 

المنظمة الدولية للهجرة، ب��سفها منظمة دولية حك�مية، مع �سركائها في المجتمع الدولي على: تقديم الم�ساعدة في الت�سّدي 

خالل  من  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  وت�سجيع  الهجرة؛  م�سائل  فهم  وتعزيز  الهجرة؛  ت�اجه  التي  التنفيذية  للتحديات 

الهجرة؛ والعمل من اأجل تحقيق االحترام الفّعال للكرامة االإن�سانية للمهاجرين ورفاههم.

النا�ســـر :  المنظمة الدولية للهجرة 

17 route des Morillons
P.O.Box 17

1211 Geneva 19
Switzerland

+41227179111 الهاتف : 

الفاك�س:    41227986150+

hq@iom.int :البريد االإلكتروني

www.iom.int :الم�قع االإلكتروني

الرقم الت�سل�سلي الدولي الم�حد: 561-5502

ردمك : 978-92-9068-765-8

�س�ر الغالف

في االأعلى: الجئ�ن من جن�ب ال�س�دان يدخل�ن خيمة في محطة نائية في جيمبي، اإثي�بيا. 

المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: ريكا ت�باز( ©

في ال��سط: ق�سر جي�نج ب�كجي�نج في �سي�ل، جمه�رية ك�ريا. الق�سر ه� الجذب الرئي�سي لل�سياح من ح�ل العالم. 

المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

�سخا�س مت�سّ�ق�ن اأثناء عطلة نهاية االأ�سب�ع في و�سط مدينة دبلن، اأيرلندا. 
ُ
في االأ�سفل: اأ

المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

المنظمة الدولية للهجرة - 2017 ©

جميع الحق�ق محف�ظة. ال يج�ز ا�ستن�ساخ اأي جزء من هذا المن�س�ر، اأو تخزينه  في نظام ا�سترجاع المعل�مات،  اأو نقله باأي �سكل اأو 

باأية و�سيلة، اإلكترونية اأو ميكانيكية اأو بالن�سخ الت�س�يري اأو الت�سجيل اأو غير ذلك، دون الح�س�ل على اإذن كتابي م�سبق من النا�سر.
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يعّد هذا االإ�سدار ثمرة م�سروع تعاوني مكّثف ي�سم العديد من ال�سركاء والم�ساهمين تحت اإ�سراف المحررين. وقد بداأ م�سروع تقرير 

الهجرة لعام 2018 في اأيل�ل/�سبتمبر 2016 وبلغ ذروته عند �سدور التقرير في ت�سرين الثاني/ن�فمبر 2017 من قبل المدير العام في 

الدورة الثامنة بعد المائة لمجل�س المنظمة الدولية للهجرة.

االآراء ال�اردة في هذا التقرير هي اآراء الم�ؤلف وال تعبر بال�سرورة عن اآراء المنظمة الدولية للهجرة. ولي�س في الت�سميات الم�ستخدمة 

في هذا التقرير وال في طريقة عر�س مادته ما يت�سمن التعبير عن اأي راأي كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن ال��سع 

القان�ني الأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو �سلطات اأي منها اأو ب�ساأن تعيين ج�ارها اأو حدودها.

ق من البيانات. غير اأننا  وقد بذلت جميع الجه�د المعق�لة ل�سمان دقة البيانات الم�سار اإليها في هذا التقرير، بما في ذلك  بالتحقُّ

غِفلت في البيانات. وما لم ين�س على خالف ذلك، ال ي�سير هذا التقرير اإلى البيانات اأو االأحداث بعد حزيران/
ُ
ناأ�سف الأية اأخطاء قد اأ

ي�ني� 2017.

يمكن االّطالع على الق�س�س الُممّثلة في ال�س�ر في ال�سفحة '6'.
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فريق التحرير والمراجعة والإنتاج

ماري ماك�ليف )المنظمة الدولية للهجرة( ومارتن روه�س )جامعة اأك�سف�رد(المحّرران

اأباف، تارا بريان، ريت�سارد دانزيجر، جيل هيلك، ل�ي�س ه�فمان، المراجع�ن من منظمة الهجرة الدولية  اأبل�ن، جيرفاي�س  جي�س�ن 

فرانك الزك�، ي�ني� لي، ماثي� ل�ت�سيان�، ل�را ل�نغاروتي، مارينا مانكي، ج�يل ميلمان، داريا 

م�خنا�سيفا، مايكل ني��س�ن، اآهن نغ�ين، كارل�تا بان�سيتي، اآنا بالت�ن�فا، ت�هيد با�سا، مارزيا 

رانغ� و اإيريكا اأو�سر

ي�رغن المراجع�ن االأكاديمي�ن بهابها،  جاكلين  ب�ل�ز،  �سيلين  األينيك�ف،  األك�سندر  عبا�سي-�سفازي،  جالل  محمد   

كارلينغ، ال�سيد بخيت دروي�س، بن جيدلي، فيليب مارتن، جيم�س ريمر، األيك�س ب. �سميد، اآن 

�سينغليت�ن، رونالد �سكيلدون، ناندو �سيغ�نا

م��سي محمد، كارولينا �سيلي، اأماندا نيرو، ريكا ت�بازال�س�ر 

فاليري هاجرمن�سقة االإنتاج 

 كارل م�لر واأولغا �سيانتحرير الن�سخ

ماري ماك�ليف، فاليري هاجر، ماي انجيلين ديلغادو وهارفي غاديات�سميم ومخّطط التقرير 

فريق الم�سروع التابع للمنظمة الدولية 

للهجرة

من  )جزء  ويرا�سينغ  �سانج�ال  الم�سروع(،  من  )جزء  بيدروتي  مارك�  ماري ماك�ليف، 

الم�سروع(، األك�سندرا م. غ��سنز )جزء من الم�سروع(، اأدريان كيتيمب� )جزء من الم�سروع(، 

مارك مكارثي )جزء من الم�سروع(، اإليني األك�سندرو )جزء من الم�سروع(، خ�ان كافا كينتيرو 

)جزء من الم�سروع(، محمد الم�سري )جزء من الم�سروع( 

�شكر وتقدير

ُيعرب المحررون عن امتنانهم لم�ؤلفي الف�س�ل الم�ا�سيعية ولجميع المراجعين في المنظمة الدولية للهجرة واالأكاديميين 

الذين قدم�ا تعليقات بناءة ب�ساأن م�س�دات الف�س�ل. ونحن ممتن�ن ب�سكل خا�س للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ال�سيد 

ال�سفير وليام ال�سي �س�ينغ، واأع�ساء فريق االإدارة العليا للمنظمة الدولية للهجرة، الذين دعم�ا بن�ساط هذا العمل واإعادة تعديل 

�سل�سلة التقارير العالمية ب�ساأن الهجرة، وال �سيما منهم ل�را ت�مب�س�ن، وجيرفاي�س اأباف، وكالري�سا اأزك�ل، وجيل هيلك، ب�رو�س 

ريد واأوفي�س �سرمد. ون�ّد اأي�سا اأن نعرب عن �سكرنا ل�زارة الخارجية الملكية لمملكة النرويج، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي 

االإيطالية من اأجل دعمهما المالي.

ون�د اأن ن�سكر االأ�سخا�س التالية اأ�سماوؤهم على اإ�سهاماتهم في التقرير: غي اأبيل وغرازيان� باتي�ستيال وماروجا م. اآ�سي�س )مجلة 

الهجرة  دنكان  وه�ارد  االأفريقي(،  الب�سري  التنقل  )ا�ستعرا�س  دينباب�  ف.  وم�ل�جيتا  الهادئ(،  والمحيط  اآ�سيا  في  الهجرة 

الدولية(، واأالن م. فيندالي، وكارال ه. م�لدر ودارين ب. �سميث )ال�سكان، الف�ساء والمكان(، كيفن هانام، وميمي يلر وديفيد تيفيلد 

)التنقالت(، خالد ك��سر )مجلة درا�سات الالجئين(، وب�ل �ستاثام )مجلة الدرا�سات العرقية والهجرة(، وجيم�س النديل، وتاريكا 

الل و�سيري باركر )المنتدى االقت�سادي العالمي(، ومارتن بير�س )منتدى الجامعة ال�طنية االأ�سترالية لل�سيا�سات(، ومان�يل 

اأوروزك� )الح�ار بين البلدان االأمريكية(، وعلي �ساه زاد مالك )اتحاد النقل الج�ي الدولي(، ميريديث كالين )م�ؤ�س�سة ماك 

اآرثر(، كري�س بيرغ )معهد ال�س�ؤون العامة(، كري�ستين ه�ل )معهد الم�ؤ�س�سات التناف�سية(، ونيك�ال�س هانت )ر�سائل خارجية(.

وقد �ساهم االأ�ستاذ روه�س في هذا التقرير ب�سفته ال�سخ�سية م�ست�سارا م�ستقاًل.
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الم�شاهمون

الف�سل االأول: عر�س عاّم للتقرير : فهم الهجرة في �سياق عالم  عالم يزداد ترابطاً

الم�ؤلف�ن: ماري ماك�ليف ومارتن روه�س

م�ساعدي البح�ث: اأدريان كيتيمب� ودليتا ك�رداني

الف�سل الثاني:   الهجرة والمهاجرون: ا�ستعرا�س عالمي عاّم 

الم�ساهم�ن الرئي�سي�ن: ماري ماك�ليف، و�سانج�ال ويرا�سينغ، ومارك مكارثي، ومارك� بيدروتي ومارزيا رانغ�

م�ساعدو البح�ث والم�ساهم�ن االآخرين: غي اأبيل، وج�ليا بالك، �سال�هم ت�سيك�ن�، باتري�س كل�زانت، هاري ك�ك،

كيت ديردن، اإيليزا جال��س، جينا ي�دي�س، �سارة فار�س، داريا م�خنا�سيفا، ن�ن� ن�ني�س، ت�هيد با�سا، اإتيان كيليت،

محمد رزقي، �ستيفن �سيلينجر، هيلين �سيجر، راوؤول �س�ت� وبريان غ�ثري.

الف�سل الثالث: الهجرة والمهاجرون: االأبعاد والتط�رات االإقليمية

الم�ساهم�ن الرئي�سي�ن: غي اأبيل، ماري ماك�ليف، مارك مكارثي، �سانج�ال ويرا�سينغ واأدريان كيتيمب�

م�ساعدو البح�ث والم�ساهم�ن االآخرين:  تارا بريان، األك�سندر دوجن، �سلفادور ج�تيريز، ج�ليا هيل مالتي، جيرتروي

الني�، ل��سي م�ت�سين، األينا نارو�س�فا، ت�سارلز اأوبيال، �سفيان وارث، مارك� بيدروتي، اإيفا ب�ن�س، �ستيفان رو�ستياوك�س،

ناع�مي �سيفيراو، اأرجنتينا زابادو�س، اإزيكيل تك�سيدو، اإيرينا ت�دوروفا، ماريك� ت�مياما وفا�سيلي ي�زانين

الف�سل الرابع: البح�ث والتحليالت المتعلقة بالهجرة: النم� والت�ا�سل والم�ساهمات االأخيرة

الم�ساهم�ن الرئي�سي�ن:ماري ماك�ليف، مارك� بيدروتي و�سانج�ال ويرا�سينغ

م�ساعدو البح�ث والم�ساهم�ن االآخرين:  اإليني الك�سندرو، كر�ستين الو، غرازيان� باتي�ستيال وماروجا م. ب.

واآ�سي�س )مجلة الهجرة في اآ�سيا والمحيط الهادئ(، وم�ل�جيتا ف. دينباب� )ا�ستعرا�س التنقل الب�سري االأفريقي(، وه�ارد دنكان 

)الهجرة الدولية(، واأالن م. فيندالي، وكاراله. م�لدر ودارين ب. �سميث )ال�سكان والف�ساء والمكان(، وكيفن

وهنام وميمي �سيلر وديفيد تيفيلد )التنقالت(، خالد ك��سر )مجلة درا�سات الالجئين(، وب�ل �ستاثام )مجلة الدرا�سات العرقية 

الجامعة  )منتدى  بير�س  ومارتن  العالمي(،  االقت�سادي  )المنتدى  باركر  و�سيري  الل  وتاريكا  النديل،  وجيم�س  والهجرة(، 

االأ�سترالية ال�طنية لل�سيا�سات(، ومان�يل اأوروزك� )الح�ار بين البلدان االأمريكية(

الف�سل الخام�س: اأطر ح�كمة الهجرة العالمية: الهياكل القائمة والتط�رات االأخيرة

الم�ؤلفتان: �س�زان مارتن و�سانج�ال ويرا�سينغ

الف�سل ال�ساد�س: التنقل والهجرة واالت�ساالت عبر ال�طنية

الم�ؤلف�ن: ماري ماك�ليف، واألك�سندرا م. غ��سنز واأنيتا �سينغ�بتا

م�ساعد البح�ث: مارك� بيدروتي

الف�سل ال�سابع: فهم رحالت الهجرة من وجهات نظر المهاجرين

الم�ؤلف�ن: ماري ماك�ليف، واأدريان كيتيمب�، واأليك�ساندرا م. غ��سنز و اأ ك م اأح�سن وال

الم�ساهم�ن االآخرون: التذييل المتعّلق باالأطفال والهجرة: ت�م وونغ، ونادية هارتفيغين، واإليزابيث اأروي�
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الف�سل الثامن: التقارير االإعالمية عن المهاجرين والهجرة

الم�ؤلف�ن: ويليام األين، و�سك�ت بليندر وروبرت ماكنيل

م�ساعدو البح�ث: نهلة اأح�سن وح�ر طارق

الف�سل التا�سع: الهجرة والتطرف العنيف واال�ستبعاد االجتماعي

الم�ؤلف�ن: خالد ك��سر واأيمي ك�نينغهام

الم�ساهم�ن االآخرون: ماري ماك�ليف واأدريان كيتيمب�

الف�سل العا�سر: المهاجرون والمدن: تجاُوز اإطار التقرير العالمي للهجرة لعام 2015

الم�ؤلف�ن: ه�ارد دنكان و اإي�انا ب�ب
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ال�شـــــور

الغالف : 

في االأعلى: الجئ�ن من جن�ب ال�س�دان يدخل�ن خيمة في محطة نائية في جيمبي، اإثي�بيا. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: 

ريكا ت�باز( ©

في ال��سط: ق�سر جي�نج ب�كجي�نج في �سي�ل، جمه�رية ك�ريا. الق�سر ه� الجذب الرئي�سي لل�سياح من ح�ل العالم. المنظمة 

الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

في االأ�سفل: متجّ�ل�ن في ال�س�ق  اأثناء عطلة نهاية االأ�سب�ع في و�سط مدينة دبلن، اأيرلندا. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: 

م��سى محمد( ©

الف�سل االأول 

هاجرت ليديا اإلى لندن، المملكة المتحدة، لدرا�سة العالقات الدولية وال�سحافة، مجالين ال يمنحان العديد من فر�س العمل 

اأن  ت�سعر  وهي  المتحدة.  المملكة  في  عمالء  مع  اأ�سا�سا  تعمل  عامة،  عالقات  �سركة  وتدير  تمتلك  الي�م،  ليت�نيا.  وطنها،  في 

جزءا من نجاحها في لندن ه� نتيجة تعاملها مع ثقافات مختلفة، بما في ذلك الثقافة البريطانية، التي يرجع لها الف�سل في 

م�ساعدتها على فهم مختلف احتياجات العمالء في المملكة المتحدة. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الجزء االأول

ال�سكان  من  متن�عة  مجم�عة  ي�سم  بلد  وه�  اأيرلندا-  دبلن،  مدينة  و�سط  في  االأ�سب�ع  نهاية  عطلة  اأثناء  يت�سّ�ق�ن  اأ�سخا�س 

المهاجرين. في تعداد ال�سكان لعام 2016، �سكلت 12 جن�سية ت�سم اأكثر من 10 اآالف ن�سمة 73،6 في المائة من مجم�ع ال�سكان غير 

االآيرلنديين. و�سكلت 32 جن�سية اأخرى تتراوح اأعدادهم بين 1،001 و 10 اآالف ن�سمة 19،7 في المائة. و�سكل الم�اطن�ن من اأكثر 

من 150 بلدا مختلفا بقية ال�سكان غير االآيرلنديين.

المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الف�سل الثاني

اأطفال �س�ري�ن الجئ�ن ي�ستعدون للمدر�سة في تركيا. اأتى الكثير من ه�ؤالء االأطفال من حلب هرباً من الحرب االأهلية الجارية. 

الدولية  المنظمة  تدعمه  متعددة  خدمات  مركز  وه�  ال�س�ري،  االجتماعي  التجمع  في  المدر�سة  اإلى  االأطفال  يح�سر  والي�م، 

الكبار  وتعليم  للن�ساء،  المجانية  القان�نية  الم�س�رة  مثل  ال�س�ريين،  الالجئين  لجميع  الخدمات  المركز  هذا  وي�فر  للهجرة. 

في الم�ساء، والرعاية النف�سية واالجتماعية الأولئك الذين عان�ا من تجارب م�ؤلمة في الجمه�رية العربية ال�س�رية. المنظمة 

الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الف�سل الثالث

في  داخليا  النازحين  مخيمات  مركز  داخل  االأقم�سة  من  مجم�عة  من  المبني  الم�ؤقت  منزلهما  خارج  وطفلها  المراأة  �س�رة 

الدولية  المنظمة  حرام.  ب�ك�  الم�سلحة،  الجماعة  قراهم  دّمرت  اآخرين  اأ�سخا�س  بعدة  التحقت  وقد  نيجيريا.  مايدوغ�ري، 

للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©
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الف�سل الرابع

اإقليم،  اإك�ادورية تبلغ من العمر 80 عاما تعي�س في مجتمع الج�نكال، ت��ساغ�ا،  اأنت�نيا با�س�رت� ه�لغ�ين هي �سيدة  كانديدا 

منابي، اإك�ادور. فقدت منزلها وممتلكاتها خالل زلزال بلغت ق�ته 7،8 درجة دمر مجتمعها. وقامت  المنظمة الدولية للهجرة، 

وحك�مة اليابان، والمع�نة االإن�سانية واإدارة الحماية المدنية للمف��سية االأوروبية بدعم ال�سيدة با�س�رت� ببناء ماأوى م�ؤقت لها. 

المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة:كارولينا �سيلي( ©

الجزء الثاني

المخيم الزراعي للنازحين داخلياً ه� اأحد مخيمات النازحين داخليا العّدة في مايدوغ�ري، نيجيريا. عندما انت�سر  تمرد جماعات 

ب�ك� حرام في �سمال �سرق نيجيريا، فّر العديد من النيجيريين من قراهم اإلى مايدوج�ري، المالذ ال�حيد االآمن  داخل والية 

ب�رن�. وبازدياد عدد النازحين داخل ال�الية، بداأوا ي�سغل�ن م�اقع مختلفة من مباني المدار�س العامة، وم�ساريع االإ�سكان غير 

المكتملة والمراكز الزراعية. اإي�م )ف�ت�: مي��س محمد( ©

الف�سل الخام�س

اجتماع المجل�س ال 107 للمنظمة الدولية للهجرة المعق�د في ق�سر االأمم المتحدة في جنيف، �س�ي�سرا، الذي ي�سادف الذكرى 

الدولية  المنظمة  �سلطة في  اأعلى  المجل�س  ويعّد  االأول/دي�سمبر 1951.  كان�ن   5 المنظمة في  تاأ�سي�س  وال�ستين من  الخام�سة 

للهجرة ويجتمع في دورة عادية مّرة في ال�سنة. وت�سمل وظائفه الرئي�سية تحديد ال�سيا�سة، ومراجعة التقارير، ووت�جيه اأن�سطة 

المنظمة.  ونفقات وح�سابات  وميزانية  برنامج  واعتماد  وا�ستعرا�س  العام،  والمدير  والمالية  بالبرامج  المعنية  الدائمة  اللجنة 

المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: اأماندا نيرو( ©

الف�سل ال�ساد�س

اأول مرة ي�ستقل�ن فيها  الجئ�ن �س�ري�ن يلتقط�ن �سَ�ر غروب ال�سم�س على م�سافة 30.000 قدم. بالن�سبة للعديد منهم، هذه 

طائرة وهم ي�سافرون اإلى ت�رونت�، كندا. ففي اأواخر عام 2015، ي�سرت المنظمة الدولية للهجرة اإعادة ت�طين اأكثر من 35 األف 

الجئ �س�ري اإلى كندا في غ�س�ن اأ�سهر. وتّم نقل �س�ري�ن كان�ا يعي�س�ن في بلدان مثل االأردن ولبنان وتركيا ج�اً اإلى ديار جديدة 

في كندا. وكان بع�سهم قد انتظر �سن�ات قبل اإعادة ت�طينهم، وقد مّثلت هذه الرحلة عبر المحيط االأطل�سي بداية حياة جديدة 

بالن�سبة لهم. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الف�سل ال�سابع

ا�ستلهم عثمان من روه�ال نيكباي الذي ح�سل على الميدالية البرونزية االولمبية مرتين، وه� من اثنية الهزارة مثله. ويق�ل 

»لي�س من ال�سهل اأن يك�ن المرء من الهزارة في اأفغان�ستان؛ فنحن غالبا ما يمار�س التمييز �سدنا من طرف المجم�عات االإثنية 

االأخرى ومن طرف الطالبان الذين ال يروننا من االأفغان »الحقيقيين«. وعلى مر ال�سنين �سق طريقه حتى ح�سل على الحزام 

الى  افغان�ستان  غادر  لذلك  بالقتل،  وهددوه  عثمان  ه�ية  الطالبان  اكت�سف  الحق  وقت  وفي  المحلية.  بالمناف�سة  وفاز  االأ�س�د 

اإعادة ت�طينه وي�ستخدم وقته فيه جن�ب �س�الويزي لتدريب المجتمع المحلي في  اإندوني�سيا. ينتظر عثمان منذ عده �سن�ات 

الريا�سة التي يه�اها. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الف�سل الثامن

مارك يعمل تقنياً في االإلكترونيات في دبلن، اآيرلندا. انتقل من ب�لندا بلده االأ�سلي اإلى اآيرلندا بعد فترة وجيزة من ت�سجيع 

اإلى دبلن خالل االزدهار االقت�سادي في عام 2006. ويعمل مارك في الت�سليحات، ومما يذهله  والده له للعمل خارجاً، وو�سل 

قّلة اعتناء الكثير من النا�س باأجهزتهم االإلكترونية. ويقارن ذلك بما يجري في بلد من�سئه، حيث كان النا�س يعتن�ن اأكثر بكثير 
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للهجرة  الدولية  المنظمة  منها.  اأحدث  باأخرى  ب�ساطة  بكّل  االإلكترونية  اأجهزتهم  ي�ستبدل�ن  الي�م  لكّنهم  الثمينة،  باالأ�سياء 

)ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الف�سل التا�سع

ر بنح� 120 األف  اأن�سئ م�قع حماية المدنيين في بانتي� بجن�ب ال�س�دان في كان�ن االأول/دي�سمبر 2013 وه� حاليا ياأوي ما يقدَّ

من النازحين داخلياً. وقد فّر الكثير من النازحين ب�سبب النزاع في جن�ب ال�س�دان اإلى م�اقع االأمم المتحدة بحثاً عن االأمان. 

تعمل االأمم المتحدة ومختلف ال�كاالت االإن�سانية جنبا اإلى جنب مع المجتمع المحلي من اأجل تح�سين الظروف المعي�سية في 

منطقة ب�ك. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

الف�سل العا�سر

ت�رونت�، التي يبلغ عدد �سكانها 2.7 ملي�ن ن�سمة )5،9 ملي�ن ن�سمة في منطقة ت�رونت� الكبرى( هي من بين اأكثر مدن العالم 

تعدداً للثقافات. ففي عام 2006، كانت مدينة ت�رونت� م�طنا لنح� 8 في المائة من  ال�سكان الكنديين و 30 في المائة من اإجمالي 

المهاجرين الجدد و20 في المائة من مجم�ع المهاجرين. وتعد ت�رونت� اأكثر مدن كندا تنّ�عاً لغ�ياً واإحدى مدن العالم االأكثر 

تن�عاً، اإذ ت�سم اأكثر من 140 لغة ولهجة مختلفة. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

المراجع

اأطفال يلعب�ن في مياه جزيرة كارتريت، باب�ا غينيا الجديدة. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©

التذييالت

امراأة �س�رية تنظر اإلى جبال االألب ال�س�ي�سرية، وهي على متن طائرة في طريقها اإلى ت�رونت�. اإنها اأول مّرة ت�سافر فيها  على 

متن طائرة وهي تعتزم بدء حياة جديدة مع عائلتها في كندا. وهي من بين ع�سرات االآالف من ال�س�ريين الالجئين الذين اأعيد 

ت�طينهم في كندا في عامي 2015 و2016. المنظمة الدولية للهجرة )ال�س�رة: م��سى محمد( ©
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توطئة

الدولية للهجرة  المنظمة  اأ�سدرت  العالمية عن الهجرة. منذ عام 2000،  التقارير  التا�سع في �سل�سلة  التقرير  التقرير ه�  هذا 

تقارير عالمية ح�ل الهجرة للم�ساهمة في زيادة فهم الهجرة في جميع اأنحاء العالم. يعّد هذا التقرير من الم�ساهمات الرئي�سية 

للمنظمة، وه� مرجع يكت�سي اأهمية متزايدة في ع�سر �سيا�سة »تجاُوز الحقائق« و»المعل�مات الزائدة« و»االأخبار الزائفة«. وتبدو 

الفر�سة �سئيلة اأمام االأدلة والمعارف في تف�سير الهجرة وكيفية تغّيرها في زمن تتراجع فيه الحقائق والخبرات وراء  الراأي 

وال�سيا�سة على نطاق اأو�سع في جميع اأنحاء العالم. 

اأ�سبحت المنظمة الدولية للهجرة وكالة الهجرة التابعة لالأمم المتحدة. وعلى الرغم من اأن منظمتنا عملت في �سراكة وثيقة 

اإال اإن هذا االعتراف ، وما ينط�ي عليه من م�س�ؤوليات، جعلنا نفّكر ملياًّ في جميع ج�انب  اإن�سائها،  نحن االأمم المتحدة منذ 

عملنا، وُنجري التح�الت الالزمة لال�سطالع بدورنا الجديد على ال�جه االأكمل. علي �س�ء ذلك، علينا اإزالة الغم��س عن »عالم« 

مت�ازن  فهم  تعزيز  نعتزم  لذلك  عم�ماً.  والجمه�ر  والطالب،  والباحثين،  والممار�سين،  ال�سيا�سات،  ل�سانعي  بالن�سبة  الهجرة 

والم�ساركة  والمعقدة،  البارزة  الق�سايا  و�سرح  مب�سطة،  بطريقة  ال�سلة  ذات  والمعل�مات  البيانات  وتقديم  الهجرة،  لتعقيدات 

بتجاربنا الأكثر من 65 �سنة في جميع اأرجاء العالم.

ي�سعى تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 اإلى تحقيق االأهداف المذك�رة �سابقاً، وه� التقرير االأول منذ اأن ا�سطلعت المنظمة 

الدولية للهجرة بدورها ك�كالة االأمم المتحدة للهجرة. وقد قمنا بتح�سين وتن�سيط �سل�سلة التقارير من اأجل م�ساهمتها على 

المدى الط�يل في تعزيز فهم اأف�سل واأكثر ت�ازناً للمهاجرين وللهجرة. وقد عززنا ال�سراكات مع العلماء والباحثين التطبيقيين 

لال�ستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتن�عة. كما اأجرينا هذه التغييرات لزيادة فائدة تقرير الهجرة العالمي وتعزيز م�ساهمته 

في المجاالت المرتبطة ب�سيا�سة الهجرة والممار�سة والبح�ث التي تق�م على قاعدة متينة من االأدّلة.

ويعترف التقرير اأي�ساً بتركيز المنظمة الدولية للهجرة المت�ا�سل على حق�ق المهاجرين  وتكثيف اهتمامها اإلى المهاجرين 

على  ينط�ي  واإنما  المتحدة  االأمم  الى  المنظمة  بان�سمام  فقط  ذلك  يحدث  ولم  الم�ساعدة.  اإلى  الحاجة  اأ�سد  في  هم  الذين 

النازحين،  االإن�سانية لالأ�سخا�س  الم�ساعدة  المنظمة  االأخيرة، نذكر منها تقديم  والعق�د  ال�سن�ات  جه�د م�ستدامة على مدى 

بما في ذلك اولئك الذين نزح�ا ب�سبب الظ�اهر المناخية، وال�سراعات، واال�سطهاد، اأو اأولئك الذين تقطعت بهم ال�سبل. وتقدم 

المنظمة الدولية للهجرة الم�ساعدة والدعم والخدمات للمهاجرين الذين هم في حاجة اإلى ذلك، ولي�س الأولئك الذين لديهم 

باأنف�سهم. وبالمثل، ال تزال المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بدعم الدول االأع�ساء  القدرة وال��سائل للقيام بعمليات الهجرة 

في المناطق النامية التي من �ساأنها اأن ت�ستفيد اإلى اأق�سى حد من الدعم التقني لتعزيز قدرتها على اإدارة الهجرة، من خالل 

االإح�ساءات مثال وجمع البيانات، والتقارير والتحليل، وو�سع �سيا�سات الإدارة الحدود و�سيا�سات الهجرة، واإدماج المهاجرين في 

المجتمعات المحلية.

ناأمل في هذا الع�سر الذي ي�س�ده االهتمام الزائد والن�ساط المتزايد الذي ي�ؤثر على الهجرة والمهاجرين، اأن تك�ن هذه الطبعة 

من التقرير العالمي عن الهجرة لعام  2018، مرجع مفيد. ناأمل كذلك اأن ي�ساعدكم هذا التقرير على االإلمام بهذا الم��س�ع 

ال�سعب والحي�ي خالل �سعيكم اإلى اتخاذ اإجراءات ت�ساعد على تح�سين حالة المهاجرين والمجتمعات التي نعي�س فيها جميعا.

المدير العام ويليام ال�سي �س�ينغ
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�شياِق 1 في  الهجرة  فهم   : للتقرير  عاّم  عر�ض   - الأول   الف�شل 
1
عالٍم  يزداد ترابطًاً 

مقــدمــــــــــة    

اإن الهجرة الدولية ظاهرة معقدة تحت�ي علي العديد من الج�انب االقت�سادية واالجتماعية واالأمنية التي ت�ؤثر على حياتنا 

الي�مية في اإطار عالم يتزايد ارتباطاً. و ي�سمل م�سطلح الهجرة مجم�عة وا�سعة من التحركات والحاالت التي يعي�سها اأ�سخا�س 

الع�لمة.  فيه  تتعّمق  ع�سر  في  وال�سع�ب  الدول  جميع  م�سى،  وقت  اأي  من  اأكثر  الي�م،  الهجرة  وتم�س  الخلفيات.  جميع  من 

وتترابط الهجرة مع الجغرافيا ال�سيا�سية، والتبادل التجاري و الثقافي، وت�فر فر�ساً ت�ستفيد منها الدول وال�سركات التجارية 

والمجتمعات المحلية فائدة جمة. وقد �ساعدت الهجرة على تح�سين حياة النا�س في كل من بلدان المن�ساأ والمق�سد، واأتاحت 

الفر�س للماليين في جميع اأنحاء العالم من اأجل بناء حياة اآمنة وذات مغزى خارج بلدانهم. لكن ال تجري جميع حاالت الهجرة 

والتغير  النزاعات، واال�سطهاد،  ب�سبب  والنزوح  الهجرة  زيادة في حاالت  االأخيرة  ال�سن�ات  �سهدنا في  لقد  اإيجابية.  في ظروف 

الدولية  الهجرة  ُجّل حاالت  اأن  له. في حين  المتاحة  والفر�س  االإن�سان  اأمن  في  عميقاً  نق�ساً  ت�سكل  كلها ع�امل  البيئي، وهى 

تحدث قان�نيا، فاإن انعدام االأمن بالن�سبة للمهاجرين، والكثير من القلق العام ب�ساأن الهجرة، يرتبط في معظمه بالهجرة غير 

النظامية.

ولرّبما برزت اأهمية الهجرة كق�سية تتعلق بال�سيا�سة العامة، وكم��س�ع جدير باالهتمام، اأكثر مّما كانت عليه في اأي وقت م�سى. 

اأول�ية عليا من قبل العديد من الحك�مات وال�سيا�سيين والجمه�ر ح�ل  اأنها ق�سية ذات  اإذ ُينظر اإلى الهجرة اأكثر فاأكثر على 

في  ق�س�ى  اأول�ية  �ستظل  اأنها  واالأمن  وال�سالمة  الب�سرية،  والتنمية  االقت�سادي،  لالزدهار  بالن�سبة  اأهميتها  وت�سمن  العالم. 

الم�ستقبل المنظ�ر. وقد اأ�سبح ذلك اأكثر و�س�حاً على ال�سعيد ال�طني مع زيادة التركيز على الهجرة، لكنه يت�سح اأي�سا على 

ال�سعيد الدولي; حيث تعهدت الدول االأتفاق على عقد اّتفاق عالمي من اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018، 

م�سجلة تقدماً بارزاً في التعاون الدولي.

ال يكاد يمّر ي�م دون تركيز تقارير و�سائل االإعالم المتعددة، التقليدية منها الحديثة، على ج�انب الهجرة خا�سة ال�سلبية منها. 

وفي حين قد يعك�س ذلك جزئيا، الطبيعة المتغيرة للهجرة في مناطق معينة من العالم، من المهم اأن نك�ن على علم بكيفية 

– اإذ ال تزال التقارير االإخبارية تركز ب�سكل كبير على االأخبار »ال�سيئة«. ومن الم�سّلم  عمل و�سائل االإعالم واالأخبار واإنتاجها 

اأكثر  اأكبر على الراأي  اأن و�سائل االإعالم االجتماعية تعتبر منابر غير خا�سعة للتدقيق، مع ما يترتب على ذلك من تركيز  به 

واآثار  تاريخية  روؤى  ت�سمل  التي  المت�ازنة  والتحليالت  والمعرفة،  لالأدلة،  يت�فر  ال  اأنه  فيبدو  والتحليل.  الحقائق  على  منه 

ا�ستراتيجية متعلقة بالهجرة، حيز ي�ستحق الذكر، في خ�سّم نقا�سات اّت�سمت بتجاذبات عامة و�سيا�سية واإعالمية. ومع ذلك، ال 

تزال هذه النقا�سات مهمة لتنمية ولفهم مختلف اأ�سكال ومظاهر الهجرة، ف�سال عن اإيجاد اأف�سل ال�سبل لتعزيز الفر�س والف�ائد 

واال�ستجابة للتحديات التي يمكن اأن تقدمها.

وفي ظل االت�سال المتزايد بين النا�س والدول، اأ�سبح جعل الهجرة اأكثر اأمانا واأف�سل تنظيما من االأول�يات العالمية الرئي�سية. 

وينعك�س ذلك، على �سبيل المثال، في اإعالن االأمم المتحدة ب�ساأن الالجئين والمهاجرين لعام 2016، الذي يبّين عزم الدول على 

اإبرام اتفاق عالمي جديد ب�ساأن الهجرة، ف�سال عن اتفاق عالمي منف�سل ب�ساأن الالجئين بحل�ل نهاية عام 2018.

اأك�سف�رد. االآراء  ال�سيا�سي في جامعة  اأ�ستاذ م�سارك في االقت�ساد  ماري ماك�ليف، رئي�سة ق�سم بح�ث الهجرة، المنظمة الدولية للهجرة ومارتن روه�س،   1

ال�اردة في هذا التقرير هي اآراء الم�ؤلفين وال تعك�س بال�سرورة وجهات نظر اأي من هذه االآراء المنظمات اأو الم�ؤ�س�سات التي ينتمي اإليها الم�ؤلفان.
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وال يزال تحديد المحت�يات وااللتزامات التي ين�س عليها هذان االتفاقان قيد المناق�سة وقت كتابة هذا التقرير. لكن ك�ن الدول 

قد وافقت على مناق�سة هذه  ال�سك�ك الجديدة لالإدارة العالمية والتفاو�س ب�ساأنها يدّل على اأن هناك اعترافا متزايدا باأهمية 

تح�سين فهمنا الم�سترك لديناميات وتعقيدات الهجرة والنزوح الدوليين، ومعالجة هذه الق�سايا على ال�سعيد العالمي.

وفي هذا ال�سياق، ي�سعى تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 اإلى ا�ستخدام مجم�عة البيانات والبح�ث المتاحة والم�ساهمة في 

المزيد من التحاليل القائمة على االأدلة، ومناق�سات ال�سيا�سات ح�ل بع�ٍس من اأهّم ق�سايا الهجرة العالمية في ع�سرنا، واالأكثر 

اأبدا قيا�س الديناميات المعقدة للهجرة العالمية، وفهمها وتنظيمها ب�سكل كامل. لكن، كما  اإلحاحاً. وبحكم طبيعتها، ال يمكن 

اأف�سل  ت�ساعدنا على فهٍم  اأن  التي يمكن  واالأدلة  البيانات  التقرير، هناك مجم�عة متزايدة وفي تط�ر م�ستمّر، من  يبّين هذا 

لل�سمات االأ�سا�سية للهجرة، في عالم  يزداد اّت�سااًل وتكاُفاًل.

كيف تتغّير الهجرة؟

في معظم المناق�سات ح�ل الهجرة، تتمثل نقطة البداية عادة في االأرقام. ويبلغ التقدير العالمي الحالي نح� 244 ملي�ن مهاجر 

. ومن النقاط الهامة االأولى التي يجب االإ�سارة اإليها 
2

دولي في العالم في عام 2015، اأي ما يعادل 3،3 في المائة من المهاجرين

هي اإن هذه الن�سبة تمّثل اأقلية �سغيرة جدا من �سكان العالم، مّما يعني اأن البقاء في بلد المن�ساأ ال يزال يمّثل القاعدة ال�سائدة. 

وال تهاجر الغالبية العظمى من النا�س في العالم عبر الحدود؛ واإنما تهاجر اأعداٌد اأكبر بكثير داخل البلدان )كان عدد النازحين 

. وهكذا، فاإن الزيادة في اأعداد المهاجرين الدوليين اأ�سبحت وا�سحة مع مرور 
3

ر ب740 ملي�ن مهاجر في 2009( الداخليين ُيقدَّ

ال�قت - �س�اء من الناحية العددية اأو الن�سبية - وبمعدل اأكبر مما كان يت�ّقعه البع�س. فعلى �سبيل المثال، كان هناك ت�قع عام 

2003 مفاده اأنه بحل�ل عام 2050 �سي�سكل المهاجرون الدولي�ن 2،6 في المائة من عدد �سكان العالم اأو 230 ملي�ن ن�سمة )وه� 

�سيك�ن هناك 405  عام 2050،  باأنه في  يفيد  ت�قع منقح  كان هناك  عام 2010،  ذلك، في  . وعلى عك�س 
4

بالفعل( تّم تجاوزه  رقم 

الدولية  الهجرة  ت�سكل  )التي  العالمية  ال�سكانية  الت�قعات  ذلك، في �سياغة  ومع   .
5

العالمي ال�سعيد  على  دولي  ملي�ن مهاجر 

التقلبات في  اأكبر قدر من  اأظهر  الذي  المتغير  الدولية هي  »الهجرة  اأن  اإلى  الديم�غرافي�ن  ائّي�ن  االأخ�سّ ي�سير  جزءا منها(، 

. على الرغم من هذه ال�سك�ك، التي ترتبط جزئيا باالأحداث االقت�سادية 
6

الما�سي، لذلك كان من ال�سعب للغاية التنب�ؤ بدقة«

والجي��سيا�سية الكبيرة )مثل االأزمة المالية العالمية في عام 2008، وال�سراع الحالي في الجمه�رية العربية ال�س�رية(، فمن 

المرجح اأن االأ�سا�سيات التي يق�م عليها االأت�سال العالمي المتزايد �ست�سمح باإ�ستمرار الهجرة. وبالنظر اإلى ارتفاع حجم الهجرة 

الهاّم في  ُبقٍع معينة من العالم على مدى ال�سن�ات القليلة الما�سية، من المرجح اأن الت�قع المقبل للعدد العالمي للمهاجرين 

الدوليين الذي �ست�سدره  اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم المتحدة �سُيظهر زيادة اأخرى في حجم الهجرة 

الدولية وربما اأي�سا في ن�سبة المهاجرين �سمن �سكان العالم.

وفي ال�سن�ات االأخيرة، �سهدنا اأي�سا زيادة كبيرة في النزوح، داخليا وخارجيا، اإلى حّد كبير نتيجة النزاعات االأهلية وعبر ال�طنية، 

بما في ذلك اأعمال التطرف العنيف خارج مناطق النزاع. وت�سير البيانات الحالية اإلى اأنه في عام 2016، كان هناك 40.3 ملي�ن 

النازحين على  التقديري لالأ�سخا�س  العدد  يعّد  اإلى ذلك،  اإ�سافة   .
7

و 22.5 ملي�ن الجيء العالم،  اأنحاء  داخلي في جميع  نازح 

ال�سعيد العالمي اأكبر عدد �ُسّجل اإلى الي�م. وفي وقت كتابة هذا التقرير، فّر اأكثر من ن�سف ملي�ن الجئ روهينغيا من ميانمار 

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم المتحدة، 2016  2

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2009  3

انظر، على �سبيل المثال، تقرير الهجرة الدولية ال�سادر عن المنظمة الدولية للهجرة لعام 2003، والذي اعتمد على بيانات االأمم المتحدة لل�سكان )اإدارة   4

ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية لالأمم المتحدة، 2002( وبيانات الهجرة )المنظمة الدولية للهجرة 2000(.

المنظمة الدولية للهجرة 2010.  5

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، 2003  6

مركز ر�سد النزوح الداخلي، 2017؛ مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين 2017.  7



3 تقرير الهجرة في العالم لعام 2018

�سيَف اإلى اإجمالي ال�سكان النازحين في العالم. ومن المرجح اأن ت�قعات النزوح 
ُ
اإلى بنغالدي�س منذ اأواخر اأغ�سط�س/اآب 2017، اأ

�ستظّل في  عام 2017 على ما كانت عليه عالميا في عام 2016، بل وقد  تتجاوز ذلك.

وعندما ُينظر اإليها كُكتلة واحدة َتر�ُسم هذه االأرقام �س�رة مقلقة عن الهجرة والنزوح على ال�سعيد العالمي، فهي ت�سير اإلى اأن 

هذه االأعداد الكبيرة من النا�س المتنّقلين )بما في ذلك  النازحين تحت االإكراه( ترتبط جزئيا باأحداث كبيرة مثل النزاع في 

المهّم و�سع  كثيرة، ومن  اأجزاء  العالمية كمجم�عة من  الهجرة  اإلى �س�رة  النظر  لذلك يجب   .
8

ال�س�رية العربية  الجمه�رية 

ال�سياقات العالمية والتاريخية. وغالبا ما ترتبط ممرات الهجرة، التي  التط�رات االأخيرة التي حدثت في مناطق محددة في 

تط�رت بمرور ال�قت، بالُقرب الجغرافي، لكنها تت�سكل اأي�سا من ع�امل تجارية واقت�سادية، و�سراعات، و)انعدام( االأمن الب�سري، 

بما في ذلك  الج�انب،  تلك  التقرير  اأخرى من هذا  التهريب واالتجار. وتتداول ف�س�ل  واإثنية، ف�سال عن  وروابط مجتمعية 

الجغرافية منها )انظر الف�سل الثالث(؛ ويرد في الف�سل الثاني ا�ستعرا�س عالمي للهجرة والمهاجرين.

وعلى الرغم من النزعة الطبيعية اإلى التركيز على التحديات التي تنط�ي عليها الهجرة، حتى يت�سّنى َفهُمها على نح� اأف�سل، 

النزوح  يتفاقم فيه  الجّمة للهجرة. في زمن  الف�ائد  باإيجاز فيما نعرفه عن بع�س  النظر  اإعادة  الجدير  اإدارتها، من  وبالتالي 

الداخلي والدولي )والهجرة غير النظامية(، قد ت�سيع الف�ائد الهائلة للهجرة من النقا�س. قد اعترفت العديد من المنظمات 

النقدية للعالقة بين  انتعا�س جديد م�ؤخرا في الدرا�سات  الت�ازن لمقاربة م�ا�سيع الهجرة،  وقد برز  اإعادة  الدولية ب�سرورة 

النقد  العمل االأخير الذي قام به كّل من �سندوق  العالمي. وُيبرز  الب�سرية، والنم� االقت�سادي والهجرة على ال�سعيد  التنمية 

الدولي، ومعهد ماكينزي العالمي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي، ف�سال عن العمل الجاري الذي يق�م به 

البنك الدولي والم�سارف االإنمائية االإقليمية، اأهمية �سمان ا�ستمرار تركيزنا على حاالت النجاح المتعّلقة بالهجرة وكذلك على 

التحديات.

فوائد الهجرة

في  المهاجرون  يتقا�ساها  التي  فاالأج�ر  االأ�سلية.  ولبلدانهم  والأ�سرهم  للمهاجرين  كبيرة جداًّ  منافع  ت�ّلد  اأن  للهجرة  يمكن 

جريت 
ُ
الخارج قد تبلغ اأ�سعاف اأ�سعاف ما قد يك�سب�نه من اأداء وظائف مماثلة في بلد المن�ساأ. فعلى �سبيل المثال، بّينت درا�سة اأ

في عام 2009 اأن معدل االأج�ر الذي يح�سل عليه العّمال في ال�اليات المتحدة االأمريكية بالن�سبة الأج�ر عمال مماثلين )من 

نف�س بلد المن�ساأ، وعدد �سن�ات الدرا�سة، وال�ّسّن والجن�س، واالإقامة الريفية/الح�سرية( في الخارج يتراوح بين 15.45 )بالن�سبة 

. وتعّد الفروق 
9

للعمال الم�ل�دين في اليمن( و1.99 )العمال الم�ل�دين في الجمه�رية الدومينيكية(، بمت��سط   يبلغ ن�سبة 4.11 

اأقّل، والذين تك�ن تحركاتهم الدولية في  اأكبر بالن�سبة للعمال من ذوي بمهارات  في االأج�ر واالأرباح  في الدخل من الهجرة 

. ويمكن اأن ت�ؤدي االأرباح اأي�ساً اإلى تح�سينات كبيرة في رفاه اأ�سر المهاجرين وتنميتهم الب�سرية، 
10

جميع اأنحاء العالم االأكثر تقيداً

�س�اء مبا�سرة مع المهاجرين في البلد الم�سيف، اأو ب�سكل غير مبا�سر من خالل التح�يالت. واالأهم من ذلك، اإن االآثار المفيدة 

للهجرة بالن�سبة للمهاجرين واأ�سرهم تتجاوز االآثار االقت�سادية وكثيرا ما ت�سمل تح�سينات في االأبعاد االأخرى للتنمية الب�سرية، 

. فعلى �سبيل المثال، وفقا لتقرير �سدر م�ؤخرا عن البنك الدولي، فاإن »المهاجرين من اأفقر البلدان، 
11

مثل التعليم وال�سحة

وانخفا�س معدل وفيات  بالمدار�س،  االلتحاق  15 �سعفا، وم�ساعفة معدالت  بمقدار  المت��سط،  الّدخل، في  زيادة في  ي�سهدون 

.
12

االأطفال بمقدار 16 �سعفا، بعد االنتقال اإلى بلد متقدم«

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية باالأمم المتحدة، 2017.  8

.Clemens, Montenegro and Pritchett, 2009  9  اُنظر

انظر، على �سبيل المثال، الدرا�سة الم�ؤثرة التي اأجراها جيب�س�ن وماكنزي )2011(، التي قّيمت تكاليف وف�ائد العمال المهاجرين من م�ساركتهم في برامج   10

جديدة تتعلق بهجرة العمالة المنخف�سة المهارات في اأ�ستراليا وني�زيلندا.

انظر برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2009.  11

البنك الدولي، 2016.  12



عر�س عاّم للتقرير : فهم الهجرة في �سياِق عالٍم اأكثر اإت�ساال4

اإ�سافة اإلى ا�ستفادة المهاجرين واأ�سرهم، تدّل العديد من االبحاث على المنافع االأكبر التي يمكن اأن تع�د بها الهجرة على بلدان 

. ويمكن للهجرة اأن تقّلل من البطالة ومن نق�س العمالة، واأن ت�ساهم في الحّد من الفقر، وب�ا�سطة ال�سيا�سات الداعمة 
13

المن�ساأ

المنا�سبة، يمكنها اأن تعزز التنمية االقت�سادية واالجتماعية على نطاق اأو�سع بطرق �ستّى في بلدان المن�ساأ. فعلى �سبيل المثال، 

ت�فر تح�يالت المهاجرين اإلى بلدانهم االأ�سلية تدفقات كبيرة من روؤو�س االأم�ال وم�سدر دخل م�ستقر ن�سبيا. وعادة ما تك�ن 

. ف�فقا 
14

باً واأكثر ثقة للعملة االأجنبية من التدفقات الراأ�سمالية االأخرى في كثير من البلدان النامية التح�يالت م�سدراً اأقّل تقلٌّ

 ،
15

عام1990  في  الدخل  والمت��سطة  المنخف�سة  البلدان  اإلى  دوالر  مليار   29 نح�  المهاجرون  1990، حّ�ل  عام  الدولي،  للبنك 

، وعلى ال�سعيد العالمي، 
16

وقد ت�ساعف هذا المبلغ لي�سل اإلى 74 مليار دوالر في عام 2000، وبلغ 429 مليار دوالر في عام 2016 

ُت�سّكل التح�يالت اأكثر من ثالثة اأ�سعاف مقدار الم�ساعدة االإنمائية الر�سمية. ويمكن اأن ت�ؤدي الهجرة اأي�سا اإلى نقل المهارات 

والمعرفة والتكن�ل�جيا - وهي اآثار ي�سعب قيا�سها، لكن يمكن اأن يك�ن لها �سدى اإيجابي كبير على االإنتاجية والنم� االقت�سادي. 

باالإ�سافة اإلى هذه االآثار االقت�سادية، يمكن للهجرة اأن ت�ّلد منافع اجتماعية مفيدة بالن�سبة لبلدان المن�ساأ، بما في ذلك الدول 

الفقيرة واله�ّسة. فعلى �سبيل المثال، يزداد الت�سليم باأن المهاجرين يمكن اأن ي�ؤدوا دورا هاما في اإعادة االإعمار و االنتعا�س بعد 

.
17

انتهاء ال�سراع

وهناك اتفاق وا�سع النطاق على اأن الهجرة يمكن اأن ت�ّلد اأي�سا منافع اقت�سادية، وغيرها من الف�ائد لبلدان المق�سد. ويت�قف حجم 

وطبيعة هذه الف�ائد، في وقت معين، اأ�سا�ساً على مدى تكامل مهارات المهاجرين مع مهارات العمال المحليين، ف�ساًل عن خ�سائ�س 

اقت�ساد البلد الم�سيف. وب�سفة عامة، ت�سيف الهجرة العمال اإلى االقت�ساد، مما يزيد من الناتج المحلي االإجمالي للبلد الم�سيف. 

وهناك اأي�سا مجم�عة متن�عة من الطرق التي يمكن اأن ي�ؤثر بها المهاجرون تاأثيراً اإيجابياً على اإنتاجية العمل وعلى ح�سة الفرد من 

الناتج المحلي االإجمالي، مثاًل،  اإذا كان المهاجرون اأكثر مهارة من العمال المحليين و/اأو اإذا كان للهجرة اآثار اإيجابية على االبتكار 

اًل للمخاطرة، وقد اأّدت هذه الميزة اإلى  . وبحكم طبيعتهم اأو بحكم ال�سرورة، غالبا ما يك�ن المهاجرون اأكثر تحمُّ
18

وتكتُّل المهارات

م�ساهمات هائلة في العديد من بلدان المق�سد في مجاالت مثل التكن�ل�جيا والعل�م والفن�ن ومجم�عة من المجاالت االأخرى. 

وباالإ�سافة اإلى تعزيز الّدخل الق�مي ومت��سط   م�ست�يات المعي�سة في بلدان المق�سد، يمكن اأن يك�ن للهجرة اأثر اإيجابي على �س�ق 

العمل من خالل زيادة عر�س اليد العاملة في القطاعات والمهن التي تعاني من نق�س العمال، ف�سال عن الم�ساعدة في معالجة اأوجه 

عدم التطابق في �س�ق العمل. وال تظهر هذه االآثار االإيجابية ل�س�ق العمل في القطاعات ذات المهارات العالية فح�سب، واإنما يمكن اأن 

. وتزيد الهجرة من العر�س والطلب على اليد العاملة، مما يعني اأن الهجرة العمالية 
19

تحدث اأي�سا في الِمَهن التي تتطّلب مهارات اأقّل

)بما في ذلك العمال من ذوي المهارات االأدنّى( يمكن اأن ت�لد فر�س عمل اإ�سافية للعمال الم�ج�دين. وبطبيعة الحال، يمكن اأن 

يك�ن للهجرة اأي�سا اآثار �سلبية على �س�ق العمل )مثل االآثار المترتبة على االج�ر وفر�س العمل للعمال المحّليين(، لكن تبّين معظم 

البح�ث اأن هذه االآثار ال�سلبية تك�ن عادة �سئيلة جداً، ب�سكل عام. وف�ساًل عن �س�ق العمل واالقت�ساد الكلي، يمكن اأن ت�ساعد هجرة 

العمال ال�سباب في تخفيف ال�سغ�ط على نظم المعا�سات التقاعدية في البلدان المرتفعة الدخل التي تتزايد فيها �سيخ�خة ال�سكان 

ب�سرعة. واأخيرا، وعك�س الت�س�رات ال�سعبية، وجدت درا�سة حديثة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي اأن االآثار المالية 

ال�سافية للهجرة، اأي ال�سرائب التي يدفعها المهاجرون ناق�س المزايا والخدمات الحك�مية التي يتلق�نها، عادة ما تك�ن قليلة جدا، 

.
20

وبالن�سبة لمعظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي التي تم تحليلها في الدرا�سة – تك�ن اإيجابية

ولالطالع على ا�ستعرا�س م�جز حديث، انظر على �سبيل المثال البنك الدولي، 2017. انظر اأي�سا برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2009  13

البنك الدولي، 2016.  14

بنك البيانات التابع للبنك الدولي، 2017.  15

البنك الدولي، 2017.  16

لالّطالع على المناق�سات الهامة ح�ل مختلف  اأ�سكال م�ساركة المغتربين في اأو�ساع النزاع، انظر، على �سبيل المثال، فان هير، 2011.  17

لمراجعة االأدلة البحثية ح�ل هذه الق�سايا، انظر، على �سبيل المثال، اللجنة اال�ست�سارية للهجرة، 2014.  18

.Ruhs and Anderson, ، 2010 اُنظر  19

منظمة التعاون االأقت�سادي والتنمية، 2013.  20



5 تقرير الهجرة في العالم لعام 2018

�شل�شلة تقارير الهجرة العالمية

ُن�سر اأول تقرير عن الهجرة العالمية في المنظمة الدولية للهجرة في عام 2000، باعتباره اإ�سداراً منفرداً  يهدف اإلى زيادة فهم 

الهجرة من قبل �سانعي ال�سيا�سات وعاّمة الجمه�ر. وقد جاءت م�ساهمته هذه في �سيا�سة الهجرة، ف�سال عن درا�سات الهجرة، في 

ال�قت المنا�سب، بناءاً على نجاحه ِانطلقت �سل�سلة تقارير الهجرة العالمية. ومنذ �سنة 2000، اأ�سدرت المنظمة الدولية للهجرة 

اأدناه(، واأ�سبحت تمّثل �سل�سلة المن�س�رات الرائدة للمنظمة. ويت�ا�سل  ت�سعة تقارير عن الهجرة العالمية )انظر االإطار ال�ارد 

تركيز التقارير االأهم على جعل هذه الم�ساهمة ُمجدية ودقيقة وقائمة على االأدلة، لزيادة فهم الهجرة من قبل �سانعي ال�سيا�سات 

والممار�سين والباحثين وعاّمة النا�س.

تقرير الهجرة في العالم لعام 2000 

اإدارة الهجرة - التحديات واال�ستجابات لالأ�سخا�س المتنقلين تقرير الهجرة في العالم لعام 2003: 

تكاليف وف�ائد الهجرة الدولية تقرير الهجرة في العالم لعام 2005: 

اإدارة حراك العمالة في االقت�ساد العالمي المتط�ر تقرير الهجرة في العالم لعام 2008: 

الهجرة الم�ستقبلية: بناء القدرات من اأجل التغيير  تقرير الهجرة في العالم لعام 2010: 

الت�ا�سل الفعال ب�ساأن الهجرة  تقرير الهجرة في العالم لعام 2011: 

رفاه و تنمية المهاجرين  تقرير الهجرة في العالم لعام 2013: 

المهاجرون والمدن: �سراكات جديدة الإدارة التنقل تقرير الهجرة في العالم لعام 2015: 

تقرير الهجرة في العالم لعام 2018 

وفي زمٍن يزداد فيه القلق ب�ساأن الهجرة، ويزداد تعقيدها وترابطها مع العديد من ق�سايا ال�سيا�سة العامة االأخرى، تزداد �سرورة 

الحفاظ على م�ساهمة هذه ال�سل�سلة من اأجل فهم الهجرة. لكن مع ازدياد بروز الهجرة، تزداد مختلف مظاهرها وعملياتها المعقدة، 

بما في ذلك العمليات عبر ال�طنية. فلي�س من ال�سعب فهم االرتباك الذي قد ي�سعر به النا�س اأحياناً تجاه ما قد يقراأونه في و�سائل 

االإعالم ح�ل الهجرة، اإذ اإن بع�سها قد يربك القراء بدال من اأن ي��سح بطريقة مت�ازنة بع�ساً من تعقيدات " ات�ساع نطاق الهجرة". 

لذا، تم تنقيح �سل�سلة التقارير ب�ساأن الهجرة العالمية من اأجل التركيز على م�ساهمتين رئي�سيتين بالن�سبة للقراء، وهما:

بالهجرة(. المتعلقة  االإح�ساءات  ذلك  والمهاجرين )بما في  الهجرة  اأ�سا�سية عن  االأول: معل�مات  •  الجزء 
والنا�سئة. المعقدة  الهجرة  لق�سايا  االأدلة  قائم على  الثاني: تحليل مت�ازن  •  الجزء 

اأنماط الهجرة  العالمية الحالي والم�ستقبلي معل�مات عاّمة ت�ساعد على تف�سير  اأن يقدم الجزءان من تقارير الهجرة  ونعتزم 

وعملياتها على ال�سعيدين العالمي واالإقليمي، ف�سال عن روؤى وت��سيات ب�ساأن الق�سايا الرئي�سية التي �سي�اجهها �سناع ال�سيا�سات 

اأو تلك التي يتناول�نها قريبا. كما يعّد تنقيح هذه ال�سل�سلة اأي�ساً اعترافاً باأنه بتزايد التركيز على الهجرة وتعقيدها، قد تغفل 

التقارير التي تقت�سر على م��س�ع واحد، جزئياً اأو كلياً، من �ساأن التغييرات االأو�سع نطاقا التي تحدث في تحّ�الت الهجرة على 

ال�سعيد العالمي. لذلك من �ساأن �سل�سلة تقارير تعنى ب�ساأن الهجرة العالمية اأن ت�فر معل�مات عامة عن الهجرة والمهاجرين 

اإلى جانب تحليالت لق�سايا اأكثر م��س�عية، و اأن تك�ن م�سدراً مهماًّ لعدد اأكبر من النا�س. باالإ�سافة اإلى ذلك، ندرك اأن قدرة 

المنظمة الدولية على ن�سر الم�اد المتعلقة بالهجرة ت�فر فر�ساً كبيرة لتقديم تقارير م�ا�سيعية خارج �سل�سلة تقارير الهجرة 

العالمية )اُنظر، على �سبيل المثال، المناق�سة في الف�سل الرابع ب�ساأن من�س�رات المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالبح�ث(.

المق�س�دة. ب��سفها منظمة حك�مية دولية، ومنظمة جديدة  الم�سافة"  "القيمة  ال�سل�سلة، يتمثل في  اآخر لهذه  اعتبار  وثمة 

بت�فير  الجمه�ر  العالمية  الهجرة  تقرير  للهجرة خدمة  الدولية  المنظمة  ت�سمن  اأن  المهم  المتحدة، من  االأمم  اإلى  تنت�سب 
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معل�مات وتحليالت ُمجدية، ومتاحة، و�سحيحة، ودقيقة، ومت�ازنة. وتعترف المنظمة الدولية للهجرة بالم�اد المن�س�رة الهاّمة 

اأن يك�ن تقرير الهجرة العالمية بمثابة مرجع هام ح�ل الهجرة، قادر على اال�ستفادة  الم�ج�دة ح�ل الهجرة، وبالتالي يجب 

من مجم�عة االأدّلة والمعارف القائمة. وبالنظر اإلى العمل االأخير ب�ساأن اإدارة الهجرة، مثل اإطار ح�كمة الهجرة، ال�سادر عن 

بالتعاون مع  اإعداده  تم  الهجرة(، )الذي  االآن بم�ؤ�سرات ح�كمة  الهجرة )المعروف  الدولية للهجرة وم�ؤ�سر ح�كمة  المنظمة 

وحدة البح�ث االقت�سادية التابعة لمجلة ذي اإيك�ن�مي�ست، تعّد �سرورة تجنب االزدواجية اأو التداخل اأمراً مهما. لذا، اأعيدت 

�سياغة �سل�سلة تقارير الهجرة العالمية لتقديم تركيز ا�ستراتيجي على الق�سايا المعقدة والنا�سئة، التي ت�اجه وا�سعي ال�سيا�سات 

المتعلقة بالهجرة، بدال من و�سف اأو تقييم ال�سيا�سة والح�كمة الحالية ب�ساأن الهجرة. والمق�س�د من هذه ال�سل�سلة ا�ستكمال 

العمل القائم ولي�س تكراره.

تقرير الهجرة العالمي لعام 2018

تعّد هذه الطبعة من تقرير الهجرة العالمية االأولى من ن�عها، في �سل�سلة منقحة، تهدف اإلى الم�ساهمة ب�سكل اأف�سل في فهم 

بالهجرة«  المتعلقة  االأ�سا�سية  والمعل�مات  »البيانات  المعن�ن  االأول  الجزء  ويت�سمن  واال�ستراتيجية.  الحالية  الهجرة  ق�سايا 

ف�س�ال عن اتجاهات الهجرة العالمية واأنماطها؛ واالأبعاد والتط�رات االإقليمية؛ ومناق�سة الم�ساهمات االأخيرة في بح�ث الهجرة 

وتحليلها من قبل االأو�ساط االأكاديمية، ومجم�عة وا�سعة من المنظمات المختلفة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة. وقد 

اأنتجت المنظمة الدولية للهجرة هذه الف�س�ل الثالثة على �سعيد الم�ؤ�س�سة، م�ستفيدة اأ�سا�ساً من التحليالت التي اأجراها خبراء 

المنظمة الدولية للهجرة وُمماِر�س�ها وم�س�ؤول�ها في جميع اأنحاء العالم، ا�ستنادا اإلى بيانات من مجم�عة وا�سعة من المنظمات 

.
21

ذات ال�سلة

اأماّ الف�س�ل ال�ستة في الجزء الثاني، فهي من تاأليف الباحثين التطبيقيين واالأكاديميين العاملين في مجال الهجرة والتنقل.

وهي ت�سمل مجم�عة من »ق�سايا الهجرة المعقدة والنا�سئة« بما في ذلك، الم�سائل التالية:

الدولية؛ الهجرة  ب�ساأن  ُطر لح�كمة عالمية 
ُ
اأ • و�سع 

ال�طنية؛ الروابط عبر  واأن�اع  ال�سريع في م�ست�يات  والتغير  الهجرة  بين  • العالقة 
المهاجرين ح�ل رحالتهم؛ • وجهات نظر 

والمهاجرين؛ الهجرة  اإعالمية عن  تقارير  • اإعداد 
العنيف؛  والتطرف  الهجرة  بين  • العالقات 

والمدن. • المهاجرون 
ولئن كان اختيار هذه الم�ا�سيع حتماً انتقائياًّ وغير م��س�عي، فاإن جميع الف�س�ل ال�اردة في الجزء الثاني من هذا التقرير 

اأبرز واأهّم المناق�سات ح�ل الهجرة في العالم الي�م. ويكمن العديد من هذه الم�ا�سيع في �سميم  تت�سل مبا�سرة ببع�س من 

الم�ساكل المحّيرة التي ت�اجه �سناع ال�سيا�سات في �سعيهم اإلى �سياغة ا�ستجابات فعالة ومتنا�سبة وبناءة لق�سايا ال�سيا�سات العامة 

المعقدة المتعلقة بالهجرة. وبالتالي، تهدف الف�س�ل اإلى اإثراء المناق�سات الحالية والم�ستقبلية ب�ساأن ال�سيا�سات بت�فير تحديد 

وا�سح للق�سايا واالأ�سئلة الرئي�سية، ولمحة عامة نقدية للبح�ث والتحليالت ذات ال�سلة، ومناق�سة االآثار المترتبة على البح�ث 

معّينة،  �سيا�سية  »حل�ل«  اإلى  الدع�ة  بمعنى  اإلزامية،  تك�ن  اأن  الف�س�ل  من  المق�س�د  ولي�س  الم�ستقبل.  في  ال�سيا�سات  وو�سع 

الف�س�ل،  العديد من  وفي  »ي�سيرة«.  دون حل�ل  كبير يح�ل  نزاع  تك�ن محل  قد  لمناق�سات  بالمعل�مات، ومفيدة  زاخرة  لكنها 

برزت �سرورة �سياغة ا�ستجابات متعددة االأوجه تاأخذ في االعتبار االأدلة ذات ال�سلة ف�سال عن الق�سايا اال�ستراتيجية النا�سئة 
ُ
اأ

باعتبارها حا�سمة بالن�سبة ل�سيا�سة الهجرة وممار�ستها.

�ساهم غي هابيل، وه� خبير عالمي في مجال بيانات الهجرة، اأي�سا في التحليل ال�ارد في هذا الجزء، وخا�سة في تحليل وعر�س البيانات االإح�سائية في   21

الف�سل الثالث.
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وتعّد جميع ف�س�ل تقرير الهجرة العالمي لعام 2018 م�ستقلة بذاتها ويمكن تحميلها اإلكترونياً كل ف�سل وكّل م�ساهمة  على حدة. 

بيد اأن هناك عددا من الم�ا�سيع والم�سائل الهاّمة وال�ساملة التي تمت مناق�ستها في جميع اأجزاء التقرير. فعلى �سبيل المثال، 

من الم�سائل  الرئي�سية المتكررة في التقرير: التغّيرات الهاّمة في الهجرة واآثارها، ف�سال عن المناق�سات العامة وال�سيا�ساتية 

ب�ساأن المهاجرين، على امتداد االأماكن )على �سبيل المثال بين مختلف البلدان والمناطق(، والمجم�عات الديم�غرافية )ح�سب 

الجن�س والعمر مثال(، و/اأو عبر م�ست�يات مختلفة من الح�كمة )التمييز، على �سبيل المثال، بين ال�سيا�سات والمناق�سات على 

االختالفات  اإبراز  على  التقرير  تركيز  ويهدف  العالمي(.  ال�سعيد  وعلى  العالم،  ومناطق  الدول،  المحافظات،  المدن،  م�ست�ى 

للغاية  المب�سطة  ال�س�ر  من  العالمية  للهجرة  واأدّق  بل  تمييزاً  اأكثر  �س�رة  ت�فير  اإلى،  وال�سيا�سية  والديم�غرافية  الجغرافية 

اأحيانا تقارير و�سائل االإعالم ال�سعبية. ولكي تك�ن المناق�سات  والم�سللة في كثير من االأحيان للهجرة العالمية التي ر�سمتها 

العامة وال�سيا�ساتية ب�ساأن ق�سايا الهجرة العالمية اأكثر فعالية وقائمة على االأدلة، يجب اإدراك هذه التغيرات الهامة ومراعاتها.

وتتمثل الم�ساألة الرئي�سية الثانية التي تم نقا�سها واإبرازها في التقرير باأن الهجرة لي�ست ظاهرة منعزلة يمكن تحليلها ومناق�ستها 

وتنظيمها دون النظر في مجم�عة من االرتباطات ال�ثيقة فيما بين الم�سائل التالية:

المثال، بين �سيا�سات مختلف البلدان( ونطاق وم�ست�يات الح�كمة )مثل الربط بين هياكل االإدارة على  �سبيل  • »المكان« )على 
�سعيد المدن واالأقاليم والدول وهياكل االإدارة ف�ق ال�طنية والعالمية(؛  

• اأن�اع الهجرة وفئاتها و�سيا�ساتها )النظر مثاًل في ال�سلة، والخط�ط الرفيعة التي تف�سل غالباً بين الهجرة من اأجل العمل 
اأو الحماية اأو االأ�سباب العائلية، اأو الأجل الدرا�سة(. 

وال�سيا�سات(؛  والدائمة  الم�ؤقتة  الهجرة  تدفقات  بين  فيما  • »الزمان« )مثال 
والتدريب،  والتعليم  االجتماعية،  الرعاية  و�سيا�سات  العمل،  �س�ق  �سيا�سات  )مثل  نطاقا  االأو�سع  العامة  وال�سيا�سات  • الهجرة 

و�سيا�سات االإ�سكان، وما اإلى ذلك(.

وتعتبر هذه ال�سالت والروابط اأم�راً حا�سمة لفهم م�ساألة الهجرة والتنقالت العالمية ومعالجتها.

وب�جه عام، ي�سير تقرير الهجرة العالمي لعام 2018 بالتالي اإلى اأنه، لال�ستفادة على نح� اأف�سل من الهجرة وتنظيمها على نح� 

الهجرة ومراعاتها، ف�سال عن  الهاّمة لق�سايا  الجغرافية والديمغرافية والجي��سيا�سية  اإدراك االختالفات  اأكثر فعالية، يجب 

االأ�سا�سية  االأفكار  اأن هذه  الرغم من  الهجرة. وعلى  ب�ساأن  ال�سيا�سات  التحليل ور�سم  بين  القائمة  العديدة  بالروابط  االعتراف 

وا�سحة من عّدة ج�انب، غالباً ما يتم تجاهلها في المناق�سات العامة، والمناق�سات المتعلقة بال�سيا�سات ب�ساأن الهجرة والمهاجرين 

في جميع اأنحاء العالم. ينبغي، على عك�س ذلك، اأن تك�ن في �سميم المناق�سات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك المناق�سات الدولية 

الحالية ب�ساأن كيفية �سياغة اّتفاق عالمي جديد ب�ساأن الهجرة، ف�سال عن اتفاق عالمي ب�ساأن الالجئين. وتبرز مختلف ف�س�ل 

هذا التقرير االأفكار وباالآثار الرئي�سية المتعلقة بهذين االتفاقين العالميين.

الجزء الأول

الدولية  والهجرة  )االأعداد(  الدوليين  المهاجرين  ب�ساأن  العالمية  واالتجاهات  البيانات  عن  عامة  لمحة  الثاني  الف�سل  يقدم 

اللج�ء  وطالبي  والالجئين  المهاجرين  العمال  اأي   - المهاجرين  معّينة من  مناق�سة ح�ل مجم�عات  ُيقدم  كما  )التدفقات(. 

الم�ساريع  برامج  بيانات  تنامي  الف�سل  هذا  يبّين  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة  المالية.  التح�يالت  عن  وكذلك   - داخليا  والنازحين 

المنظمة الدولية للهجرة، خا�سة فيما يتعلق بالمهاجرين المفق�دين، والم�ساعدة علي الع�دة الط�عية واإعادة االإدماج، و�سّحة 

ع النزوح، واالغتراب، واالتجار بالب�سر. ولي�ست هذه البيانات عامة اأو تمثيلية عم�ما، لكن من  المهاجرين، واإعادة الت�طين، وتَتبُّ

�ساأنها اأن ت�فر روؤى ح�ل التغييرات التي حدثت في برمجة وعمليات المنظمة الدولية للهجرة على ال�سعيد العالمي. ويناق�س 

هذا الف�سل اأي�سا الفج�ات والتحديات الرئي�سية في البيانات.
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وبعد اال�ستعرا�س العاّم، يقدم الف�سل الثالث مناق�سة لالأبعاد االإقليمية الرئي�سية للهجرة والتط�رات التي تطراأ عليها. وتركز 

المناق�سة على �ستة مناطق عالمية كما تطبق ذلك اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم المتحدة: اأفريقيا واآ�سيا 

ي�سمل  المناطق،  هذه  من  لكل  وبالن�سبة  واأوقيان��سيا.  ال�سمالية  واأمريكا  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  واأمريكا  واأوروبا 

التحليل ما يلي:

)1(  نظرة عامة ومناق�سة م�جزة لالإح�ساءات الرئي�سية المتعلقة بال�سكان؛ )2( و�سفا م�جزا »لل�سمات والتط�رات الرئي�سية« 

من  ذلك  في  بما  والتحليالت،  والمعل�مات  البيانات  من  وا�سعة  مجم�عة  اإلى  ا�ستنادا  المنطقة،  في  الهجرة  يخ�ّس  فيما 

المنظمات الدولية والباحثين والمحللين. ومن اأجل مراعاة تن�ع اأنماط الهجرة واالتجاهات والق�سايا داخل كل منطقة من 

المناطق ال�سّت، يرد �سرٌد و�سفي »لل�سمات الرئي�سية والتط�رات االأخيرة« على الم�ست�ى دون االإقليمي.

وهناك عدد كبير من البح�ث والتحليالت المتعلقة بالهجرة يجري اال�سطالع بها ون�سرها من قبل مجم�عة من الجهات الفاعلة 

مثل االأكاديميين والحك�مات والمنظمات الحك�مية الدولية ومراكز الفكر. ويقدم الف�سل الرابع نظرة عامة انتقائية على هذه 

الم�ساهمات، ويركز اأ�سا�سا على االأو�ساط االأكاديمية والمنظمات الحك�مية الدولية، ويغطي الفترة 2015-2016. ويمكن للمعرفة 

الم�ستمدة من التحليل والبح�ث ال�سارمة اأن ت�ؤّدي دورا هاماًّ في اإطالع النا�س، بمن فيهم �سناع ال�سيا�سات واالأخ�سائي�ن في 

مجال الهجرة، على العالم المتغير من ح�لنا، بما في ذلك الهجرة. اإن فهم التن�ع والطبيعة وخ�سائ�س مختلف اأن�اع البحث 

والتحليل  التي يتم اإنتاجها عن م�ساألة الهجرة اأمر مهم بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين قد يدر�س�ن الهجرة اأو يعمل�ن على �سيا�سات 

الهجرة اأو في الممار�سات المتعلقة بالهجرة اأو يحاول�ن تط�ير فهم اأف�سل للهجرة.

الجزء الثاني

الق�اعد  بع�س  با�ستعرا�س  الف�سل  هذا  ويبداأ  الدولية.  للهجرة  العالمية  الح�كمة  نقدي،  ب�سكل   ، الخام�س  الف�سل  يناق�س 

والم�ؤ�س�سات العالمية الرئي�سية ذات ال�سلة بالح�كمة العالمية للهجرة، ثم يتناول الم�ا�سيع الثالثة التالية والتط�رات االأخيرة:

العالمي؛ ال�سعيد  اأكبر على  اإجراءات  اتخاذ  والثقة نح�  الزخم  لبناء  • ح�ارات ومبادرات هاّمة مفيدة 
المهاجرين؛ لتعزيز حماية  و معايير  ُطراً 

ُ
اأ تبني  • مبادرات محددة 

اأخرى. ب�ساأن ق�سايا  العالمي  ال�سعيد  اال�ستجابات على  الدولية في  الهجرة  • اإدماج 
ويجادل هذا الف�سل باأن عملية الت�ساور والتعاون وبناء الثقة التدريجية التي جرت حتى االآن بّينت اأن التقدم قد يحدث، لكن 

للهجرة  فعالية  اأكثر  اإدارة  نح�  ال�اعد  الطريق  يظل  التدريجي  التقدم  هذا  اأن  اإلى  الف�سل  م�ؤلف�ا  وي�سير  تزايدية.  بطريقة 

العالمية.

وقد اأحدثت التط�رات الحديثة في مجال تكن�ل�جيا النقل واالت�سال تغييرا كبيرا في كيفية ال��س�ل اإلى المعل�مات، والتفاعل 

عالمياًّ في ال�قت الحقيقي. وت�ؤدي زيادة االت�سال عبر ال�طنية اإلى ت�سكيل كيفية تنقل النا�س على ال�سعيد الدولي بطرق لم 

تكن ممكنة من قبُل. ويتناول الف�سل ال�ساد�س ما يعنيه هذا االت�سال عبر ال�طني المتزايد بالن�سبة للتنقل والهجرة، وكيفية 

ت�سكيل العمليات ذات ال�سلة. وبعد ا�ستعرا�س م�جز للتط�رات الرئي�سية في تكن�ل�جيا النقل واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية 

اإمكانية االت�سال عبر ال�طنية على عمليات الهجرة بالتاأثير على  تاأثير  اإلى كيفية  على ال�سعيد العالمي، يتطّرق هذا الف�سل 

عبر  االت�سال  اإمكانية  تاأثير  كيفية  عن  اأمثلة  الم�ؤلف�ن  ويقدم  الدول.  غير  ومن  دول  من  الفاعلة  الجهات  وعلى  المهاجرين 

العالمي  اإدارة الهجرة، بما في ذلك االتفاق  باآثارها على  الفاعلة المختلفة في الهجرة، ويختتم�ن  ال�طنية على هذه الجهات 

ب�ساأن الهجرة.
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ويناق�س الف�سل ال�سابع اأهمية فهم الهجرة من منظ�ر المهاجرين، عبر اال�ستماع اإلى المهاجرين، والتعلُّم منهم من خالل البحث 

اأكبر مّما يترّتب  – وتترّتب على بع�س القرارات نتائج  الدقيق. ولئن كان جميع المهاجرين يّتخذون القرارات قبل واأثناء رحلتهم 

على غيرها، بل وقد تنط�ي على �سيناري�هات تتعّلق بالحياة والم�ت - يركز هذا الف�سل اأكثر على النا�س الذين لديهم و�سائل اأقل 

وخيارات محدودة. وُي�ستَهّل هذا الف�سل بمناق�سة م�جزة عن تحّكم المهاجرين في زمام اأم�رهم )اأي قدرة المهاجرين على اتخاذ 

القرارات والخيارات واتخاذ اإجراءات ب�ساأنها(، وا�ستمرارية قدرة الت�سرف هذه التي تف�سر االختالفات في االختيار عندما يتعلق االأمر 

بالهجرة. ثم يتناول تحليل اأربع ق�سايا وع�امل رئي�سية يمكن اأن تك�ن لها اآثاٌر هاّمة على اعتبارات المهاجرين وقراراتهم اأثناء عملية 

الهجرة: المعل�مات )المغل�طة(، والتف�سيل في منح التاأ�سيرات، والمخاطر والمكافاآت، و�سغ�ط الهجرة. وي�ستعر�س هذا الف�سل 

اأي�سا التط�رات الحديثة في اأ�ساليب البحث والتكن�ل�جيا، التي تجعل البح�ث التي تركز على المهاجرين، اأكثر قابلية للتطبيق على 

ال�سعيد العالمي. ويرى الم�ؤّلف�ن اأن فهم اأف�سل لخيارات المهاجرين ب�ساأن الهجرة ورحالت الهجرة اأمٌر ذو اأهمية اأ�سا�سية لزيادة 

فعالية و�سع ال�سيا�سات المتعلقة بالهجرة. وُيختَتم هذا الف�سل باالآثار على مبادرات البح�ث وال�سيا�سات، بما في ذلك تلك المتعلقة 

باالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة.

ال�سيا�سات والمهاجرين  النا�س في الهجرة، بما في ذلك �سناع  اأن ت�ؤّدي دوراً هاما في ت�سكيل كيفية تفكير  ويمكن ل��سائل االإعالم 

اأنف�سهم. ويناق�س الف�سل الثامن ب�سكل نقدي التغطية االإعالمية عن الهجرة والمهاجرين. وا�ستنادا اإلى البح�ث القائمة في بلدان 

مختلفة، يطرح التحليل اأربعة اأ�سئلة اأ�سا�سية : تن�سر و�سائل االإعالم في جميع اأنحاء العالم عن الهجرة والمهاجرين؟ وما هي اآثار 

هذه التغطية على ما يفّكر فيه ويفعله الجمه�ر و�سناع القرار والمهاجرون اأنف�سهم؟ وكيف ت�ساهم ال�سحافة نف�سها في التغطية؟ وما 

هي االآثار المترتبة على التجارب االأخيرة ل��سائط االإعالم والهجرة، من اأجل البحث والممار�سة في الم�ستقبل؟ ويرى الم�ؤّلف�ن اأن 

االختالفات في التغطية االإعالمية للهجرة تعك�س جزئيا االختالفات الكبيرة في كيفية عمل نظم االإعالم في البلدان. فيما تتزايد 

البح�ث ح�ل العالقات بين و�سائل االإعالم والراأي العام وال�سيا�سات المتعلقة بالهجرة، يرى الم�ؤلف�ن اأن هناك حاجة اإلى المزيد 

ل�نه  من البح�ث في دور و�سائل االإعالم في بلدان العب�ر وبلدان المن�ساأ - وخا�سة البح�ث المتعلقة با�ستخدام المهاجرين، وما يف�سّ

من مختلف اأن�اع و�سائل االإعالم. ويكت�سي ذلك اأهمية خا�سة لفهم كيفية تاأثير م�سادر المعل�مات على الت�س�رات ومدى هذا التاأثير.

وفي جميع اأنحاء العالم، يق�م عدد من القادة ال�سيا�سيين، الذين يعك�س�ن درجات متفاوتة من الم�ساعر ال�سعبية، بربط المهاجرين 

التا�سع  الف�سل  يقدم  كبيرا،  اإعالميا  اهتماما  اجتذب  ح�سا�ساً  م��س�ع  هذا  باأن  واعترافا  العنيف.  التطرف  خطر  بتزايد  والهجرة 

تحليال لالأدلة القائمة ب�ساأن العالقات بين الهجرة والتطرف العنيف واالق�ساء االجتماعي. ويبداأ هذا الف�سل باإلقاء نظرة م�جزة 

على التعريفات والبيانات، والت�سديد على و�س�ح التحليل، وي�سير اإلى نق�س البيانات الم�ث�قة، وُيبرز التحدي الذي يمثله التمييز 

باتباع منطق  العنيف،  والتطّرف  الهجرة  بين  للتقاطعات  ب�سيط  يتم و�سع ت�سنيف  بعد ذلك،  ثّم  ال�سببية واالرتباط.  الرابطة  بين 

اإلى الع�دة. وُيخَتتم هذا الف�سل ب�سل�سلة من االآثار االأولية لم�ا�سلة  اإلى اال�ستقرار، وفي بع�س االأحيان  دورة الهجرة من المغادرة 

المناق�سات ب�ساأن ال�سيا�سات.

العالم.  �س لم��س�ع واحد: العالقة بين الهجرة ومدن  ُكرِّ العالم لعام 2015، الذي  العا�سر ه� متابعة لتقرير الهجرة في  والف�سل 

وا�ستنادا اإلى اأ�س�س تقرير الهجرة في العالم لعام 2015، ينظر الف�سل في دور المدينة الحديثة في اإدارة الهجرة، معتمداَ على بع�س 

اأكثّر، دور  اأعم  البح�ث الحديثة ح�ل الطبيعة المتط�رة للمدن واأدوارها في العالم. وي�سمل ذلك مناق�سة »المدن الحلم«، وب�سكل 

المدن في اال�ستجابة لتزايد النزوح  والهجرة في االآونة االأخيرة. ويرى الم�ؤّلف�ن اأن ازدياد تاأثير المدن على ال�س�ؤون االجتماعية 

اأكبر من جانب الباحثين و�سانعي ال�سيا�سات  واالقت�سادية وعلى م�سارات الهجرة، الدولية والداخلية على ال�س�اء، يتطلب اهتماما 

على ال�س�اء.

وقد تّم اإعداد تقرير الهجرة العالمية هذا، ب�سفة عاّمة، للم�ساعدة على تعميق فهمنا الجماعي لمختلف مظاهر الهجرة وتعقيداتها. 

وناأمل اأن تك�ن هذه الطبعة قد اأَتت بالجديد لجميع القراء، لال�ستفادة من م�سم�نها اأثناء قيامهم بعملهم اأو اأثناء الدرا�سة اأو غيرها 

من االأن�سطة.
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الجزء الأول
البيانات والمعلومات عن الهجرة
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                     الف�شل الثاني - الهجرة والمهاجرون: ا�شتعرا�ض عالمي عاّم

مقدمــــــــــة

الهجرة الب�سرية ظاهرة قديمة العهد تمتد اإلى الفترات االأولى من تاريخ الب�سرية. وال تزال الهجرة الخارجة والهجرة ال�افدة 

في الع�سر الحديث تتيح فر�ساً كثيرة للدول والمجتمعات والمهاجرين. وفي ال�قت نف�سه، برزت الهجرة في ال�سن�ات القليلة 

الما�سية باعتبارها تحدياً �سيا�سياً و�سيا�ساتياً حا�سماً يطرح ق�سايا من قبيل االندماج والنزوح والهجرة االآمنة واإدارة الحدود. 

�سكان  المائة من  في   3.3( العالمي  ال�سعيد  على  �سخ�س  ملي�ن   244 بح�الي  الدوليين  المهاجرين  ر عدد  ُقدِّ  ،2015 عام  وفي 

 .
22

العالم( -مما ي�سكل زيادة مقارنة بعام 2000 حيث كان عددهم ُيقدر بنح� 155 ملي�ن �سخ�س )2.8 في المائة من �سكان العالم(

وباتت الهجرة الداخلية اأكثر انت�ساراً، اإذ ت�سير اأحدث التقديرات العالمية اإلى اأن اأكثر من 740 ملي�ن �سخ�س هاجروا داخل بلد 

.
23

م�لدهم

ومن المهم فهم الهجرة الدولية ومختلف مظاهرها من اأجل التعامل الفعال مع دينامياتها المتط�رة، واإيالء االعتبار الكافي في 

ال�قت ذاته الحتياجات المهاجرين المختلفة والمتن�عة. فقد اأ�سحى التنقل الدولي ممكناً اأكثر من ذي قبل، ويعزى جزئياً اإلى 

. وثمة ع�امل متعددة تدفع اإلى الهجرة 
24

الث�رة الرقمية والتكن�ل�جيات القادرة على تقلي�س الم�سافات وانخفا�س تكاليف ال�سفر

تتعلق باالزدهار االقت�سادي وعدم الم�ساواة والديم�غرافيا والعنف والنزاع والتغير البيئي. وتهاجر االأغلبية ال�ساحقة من النا�س 

اإلى دول اأخرى الأ�سباب مرتبطة بالعمل واالأ�سرة والدرا�سة، لكن كثيراً من النا�س يغادرون ديارهم وبلدانهم الأ�سباب قاهرة اأخرى، 

مثل النزاع واال�سطهاد والك�ارث. وعم�ماً، ي�سكل ال�سكان النازح�ن، مثل الالجئين والنازحين داخلياً، ن�سبة مئ�ية قليلة ن�سبياً 

من مجم�ع المهاجرين؛ غير اأنهم يحتاج�ن ويتطلب�ن في الغالب اهتماماً وعماًل جماعيين الأنهم يعان�ن �سعف الحال في كثير 

من االأحيان. وه�ؤالء هم اأ�سد النا�س حاجة اإلى الم�ساعدة في الغالب.

ال�سيا�سات  وا�سعي  م�ساعدة  اإلى  العالمية،  بالهجرة  المتعلقة  الرئي�سية  واالتجاهات  البيانات  على  بتركيزه  الف�سل،  هذا  ي�سعى 

والممار�سين والباحثين في مجال الهجرة اإلى الت��سل اإلى فهم اأف�سل لنطاق الهجرة االأو�سع، بتقديم لمحة عامة عن المعل�مات 

باالأمم  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  جمعتها  بيانات  م�سادر  اإلى  الف�سل  وي�ستند  والمهاجرين.  بالهجرة  المتعلقة 

المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومف��سية االأمم المتحدة 

والمنظمة  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  االأمم  ومكتب  الداخلي،  الت�سرد  ر�سد  مركز  الالجئين،  ل�س�ؤون  ال�سامية 

الدولية للهجرة. ويقدم الف�سل لمحة عامة عن البيانات واالتجاهات العالمية ب�ساأن المهاجرين الدوليين )اأعداد المهاجرين( 

والهجرة الدولية )التدفقات(. ويعر�س اأي�ساً مناق�سة ب�ساأن فئات معّينة من المهاجرين –وهم العمال المهاجرون والالجئ�ن 

اإلى ذلك، ي�سلط الف�سل ال�س�ء على المجم�عة  وطالب�ا اللج�ء والنازح�ن داخلياً- ف�ساًل عن التح�يالت المالية. باالإ�سافة 

المتزايدة من البيانات الناتجة عن برامج المنظمة الدولية للهجرة، وال �سيما ب�ساأن المهاجرين المفق�دين، والم�ساعدة على 

الع�دة الط�عية واإعادة االإدماج، و�سحة المهاجرين، واإعادة الت�طين، وتتبع النازحين و المغتربين، واالتجار بالب�سر. 

.UN DESA, 2015a  22

برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2009.  23

انظر على �سبيل المثال الف�سل ال�ساد�س ب�ساأن االت�سال االإلكتروني عبر ال�طني.  24
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على  وعمليات  برامج  في  التي حدثت  التغيرات  روؤية عن  تعطي  لكنها  تمثيلية عم�ماً،  عينة  وال  عالمية  لي�ست  البيانات  وهذه 

ال�سعيد العالمي. والمنظمة الدولية للهجرة، باعتبارها وكالة االأمم المتحدة الجديدة المعنية بالهجرة والمكلفة باأن�سطة لها 

�سلة بجميع الم�ا�سيع التي يناق�سها هذا الف�سل، قادرٌة على تقديم روؤى اإ�سافية ب�ساأن الهجرة ومختلف دينامياتها، بما في ذلك 

احتياجات المهاجرين المتن�عة.

ويبرز هذا الف�سل اأي�ساً التحديات التي تعتر�س اإمكانية مقارنة البيانات وت�حيد جمعها، ما من �ساأنه اأن ُيعّقد اإجراء تحليل �سامل 

التجاهات الهجرة العالمية. وقد اأدت الجه�د الحديثة والجه�د المت�ا�سلة لجمع البيانات وتح�سينها اإلى ت��سيع نطاق البيانات 

المتاحة ب�ساأن الهجرة. غير اأن م�ساألتي التجزوؤ واالفتقار اإلى الت�حيد واإمكانية المقارنة زالتا ت�سكالن تحديين رئي�سيين اأمام 

اأمر معقد كذلك،  والمهاجرين  الهجرة  . وتعريف 
25

للهجرة الرئي�سية  الج�انب  اإلى �س�رة عالمية حقيقية عن جميع  الت��سل 

مثلما يرد في الن�س االإطاري اأدناه.

تعريف الهجرة والمهاجر وم�شطلحات رئي�شية اأخرى

ب�سرف النظر عن التعاريف العامة لم�سطلحي الهجرة والمهاجر، مثل التعاريف ال�اردة في المعاجم، هناك تعاريف محددة 

�ستى الأهم الم�سطلحات المت�سلة بالهجرة، ت�سمل المجاالت القان�نية واالإدارية والبحثية واالإح�سائية )اأ(. وال ي�جد تعريف 

وُو�سعت في  النطاق  وا�سع  بقب�ل  التعاريف تحظى  العديد من  اأن  اإال  المهاجر،  اأو  الهجرة  لم�سطلحي  متفق عليه عالمياً 

اإح�ساءات  ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية لعام 1998 ب�ساأن  اإدارة  ال�اردين في ت��سيات  اأو�ساط مختلفة، مثل التعريفين 

الهجرة الدولية )ب(.

وقان�نية  جغرافية  بع�امل  بال�سرورة  والهجرة  بالمهاجرين  المتعلقة  والفئات  والمفاهيم  التقنية  التعاريف  وت�ستر�سد 

و�سيا�سية ومنهجية وزمنية وع�امل اأخرى. فعلى �سبيل المثال، هناك طرق متعددة يمكن من خاللها تعريف اأحداث الهجرة، 

ومنها ما يتعلق بمكان الميالد والجن�سية ومكان االإقامة ومدتها )ج(. وهذه عنا�سر عامة عندما يتعلق االأمر بتقييم حجم 

اآثار الهجرة والمهاجرين )اأياً كان تعريفهما( وتحليلها. ون�سجع القراء على الرج�ع اإلى الم�سادر االأولية المذك�رة في هذا 

الف�سل للح�س�ل على معل�مات عن التعاريف والت�سنيفات المحددة التي ت�ستند اإليها البيانات. ويرد في التذييل األف م�جز 

التعاريف التقنية الرئي�سية للم�سطلحات المت�سلة بالهجرة.

قد يجد القراء اأي�ساًً في معجم الهجرة الذي و�سعته المنظمة الدولية للهجرة مرجعاً مفيداً. وه� متاح في مكتبة المنظمة 

 www.publications.iom.int/:على االإنترنت في العن�ان التالي

Poulain and Perrin, 2001 ،اأ( انظر، على �سبيل المثال(

)ب( اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، 1998.

 de Beer et al., 2010 ،ج( انظر، على �سبيل المثال(

يمكن اأن تك�ن المالحظات الت��سيحية والمحاذير والقي�د والمنهجيات المتعلقة بم�سادر بيانات معيَّنة م�ستفي�سة عم�ماً، ولذلك لم ُتدرج في هذا الف�سل.   25

غير اأن الم�سادر ُحددت تحديداً وا�سحاً كي يت�سنى للقراء الرج�ع اإليها.
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المهاجرون الدوليون: الأعداد والتجاهات

ُتِعّد اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية تقديرات لعدد المهاجرين الدوليين على ال�سعيد العالمي. وت�ستند المناق�سة التالية 

.
26

عدت بناًء على بيانات قدمتها الدول
ُ
اإلى تقديراتها التي اأ

ف ت��سيات االأمم المتحدة ب�ساأن اإح�ساءات الهجرة الدولية، المهاجر الدولي، باأنه اأي �سخ�س غيَّر بلد اإقامته المعتاد، وتمَيز  ُتعرِّ

تقل  ولكنها  اأ�سهر  ثالثة  عن  تقل  ال  لفترة  المعتاد  اإقامته  بلد  خالف  بلد  اإلى  ينتقل  بين "المهاجر لفترة ق�سيرة" )�سخ�س 

واحدة(.  �سنة  عن  تقل  ال  لفترة  المعتاد  اإقامته  بلد  غير  بلد  اإلى  ينتقل  عن �سنة واحدة( و"المهاجر لفترة ط�يلة" )�سخ�س 

. فبع�س البلدان، على �سبيل المثال، 
27

غير اأن هذا التعريف لي�س ه� الم�ستخدم في جميع البلدان على �سعيد الممار�سة العملية

تتبع معايير مختلفة لتحديد المهاجرين الدوليين، فتطبق مثاًل فترات اإقامة دنيا مختلفة. وت�سكل االختالفات في المفاهيم 

اأمام اإمكانية المقارنة الكاملة بين االإح�ساءات ال�طنية المتعلقة  والتعاريف، وفي منهجيات جمع البيانات بين البلدان، عائقاً 

بالمهاجرين الدوليين.

تذهب التقديرات عم�ماً اإلى تزايد عدد المهاجرين الدوليين على مدى العق�د االأربعة والن�سف الما�سية. وت�سير اإلى اأن مجم�ع 

االأ�سخا�س الذين يعي�س�ن في بلد غير بلد م�لدهم بلغ نح� 244 ملي�ن �سخ�س في عام 2015، مما يمثل زيادة بنح� 100 ملي�ن 

�سخ�س مقارنة بعام 1990 )حيث كان عددهم اآنذاك 153 ملي�ن �سخ�س(، وباأكثر من ثالثة اأمثال العدد المقدر في عام 1970 )84 

. وعلى الرغم من زيادة ن�سبة المهاجرين الدوليين على ال�سعيد العالمي خالل هذه الفترة، 
28

ملي�ن �سخ�س؛ انظر الجدول 1(

الدوليين  المهاجرين  الذي ولدوا فيه. وكان معظم  البلد  يعي�س�ن في  يزال�ن  النا�س ال  العظمى من  الغالبية  اأن  ال�ا�سح  من 

في عام 2015 )ح�الي 72 في المائة( في �سن العمل )تتراوح اأعمارهم بين 20 �سنة و64 �سنة(، و�ُسجل انخفا�س طفيف في ن�سبة 

المهاجرين الذين تقل اأعمارهم عن 20 �سنة بين عامي 2000 و2015 )من 17في المائة اإلى 15في المائة(، وظلت ن�سبة المهاجرين 

الدوليين البالغين من العمر 65 �سنة اأو اأكثر ثابتة منذ عام 2000 )ح�الي 12 في المائة(.

الجدول 1- المهاجرون الدولي�ن، 2015-1970

ن�سبة المهاجرين من مجم�ع �سكان العالمعدد المهاجرينال�سنة

197084.460.125%2.3

197590.368.010%2.2

1980101.983.149%2.3

1985113.206.691%2.3

1990152.563.212%2.9

1995160.801.752%2.8

2000172.703.309%2.8

2005191.269.100%2.9

2010221.714.243%3.2

2015243.700.236%3.3

.UN DESA, 2008 and 2015a :الم�سدر

االقت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  تقرير  في  بيانات  ب�ساأنها  اأتيحت  التي  االإدارية(  والمناطق  واالأقاليم  الدول  )مثل  الكيانات  عدد  ملح�ظة:  بلغ 

واالجتماعية لعام Revision of International Migrant Stock 2015 ،213 كياناً. وفي عام 1970، كان عددها 135 كياناً.

ومنهجيتها  االإدارة  بيانات  م�سادر  م�جز  على  ولالطالع  واالإدارية.  االإقليمية  ال�حدات  من  اأي�ساً  البيانات  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  تتلقى   26

.UN DESA, 2015b ومحاذيرها ب�ساأن اأعداد المهاجرين، انظر

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية 1998.  27

.UN DESA, 2008  28
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لمحة عن المهاجرين الدوليين

زاد عدد المهاجرين الدوليين على ال�سعيد العالمي، لكن ن�سبتهم من �سكان العالم ظلت م�ستقرة عم�ماً

تختلف ن�سبة المهاجرين اختالفاً �سديداً بين جميع اأنحاء العالم

ملح�ظة: االأ�سماء والحدود المبينة على هذه الخريطة ال تعني اإقراراً اأو قب�اًل ر�سمياً من المنظمة الدولية للهجرة.

%3^3

2015 2010 2005 2000 1995 1990

%3^2

%2^9
%2^9%2^8 %2^8

244
¿ƒ«∏e 222

¿ƒ«∏e
191

¿ƒ«∏e 173
¿ƒ«∏e 161

¿ƒ«∏e
153

¿ƒ«∏e

%14^5 á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

%29^4 Gô°ùjƒ°S

%88^4 äGQÉeE’G

%15^6 ¿ƒHÉ÷G

%28^2 É«dGÎ°SG
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244 ملي�ن مهاجر دولي في عام 2015 من مجم�ع �سكان العالم البالغ عددهم 7.3 ماليير ن�سمة:

مهاجر من اأ�سل كل 30 �سخ�ساً

52 في المائة من المهاجرين الدوليين ذك�ر، و48 في المائة منهم اإناث

* اأغلب المهاجرين الدوليين )72 في المائة( هم في �سن العمل )64-20(

* ُحذفت الفئة العمرية ف�ق 75 �سنة )الذك�ر 4.5 في المائة، واالإناث 6.8 في المائة(.

ملح�ظة:  ت�ستنــد هذه اللمحـــة اإلى ر�ســـ�م بيانية م�ستقاة من �سعبة بح�ث الهجرة ومركز تحليل بيانات الهجرة العالمية التابعين للمنظمة الدولية 

.(UN DESA, 2015a) وا�سُتقي جميعها من بيانات اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية ،(IOM, 2017d) للهجرة
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المائة  في   62 مجتمعتين  ا�ستقبلتا  اأنهما  – اأي  اآ�سيا  فعلت  وكذلك   2015 عام  في  مهاجر  ملي�ن   75 ح�الي  اأوروبا  ا�ست�سافت 

من اإجمالي عدد المهاجرين الدوليين على ال�سعيد العالمي )انظر ال�سكل 1(. وتلي هاتين المنطقتين اأمريكا ال�سمالية التي 

ا�ست�سافت 54 ملي�ن مهاجر دولي في عام 2015 اأو 22 في المائة من مجم�ع المهاجرين في العالم، ثم اأفريقيا بن�سبة 9 في المائة، 

واأمريكا الالتينية والكاريبي بن�سبة 4 في المائة، فاأوقيان��سيا بن�سبة 3 في المائة. ولدى المقارنة بحجم ال�سكان في كل منطقة، 

كانت ن�سبة المهاجرين الدوليين في عام 2015 االأعلى في اأوقيان��سيا واأمريكا ال�سمالية واأوروبا حيث �سكل المهاجرون الدولي�ن 

. وبالمقارنة، فاإن ن�سبة المهاجرين الدوليين �سئيلة 
29

فيها تباعاً 21 في المائة و15 في المائة و10 في المائة من مجم�ع ال�سكان

اإلى حد ما في اآ�سيا واأفريقيا )ح�الي 1.7 في المائة في كل منهما( واأمريكا الالتينية )1.5 في المائة(. غير اأن اآ�سيا هي المنطقة 

التي �سجلت اأكبر نم� في عدد المهاجرين المقيمين فيها بين عامي 2000 و2015، اإذ زاد عددهم باأكثر من 50 في المائة )ح�الي 

.
30

25 ملي�ن �سخ�س، من حيث القيمة المطلقة(

ال�سكل 1- عدد المهاجرين الدوليين، بح�سب منطقة االإقامة الرئي�سية، بين عامي 2000 و2015 )بالماليين(

www.un.org/en/development/desa/ التالي:  الرابط  في  متاحة  البيانات  مجم�عات   .UN DESA, 2015a  :الم�سدر

لع عليه في 22 حزيران/ي�نيه 2017(.  population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml)اطُّ

. ومنذ ذلك الحين، زاد عدد 
31

وظلت ال�اليات المتحدة االأمريكية بلد المق�سد الرئي�سي للمهاجرين الدوليين منذ عام 1970

االأ�سخا�س المقيمين في البلد ممن ُولدوا في الخارج بنح� اأربعة اأمثال – اإذ انتقل عددهم من اأقل من 12 ملي�ن �سخ�س في عام 

1970 اإلى 46.6 ملي�ن �سخ�س في عام 2015. ووفقاً لتقديرات اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، فاإن األمانيا هي ثاني اأكبر 

بلد مق�سد منذ اأوائل عام 2005، اإذ تجاوز عدد المهاجرين الدوليين المقيمين فيها 12 ملي�ن �سخ�س في عام 2015. وقبل عام 

2005، كان االتحاد الرو�سي ثاني اأكبر بلد م�سيف للمهاجرين الدوليين لمدة 15 عاماً تقريباً، منذ �سق�ط اتحاد الجمه�ريات 

اال�ستراكية ال�س�فياتية في عام 1991. وترد قائمة ببلدان المق�سد الع�سرين الرئي�سية للمهاجرين الدوليين في العم�د االأيمن 

من ال�سكل 2 اأدناه.

.UN DESA, 2015a  29

المرجع نف�سه.  30

.UN DESA, 2008و ؛,UN DESA, 2015a  31
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ن�سف مجم�ع  كان ح�الي   ،2015 عام  وفي  الرئي�سية.  المهاجرين  ببلدان م�سدر  قائمة   2 ال�سكل  االأي�سر من  العم�د  في  وترد 

، وال �سيما في الهند )اأكبر بلد من�ساأ(، وال�سين، وبلدان اأخرى 
32

المهاجرين الدوليين في جميع اأنحاء العالم م�ل�دين في اآ�سيا

في جن�ب اآ�سيا مثل اأفغان�ستان وباك�ستان وبنغالدي�س. وكانت المك�سيك ثاني اأكبر بلد من�ساأ، يليها عدد من البلدان االأوروبية التي 

ت�سم اأعداداً كبيرة من المهاجرين.

ال�سكل 2- بلدان المق�سد )العم�د االأيمن( وبلدان المن�ساأ )العم�د االأي�سر( الع�سرون الرئي�سية للمهاجرين 

الدوليين في عام 2015 )بالماليين(

www.un.org/en/de� :مجم�عات البيانات المتعلقة بتنقيح عام 2015 متاحة في الرابط التالي .UN DESA، 2015a  للم�سدر: 

لع عليه في 22  velopment/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml )اطُّ
حزيران/ي�نيه 2017(.

.UN DESA, 2016  32
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، كان ح�الي ثلثي المهاجرين الدوليين يقيم�ن في اقت�سادات 
33

وفيما يتعلق بت�زيع المهاجرين الدوليين بح�سب فئة دخل البلد

مرتفعة الدخل في عام 2015 - اأي نح� 157 ملي�ن �سخ�س. وفي المقابل، كان 77 ملي�ن �سخ�س ممن ُولدوا في الخارج يقيم�ن 

في بلدان مت��سطة الدخل )ح�الي ثلث مجم�ع المهاجرين(، وح�الي 9 ماليين �سخ�س يقيم�ن في بلدان منخف�سة الدخل في 

العام نف�سه.

وال تعك�س تقديرات اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية ب�ساأن ال�سكان الم�ل�دين في الخارج ال��سع من حيث الهجرة اأو فئات 

اأو الالجئين(. فتحديد هذه ال�سمات  اأو المهاجرين ذوي المهارات العالية  لل�سيا�سات المتبعة )مثل الطالب  المهاجرين وفقاً 

ثم يتغير ب�سرعة، ب�سبب الظروف  ال�سخ�س، من حيث الهجرة �سل�ساً  اأواًل قد يك�ن و�سع  اأ�سباب رئي�سية.  �سعب بطبيعته لعدة 

واالأطر القان�نية وال�سيا�ساتية ال�سائدة. فعلى �سبيل المثال، يدخل العديد من المهاجرين الدوليين الذين قد ي��سف�ن باأنهم 

ين�س  لما  خالفاً  البلد  في  يمكث�ن  ثم  �سالحة،  بتاأ�سيرات  بلدان  اإلى  "غير نظاميين"  اأو  "غير حاملين لل�ثائق الالزمة" 
عليه �سرط اأو اأكثر من �سروط التاأ�سيرة. وثمة �سبل متعددة تجعل ال�سخ�س مخالفاً للقان�ن، مثل عب�ر الحدود دون ترخي�س، 

الميالد من  اأو  التاأ�سيرة،  �سروط  عليه  تن�س  لما  العمل خالفاً  اأو  قان�ني،  غير  تجاوزاً  التاأ�سيرة  في  المحددة  المدة  تجاوز  اأو 

. ثانياً، لدى البلدان اأطر مختلفة ل�سيا�سات الهجرة 
34

اأب�ين في و�سع غير نظامي، اأو البقاء بعد �سدور قرار يرف�س منح اللج�ء

على  النظاميين  غير  المهاجرين  اأعداد  لتحديد  من�سق  نهج  و�سع  ُيعّقد  مما  المهاجرين،  عن  البيانات  لجمع  مختلفة  وطرق 

المهاجرين  اأن  التعقيد، ذلك  اأبعاد  اإ�سافياً من  بعداً  اأي�ساً  الهجرة  �سيا�سات  التغيير في مجال  العالمي. وت�سكل وتيرة  ال�سعيد 

"غير نظاميين". ويتبع مختلف المحللين اأ�ساليب مختلفة  يمكن اأن ينزلق�ا ب�سه�لة اإلى و�سع ي�سبح�ن فيه "نظاميين" اأو 

الإعداد تقديرات دورية للمهاجرين غير النظاميين. ويبين الجدول 2 بع�س التقديرات الحالية للمهاجرين غير النظاميين في 

اإلى الدقة )هناك مثاًل  اأن عملية التقدير غالباً ما تفتقر  بلدان ومناطق مختارة. ومع ذلك، ينبغي التعامل معها بحذر، ذلك 

تباين في تقديرات المهاجرين غير النظاميين في االتحاد االأوروبي وال�اليات المتحدة(. ويعك�س ذلك جزئياً الطابع االإ�سكالي 

لتحديد حجم المهاجرين غير النظاميين، نظراً لطابع ال�سرية الذي يميز الهجرة غير النظامية في كثير من االأحيان، و�سع�بة 

. ويناق�س الق�سم التالي تدفقات الهجرة.
35

الح�س�ل على البيانات االإدارية المتعلقة ب��سع الهجرة، واإمكانية تغير و�سع المهاجر

جاليات الغتراب اأم مجتمعات عبر وطنية؟

اأ�سخا�س )وذريتهم في كثير من االأحيان(  اإلى  االأكاديمية وال�سيا�ساتية لالإ�سارة  االأو�ساط  ُي�ستخدم م�سطلح االغتراب في 

منحدرين من بلد معين ويعي�س�ن في الخارج. ومع ذلك، ال ي�جد تعريف واحد متفق عليه لهذا الم�سطلح. فقد ُرئي اأن 

المهاجرون  يقيم  اأن  يمكن  اإذ  المعا�سرة،  الهجرة  تجارب  واقع  اأف�سل  و�سفاً  ي�سف  قد  ال�طنية  عبر  المجتمعات  م�سطلح 

اأما المنظمة الدولية للهجرة  اأخرى ويحافظ�ا عليها.  اأو بمهاجرين في بلدان  باأ�سخا�س في مجتمعاتهم االأ�سلية  روابط 

فت�ستخدم م�سطلحي االغتراب والمجتمعات عبر ال�طنية مترادفين (IOM, 2017c) . انظر التذييل باء لالطالع على مزيد 

من النقا�س ح�ل م�سطلح االغتراب وال�سع�بات في تحديد اأعداد جاليات االغتراب على ال�سعيد العالمي، ف�ساًل عن عمل 

المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال. 

http:// التالي:  الرابط  World Bank Country and Lending Groups. متاح في  الدخل، في  للبلدان ح�سب  الدولي  البنك  بناًء على ت�سنيف   33

 datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519�world�bank�country�and�lending�groups.
.(World Bank, n.d.a)
.Gordon et al., 2009  34

Koser, 2010      35
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الجدول 2- تقديرات اأعداد المهاجرين غير النظاميين في بلدان ومناطق مختارة

الم�سدر)مجم�ع( عدد ال�سكان التقديريال�سنةالبلد/المنطقة

)اأ(201158.400اأ�ستراليا

االتحاد االأوروبي
2008

2008

1.9 ملي�ن - 3.8 ماليين

8 ماليين

)ب(

)ج(

)د(180.000 – 2014520.000األمانيا

)ه(2011390.000الي�نان

)و(2015150.000اإ�سرائيل

)ب(279.000 – 2008461.000اإيطاليا

)ز(5 ماليين – 6 ماليين2011االتحاد الرو�سي*

)ح(3 ماليين – 6 ماليين2010جن�ب اأفريقيا

)ط(2008354.000اإ�سبانيا

)ي(417.000 – 2007863.000المملكة المتحدة

ال�اليات المتحدة
2014

2016

11.1 ملي�ن

11.3 ملي�ن

)ك(

)ك(

* ت�سير التقديرات اإلى العمال المهاجرين غير النظاميين.

الم�سدر:  )اأ( ANAO, 2013؛ )ب( Clandestino Research Project, 2009a؛ )ج( ؛Frontex, 2010؛ 

 Clandestino Research Project, )ه(  Clandestino Research Project, 2015؛  )د( 

 South African Police )ح( ؛OECD, 2012a )ز( ؛Fleischman et al., 2015 )2012؛ )و
 Gordon et al., )ي( ؛Clandestino Research Project, 2009b )؛ )طService, 2010

.Krogstad, Passel and Cohn, 2017 )2009؛ )ك

تدفقات الهجرة الدولية: التعاريف والأعداد والثغرات

العالمية  الهجرة  بحركات  المتعلقة  البيانات  اأما  وا�سع،  نطاق  على  متاحة  المهاجرين  باأعداد  المتعلقة  البيانات  اإن 

)التدفقات( فهي محدودة اإلى حد بعيد. وتت�سم تقديرات اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية المتاحة ب�ساأن اأعداد 

المهاجرين على ال�سعيد العالمي بنطاق وا�سع وعالمي؛ غير اأن قاعدة البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة ال ت�سمل �س�ى 

. ومن ال�سعب ا�ستقاء البيانات عن تدفقات الهجرة الأ�سباب عدة. اأواًل، من المفه�م عم�ماً اأن تدفقات الهجرة 
36

45 بلداً

الدولية ت�سمل تدفقات المهاجرين ال�افدين اإلى البلدان وتدفقات المهاجرين الخارجين منها، غير اأن التركيز ان�سب 

المتحدة تح�سب  اأ�ستراليا وال�اليات  بلدان مثل  المثال، هناك  �سبيل  ال�افدة. فعلى  التدفقات  اأكبر على ت�سجيل  بقدر 

 .
37

التنقالت عبر الحدود، لكن بلداناً عديدة اأخرى ال تح�سب �س�ى اأعداد المهاجرين ال�افدين وال تح�سب المغادرين

ُت�ستمد بيانات تدفقات الهجرة في بع�س البلدان من االإجراءات االإدارية المتعلقة ب��سع الهجرة  اإلى ذلك،  باالإ�سافة 

)مثل اإ�سدار ت�سريح االإقامة اأو تجديده اأو �سحبه(، وُت�ستخدم من ثم م�ؤ�سراً بدياًل عن تدفقات الهجرة. وعالوة على 

.Laczko, 2017  36

.Koser, 2010  37
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ذلك، غالباً ما ي�سعب ف�سل حركات الهجرة عن ال�سفر الأغرا�س غير الهجرة، مثل ال�سياحة اأو االأعمال التجارية. ويتطلب تتبع 

حركات الهجرة اأي�ساً قدراً كبيراً من الم�ارد والهياكل االأ�سا�سية ونظم تكن�ل�جيا المعل�مات/المعرفة. ويطرح ذلك تحديات 

واإدارتها  اأخرى،  ومجاالت  والهجرة  بالتنقل  المتعلقة  البيانات  جمع  على  محدودة  قدرة  لها  اأن  ذلك  النامية،  للبلدان  خا�سة 

وتحليلها واالإبالغ عنها. واأخيراً، ت�سكل الطبيعة الجغرافية التي تميز العديد من البلدان �سع�بات جمة في جمع البيانات عن 

اأو  تدفقات الهجرة. فاإدارة الدخ�ل والحدود، على �سبيل المثال، �سعبة للغاية في بع�س المناطق ب�سبب حدودها )االأرخبيلية 

.
38

المعزولة( ، وتزداد تعقيداً من جراء ممار�سات معتادة من الهجرة غير الر�سمية الأغرا�س العمل

تدفقات الهجرة

االإح�ساءات  من  م�ستمد  كالهما  الدولية،  الهجرة  بتدفقات  المتعلقة  البيانات  من  رئي�سيتان  دوليتان  مجم�عتان  حالياً  ت�جد 

بيانات  واالجتماعية، ومجم�عة  االقت�سادية  ال�س�ؤون  الإدارة  التابعة  الدولية  الهجرة  تدفقات  بيانات  ال�طنية، وهما: مجم�عة 

. وتجمع اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، منذ 
39

الهجرة الدولية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي

عام 2005، بيانات عن تدفقات المهاجرين الدوليين من بلدان مختارة واإليها، ا�ستناداً اإلى اإح�ساءات متاحة على ال�سعيد ال�طني. 

اآخر تنقيح )2015( بيانات من 45 بلداً يجمع كلها هذه المعل�مات )يجمع 43 بلداً منها فقط معل�مات عن تدفقات  ويت�سمن 

 .
40

الهجرة الخارجة(، مما ي�سكل زيادة مقارنة بعام 2008 حيث كان 29 بلداً يفعل ذلك، وعام 2005 حيث لم يتجاوز عددها 15 بلداً

.
41

ويبعث التقدم المحرز في ت��سيع مجم�عة البيانات على التفاوؤل؛ غير اأن القدرة على تحليل االتجاهات تظل محدودة

وقد قام الباحث�ن والمحلل�ن بمحاوالت عديدة من اأجل الت��سل اإلى فهم اأف�سل لتدفقات الهجرة العالمية اأو االإقليمية با�ستخدام 

التغيرات في بيانات اأعداد المهاجرين بدياًل عن بيانات التدفق. وقد اتبع Guy Abel و Nikola Sander م�ؤخراً نهجاً متط�راً 

اإزاء هذه الم�ساألة، بتحليل التغيرات في اأعداد المهاجرين الدوليين لتقدير تدفقات الهجرة، وعر�س البيانات با�ستخدام ر�س�م 

.
43

. ويقدم ال�سكل 3 تحديثاً لهذا العمل بعر�س تقديرات تدفقات الهجرة بين عامي 2010 و2015 
42

دائرية

.Gallagher and McAuliffe, 2016  38

التحليالت  اأجل  الهجرة من  اأن م�سروع نمذجة  اإلى  االإ�سارة  اإقليمي )غير عالمي(. وتجدر  الهجرة على �سعيد  اأخرى في ر�سد تدفقات  اأ�سهمت م�ساريع   39

تدفقات  يقي�س  االأوروبية(  للجماعات  االإح�سائي  المكتب  من  بتكليف  ذ  )المنفَّ  (Migration Modelling for Statistical Analyses) االإح�سائية 

الهجرة )ال�افدة والخارجة( ف�ساًل عن اأعداد ال�سكان في اأوروبا (Raymer et al., 2011و ؛de Beer, van der Erf and Raymer, 2009). ويعر�س 

م�سروع النمذجة المتكاملة للهجرة االأوروبية (Raymer et al., 2013) (Integrated Modelling of European Migration) ب�جه خا�س بيانات 

تدفق المهاجرين بين بلدين م�سنفة ح�سب ال�سن ون�ع الجن�س، لكنه يقت�سر اأي�ساً على بلدان اأوروبا.

 UN على  االطالع  يرجى  بها،  الم�سم�لة  المحددة  البلدان  واالجتماعية، ومعرفة  االقت�سادية  ال�س�ؤون  الإدارة  التابعة  المهاجرين  تدفقات  بيانات  لمعرفة   40

.DESA, 2015c
لالطالع على م�جز م�سادر البيانات المتعلقة بتدفقات المهاجرين التابعة الإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، ومعرفة منهجيتها ومحاذيرها، انظر   41

.UN DESA, 2015d
.Abel and Sander, 2014  42

اأعّده Guy Abel في عام 2017.  43
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ال�سكل 3- تقديرات تدفقات الهجرة االإقليمية، 2010 - 2015

واإليها  مختارة  بلدان  من  الدولية  الهجرة  لتدفقات   2015 عام  بتنقيح  المتعلقة  البيانات  مجم�عات   .UN DESA, 2015a الم�سدر: 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/:التالي الرابط  في  متاحة 

migrationflows.shtml.

ملح�ظة: ُيبين راأ�س ال�سهم اتجاه التدفق. وُيحدد عر�س ذيل ال�سهم حجم التدفق. واالأرقام المبينة على المح�ر الخارجي، التي ت�سير اإلى 

حجم تدفقات الهجرة، هي بالماليين. فبين عامي 2010 و2015 مثاًل، �ُسجلت زيادة بنح� 4 ماليين �سخ�س في عدد المهاجرين في اأمريكا 

ال�سمالية الم�ل�دين في اآ�سيا

وُتجمع بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي ب�ساأن تدفقات الهجرة منذ عام 2000، مما يتيح اإمكانية محدودة 

لتحليل االتجاهات، على النح� المبين في ال�سكل 4 )واإن كانت البيانات غير م�حدة، كما ه� مبين في الملح�ظة ال�اردة اأ�سفل 

اإلى بلدان المنظمة انتقلت من 3.85 ماليين في  اأن تدفقات الهجرة ال�افدة الدائمة  اإلى  . وت�سير تقديرات البيانات 
44

ال�سكل(

األمانيا بلد  اإلى 7.13 ماليين في عام 2015، و�سهدت فت�راً م�ؤقتاً خالل االأزمة المالية العالمية )ال�سكل 4(. وكانت  عام 2000 

المق�سد الرئي�سي من بين بلدان المنظمة في عام 2015، حيث وفد اإليها خالله اأكثر من ملي�ني مهاجر دولي جديد )اأكثر من 

�سعف الم�ست�يات الم�سجلة في عام 2000(، وتليها ال�اليات المتحدة )اأكثر بقليل من ملي�ن مهاجر(، والمملكة المتحدة )ح�الي 

.
45

480.000 مهاجر جديد(

ي�ستند هذا الق�سم الفرعي اإلى بيانات م�ستقاة من قاعدة بيانات الهجرة الدولية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي، وهي متاحة في   44

 .OECD, n.d.a.ولالطالع على بيانات اإ�سافية عن تدفقات المهاجرين وبيانات اأخرى عن المهاجرين في بلدان المنظمة، انظر . OECD, 2015
تيحت ب�ساأنها بيانات في عام 2015.

ُ
هذه هي بلدان المنظمة الرئي�سية من حيث التدفقات ال�افدة الدائمة من الرعايا االأجانب، التي اأ  45
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ال�سكل 4- التدفقات ال�افدة من الرعايا االأجانب اإلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي،

 الهجرة الدائمة، 2000-2015 )بالماليين(

.OECD, 2015 :الم�سدر

ملح�ظة 1:  هذه البيانات لي�ست م�حدة، ولذلك فهي مختلفة عن االإح�ساءات المتعلقة بتدفقات الهجرة ال�افدة الدائمة اإلى بلدان مختارة 

 (OECD’s International Migration Outlook 2016) 2016 ال�اردة في تقرير المنظمة ب�ساأن اآفاق الهجرة الدولية لعام

(OECD, 2016a 2016وb).

ملح�ظة 2:  فيما يلي البلدان الخم�سة والثالث�ن التي ُتدرج عادة في اإح�ساءات المنظمة: اإ�سبانيا، اأ�ستراليا، اإ�ست�نيا، اإ�سرائيل، األمانيا، اأيرلندا، 

الدانمرك، فرن�سا، فنلندا، �سل�فاكيا،  الت�سيكية، جمه�رية ك�ريا،  البرتغال، بلجيكا، ب�لندا، تركيا، الجمه�رية  اإيطاليا،  اآي�سلندا، 

هنغاريا،  ني�زيلندا،  النم�سا،  النرويج،  المتحدة،  المملكة  المك�سيك،  لك�سمبرغ،  التفيا،  كندا،  �سيلي،  �س�ي�سرا،  ال�س�يد،  �سل�فينيا، 

ه�لندا، ال�اليات المتحدة، اليابان، الي�نان. وفي بع�س ال�سن�ات، ال ُتتاح البيانات عن بلدان معينة: فقد اأتيحت البيانات عن 31 

بلداً في عام 2000، و33 بلداً في عام 2015. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن البيانات المتعلقة بالي�نان لم ُيبلغ عنها منذ عام 2012، كما لم 

ُيبلغ عن البيانات المتعلقة بتركيا منذ عام 2010.

ت�شنيف بيانات تدفق الهجرة ح�شب الجن�س والعمر

ال ت�جد لدى اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية اأو منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية بيانات عن الخ�سائ�س العمرية 

والجن�سية لتدفقات الهجرة الدولية. وُتعر�س في تقرير Abel, Samir and Sander)د( منهجية لت�سنيف تدفقات الهجرة 

 Raymer بين بلدين ح�سب الجن�س با�ستخدام بيانات اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية ب�ساأن اأعداد المهاجرين. ويقدم

االأوروبية.  البلدان  اإال  ت�سمل  ال  التقديرات  لكن هذه  والعمر،  الجن�س  بلدين ح�سب  بين  الهجرة  تدفق  تقديرات  )ه(   et al
واأخيراً، اأعدَّ Nawrotzki and Jiang )و( تقديرات �سافي تدفقات الهجرة بين بلدين م�سنفة ح�سب العمر والجن�س لعام 

 (CDM 2000؛ وترد المعل�مات في مجم�عة بيانات الهجرة الدولية الم�ستقاة بناًء على النم�ذج الديم�غرافي المجتمعي

(IM� والمتاحة للعم�م. وتتاح اأي�ساً اإح�ساءات عن تدفقات الهجرة بين بلدين في قاعدة البيانات الخا�سة بمحددات الهجرة 
(DEMIG) من بلد الآخر، التي تت�سمن بيانات تدفقات الهجرة بين بلدين عن زهاء 34 بلداً خالل الفترة 1946- الدولية 

2011. وت�فر قاعدة البيانات اأي�ساً تفا�سيل عن ن�ع الجن�س، حيثما كان ذلك متاحاً.

.Abel, Samir and Sander, 2013 )د(

.Raymer et al., 2013 )ه(

.Nawrotzki and Jiang, 2015 )و(
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وعادة ما ت�سمل البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة، من الن�ع المذك�ر اأعاله، االأ�سخا�س الذين هاجروا )اأو يقيم�ن( على نح� 

على  تنط�ي  التي  النظامية  غير  الهجرة  تدفقات  ي�سمل  ال  البيانات  تلك  ومعظم  دخ�ل.  ت�سريح  اأو  تاأ�سيرة  على  بناًء  نظامي 

.
"التنقل خارج اإطار الق�اعد التنظيمية لبلدان االإر�سال والعب�ر واال�ستقبال"46

ومن المهم التمييز في هذا ال�سدد بين )تدفقات( الهجرة غير النظامية و)اأعداد( المهاجرين غير النظاميين، الأنهما مترابطان، 

لكنهما مختلفان من الناحيتين المفاهيمية والعملية، واإن كان الم�سطلحان ُي�ستخدمان مترادفين في كثير من االأحيان، وه� 

. وكما ُذكر �سابقاً في هذا الف�سل، قد يدخل �سخ�س، مثاًل، اإلى بلد دخ�اًل نظامياً بتاأ�سيرة �سالحة )فال يك�ن 
47

ا�ستخدام خاطئ

غير  ل�سروطها، وهكذا ي�سبح مهاجراً  اأو خالفاً  التاأ�سيرة  �سروط  تتجاوز ما ه� محدد في  يبقى مدة  دخ�ل غير نظامي(، ثم 

نظامي. وقد ن�ق�ست تقديرات )اأعداد( المهاجرين غير النظاميين في الق�سم ال�سابق. ولالطالع على مزيد من المناق�سات ب�ساأن 

تدفقات الهجرة غير النظامية، انظر التذييل جيم.

التجار بالب�شر وتهريب المهاجرين

ينط�ي االتجار باالأ�سخا�س في كثير من االأحيان على تنقل داخل البلدان اأو عبر الحدود الدولية. وفي �سياقات مختلفة، 

يمكن اأن يقع المهاجرون )بمن فيهم العمال والالجئ�ن وطالب�ا اللج�ء والنازح�ن داخلياً( �سحايا لالتجار بالب�سر. غير 

اأن جمع البيانات جمعاً منهجياً يثير اإ�سكااًل وتبقى التقديرات العالمية لالتجار بالب�سر محدودة نظراً للطبيعة ال�سرية لهذا 

الن�ساط وقلة االإبالغ عنه. وللح�س�ل على معل�مات عن البيانات المتاحة، وكذلك عن عمل المنظمة الدولية للهجرة في 

هذا المجال، انظر التذييل دال.

بين  وال ت�جد بيانات عالمية عن تهريب المهاجرين براً وج�اً وبحراً. وكثيراً ما تعطي الماآ�سي المتعلقة بالمهاجرين المهرَّ

لمحة رئي�سية عن النطاق المحتمل لهذه التنقالت وما يرتبط بها من اأوجه ال�سعف. وُبذلت في ال�سن�ات االأخيرة جه�د 

ال�ستعرا�س البيانات والبح�ث المتاحة )انظر، على �سبيل المثال، McAuliffe and Laczko, 2016 اإقراراً بالحاجة اإلى 

فهم اأف�سل لديناميات تهريب المهاجرين(. 

انظر التذييل األف لالطالع على تعريفي م�سطلحي االتجار بالب�سر وتهريب المهاجرين.

وفيات المهاجرين وم�شروع المنظمة الدولية للهجرة ب�شاأن المهاجرين المفقودين

في اأعقاب االأحداث الماأ�ساوية في ت�سرين االأول/اأكت�بر 2013، حيث تذهب التقديرات اإلى وفاة 368 مهاجراً اإبان غرق قاربين 

بالقرب من جزيرة المبيدو�سا االإيطالية، بداأت المنظمة الدولية للهجرة بجمع وتجميع المعل�مات عن المهاجرين الذين 

يلق�ن حتفهم اأو ُيفتقدون على طرق الهجرة في جميع اأنحاء العالم، في اإطار م�سروعها ب�ساأن المهاجرين المفق�دين. وُتجمع 

المعل�مات عن وفيات المهاجرين ي�مياً وُتتاح على قاعدة البيانات ال�سبكية الخا�سة بم�سروع المهاجرين المفق�دين، التي 

اأي�ساً تحلياًل للم�سائل والبيانات المتعلقة  يديرها مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية التابع للمنظمة. ويقدم الم�سروع 

الطبية،  الفح��س  باإجراء  والمعنيين  ال�س�احل  لحر�س  الر�سمية  ال�سجالت  البيانات  م�سادر  وت�سمل  المهاجرين.  ب�فيات 

وهناك    المهاجرين.  مع  والمقابالت  المتحدة،  االأمم  ووكاالت  الحك�مية  غير  المنظمات  وتقارير  االإعالمية،  والق�س�س 

�سع�بــات كبيرة في جمـــع البيانــات. فمعظم ال�فيــات، على �ســبيل المثــال، ُت�ســجل في �سفــ�ف المهــاجريــن الذين ي�ســافرون  

.IOM, 2017a  46

.McAuliffe, 2017  47
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 �سفراً غير نظامي يك�ن في الغالب بحراً، اأو في المناطق النائية )التي يختارها المهاجرون لتفادي اكت�سافهم(، مما يعني 

عدم العث�ر على جثثهم. وقليلة هي الم�سادر الر�سمية التي تجمع بيانات عن وفيات المهاجرين وتتيحها للعم�م. وقد يطرح 

االعتماد على �سهادات المهاجرين والم�سادر االإعالمية م�سكلة اأي�ساً ب�سبب االفتقار اإلى الدقة ونق�س نطاق التغطية.

ووفقاً لم�سروع المنظمة ب�ساأن المهاجرين المفق�دين، ت�في 7.927 مهاجراً في جميع اأنحاء العالم اأو ُفقدوا في عام 2016، 

وه� ما يمثل زيادة بن�سبة 26 في المائة على عدد المهاجرين المت�فين اأو المفق�دين الم�سجل في عام 2015 )6.281(. وزاد 

عدد المهاجرين المت�فين والمفق�دين الم�سجل في البحر االأبي�س المت��سط بن�سبة 36 في المائة في عام 2016، اإذ انتقل 

من 3.785 مهاجراً في عام 2015 اإلى 5.143 مهاجراً في عام 2016. و�ُسجل في البحر االأبي�س المت��سط اأكثر من 60 في المائة 

وفاة  1.400 حالة  و�ُسجلت  ال�سنتين.  كلتا  في  الم�سروع  وثقها  التي  والمفق�دين  المت�فين  المهاجرين  من مجم�ع حاالت 

وفقدان مهاجرين في �سمال اأفريقيا في عام 2016، وال �سيما ب�سبب ق�ساوة البيئة الطبيعية والعنف واالإيذاء، وظروف النقل 

الخطيرة، والمر�س والج�ع. وتِرد اأدناه االأرقام المتعلقة بمناطق اأخرى.

حالت وفاة المهاجرين اأو فقدانهم الم�شجلة في جميع اأنحاء العالم، 2016

.IOM, n.d.i :الم�سدر

ملح�ظة:  ت�سير االأرقام اإلى ال�فيات التي حدثت اأثناء عملية الهجرة. وال تعك�س جميع االأعداد اإال الح�ادث التي علمت بها المنظمة الدولية 

للهجرة. وال يزال عدد مجه�ل من ال�فيات غير مبلغ عنه، ولذلك ت�سمل هذه البيانات التقديرات الدنيا. وت�سم االأرقام الجثث التي 

ُعثر عليها والمهاجرين المفق�دين الذين ُيفتر�س اأنهم لق�ا حتفهم. واالأ�سماء والحدود المبينة على هذه الخريطة ال تعني اإقراراً 

اأو قب�اًل ر�سمياً من المنظمة الدولية للهجرة.

https://missingmigrants.iom.int/ انظر  المفق�دين،  المهاجرين  م�سروع  عن  المعل�مات  من  مزيد  على  ولالطالع 

about. وت�ساف با�ستمرار م�سادر بيانات جديدة، وتت�ا�سل الجه�د لتح�سين جمع البيانات على ال�سعيد العالمي. ولالطالع 

http://missingmigrants.iom.int/ انظر  المهاجرين،  وفيات  عن  البيانات  جمع  تعتر�س  التي  للتحديات  مناق�سة  على 

.methodology
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برامج المنظمة الدولية للهجرة للم�شاعدة على العودة الطوعية واإعادة الإدماج

تنفذ المنظمة الدولية للهجرة برامج الع�دة الط�عية واإعادة االإدماج منذ عام 1979. وي�سمل الدعم الذي تقدمه المنظمة 

اإلى المهاجرين من خالل هذه البرامج مجم�عة من االأن�سطة تتاألف عادة مما يلي: تقديم الم�س�رة قبل المغادرة من جديد، 

و�سراء تذاكر الطائرة، والم�ساعدة االإدارية والم�ساعدة في ال�سفر، والم�ساعدة حيثما اأمكن على اإعادة االإدماج.

تلك  من خالل  �سن�ياً  34.000 مهاجر  المت��سط  في  المنظمة  �ساعدت   ،2014 عام  اإلى   2005 عام  الممتدة من  الفترة  وفي 

البرامج. وبم�ازاة ارتفاع حجم الهجرة في ال�سن�ات االأخيرة، ازداد عدد العائدين زيادة كبيرة. وفي عام 2016، ُقدم الدعم في 

اإطار تلك البرامج اإلى 98.403 مهاجرين عائدين من 110 بلدان م�سيفة اأو بلدان عب�ر اإلى 161 بلد من�ساأ اأو اإقليم من�ساأ. 

ويمثل ذلك زيادة بن�سبة 41 في المائة مقارنة بعام 2015 )69.540(. و�سكلت الن�ساء 32 في المائة واالأطفال 27 في المائة من 

الم�ستفيدين من تلك البرامج في عام 2016، الذين بلغ عددهم 98.403 م�ستفيدين. وكان اأكثر من 3 في المائة من ه�ؤالء 

وتلقى  �سحية.  احتياجات  ذوي  مهاجرين  اأو  بذويهم  م�سح�بين  غير  مهاجرين  اأطفااًل  اأو  االتجار،  �سحايا  من  العائدين 

ح�الي  39.000 م�ستفيد دعماً مالياً نقداً و/اأو عيناً، قبل المغادرة اأو لدى ال��س�ل اإلى بلد المن�ساأ اأو اإقليم المن�ساأ.

البلدان الم�سيفة/بلدان العب�ر الع�سرة الرئي�سية وبلدان/اأقاليم المن�ساأ الع�سرة الرئي�سية للم�ستفيدين من برامج الم�ساعدة 

على الع�دة الط�عية واإعادة االإدماج )2016(

بلدان اأو اأقاليم المن�ساأالبلدان الم�سيفة اأو بلدان العب�ر

17.976 األبانيا54.006األمانيا

12.776 العراق6.153الي�نان

 7.102 اأفغان�ستان4.812النم�سا

 6.978 �سربيا4.788النيجر

 5.889 ك��س�ف�/قرار مجل�س االأمن التابع لالأمم المتحدة 4.6351244ه�لندا

 5.675اإثي�بيا4.117بلجيكا

 4.986 جمه�رية مقدونيا الي�غ��سالفية �سابقا2.594ًاليمن

 4.485 اإيران )جمه�رية – االإ�سالمية(2.116فنلندا

 3.438 اأوكرانيا1.803جيب�تي

 2.058 االتحاد الرو�سي1.459النرويج

 

االإدماج )83  واإعادة  الط�عية  الع�دة  الم�ساعدة على  الم�ستفيدين من برامج  اأغلب  اأعاله، عاد  الجدول  وكما ه� مبين في 

األمانيا والي�نان والنم�سا وه�لندا  في المائة(، في عام 2016، من المنطقة االقت�سادية االأوروبية و�س�ي�سرا، وال �سيما من 

وبلجيكا. وزاد عدد العائدين من المنطقة االقت�سادية االأوروبية و�س�ي�سرا من 55.851 عائداً في عام 2015 اإلى 81.671 في 

الع�دة من  بما فيها حاالت  الجن�ب،  بلدان  بين  الع�دة فيما  تزايد حاالت  اإلى  اأي�ساً  االأخيرة  عام 2016. وت�سير االتجاهات 

بلدان العب�ر. ففي عام 2016، على �سبيل المثال، �سكلت حاالت الع�دة من النيجر والمغرب اإلى بلدان من قبيل الكاميرون 

وغينيا وغينيا-بي�ساو وال�سنغال اأكثر من 6 في المائة من مجم�ع هذه الحاالت على ال�سعيد العالمي. وكانت اأهم مناطق 

المن�ساأ للم�ستفيدين من تلك البرامج في عام 2016 هي جن�ب �سرق اأوروبا واأوروبا ال�سرقية وو�سط اآ�سيا )49 في المائة من 

المجم�ع(، واآ�سيا والمحيط الهادئ )16 في المائة(، وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا )16 في المائة(. و�سكلت بلدان واأقاليم 

المن�ساأ الع�سرة الرئي�سية مجتمعة 72 في المائة من اإجمالي عدد الم�ستفيدين من تلك البرامج.

 www.iom.int/assisted�voluntary�return�and�reintegration  لالطالع على مزيد من المعل�مات، انظر و

www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR�2016�Key�Highlights.pdf.
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العمال المهاجرون

ت�سير اآخر التقديرات المتاحة ب�ساأن اأعداد العمال المهاجرين على ال�سعيد العالمي، التي ت�ستند اإلى بيانات عام 2013، اإلى وج�د 

ح�الي 150.3 ملي�ن عامل مهاجر، وه� ما يمثل اأقل قلياًل من ثلثي مجم�ع المهاجرين الدوليين على ال�سعيد العالمي )232 

– اأي  . ولدى المقارنة بمجم�ع المهاجرين الدوليين على ال�سعيد العالمي ممن هم في �سن العمل 
48

ملي�نا( في العام نف�سه

االأ�سخا�س البالغين 15 �سنة اأو اأكثر )207 ماليين( - ي�سكل العمال المهاجرون اأكثر من 70 في المائة. غير اأن من المرجح اأال 

. وثمة تقديرات عالمية �سابقة ب�ساأن العمال المهاجرين )42-36 
49

تك�ن هذه االأرقام العالمية مقدرة حق تقديرها، الأ�سباب �ستى

ملي�ن في عام 1995، و86.2 ملي�ن في عام 2000، و 105.5 ماليين في عام 2010(، لكن منظمة العمل الدولية تالحظ اأن هذه 

التقديرات ال يمكن اأن تقاَرن باأرقام عام 2013، ب�سبب االختالفات في التعاريف والتغييرات في المنهجية وم�سادر البيانات.

وفي عام 2013، كان معظم العمال المهاجرين - اأي ما يقدر بنح� 112.3 ملي�ن �سخ�س )75 في المائة( - في البلدان المرتفعة 

العمال  المائة من  2 في  �س�ى نح�  ولم يذهب  الدخل.  المت��سطة  البلدان  المائة( في  �سخ�س )23 في  الدخل، و34.4 ملي�ن 

المهاجرين اإلى بلدان المق�سد المنخف�سة الدخل. وكانت ن�سبة العمال المهاجرين من اإجمالي الق�ى العاملة في فئات الدخل 

عة منخف�سة ن�سبياً )ح�الي 1.4 في المائة(، وكذلك كانت حالها تماماً في البلدان المنخف�سة الدخل والبلدان المت��سطة  المجمَّ

الدخل، لكنها كانت اأكبر بكثير )16.3 في المائة( في فئة البلدان المرتفعة الدخل.

اإذ بلغ عددهم 83.7 ملي�ن  وتجاوز عدد العمال المهاجرين عدد العامالت المهاجرات بح�الي 17 ملي�ن عامل في عام 2013، 

اأكبر من  الذك�ر عدداً  فيه  �سياق �سم  المائة(، في  اإلى 66.6 ملي�ن عاملة )44.3 في  المائة( وو�سل عددهن  عامل )55.7 في 

المهاجرين الدوليين في �سن العمل )107.2 ماليين مهاجر مقابل 99.3 ملي�ن مهاجرة(. انظر الجدول 3 لالطالع على مزيد 

من التفا�سيل.

الجدول 3- العمال المهاجرون، ح�سب الجن�س وم�ست�ى دخل بلدان المق�سد )2013(

البلدان المنخف�سة الدخل
البلدان المت��سطة الدخل 

من ال�سريحة الدنيا

البلدان المت��سطة الدخل 

من ال�سريحة العليا
المجم�ع العالميالبلدان المرتفعة الدخل

العمال المهاجرون 

)بالماليين(

المجم�عاالإناثالذك�رالمجم�عاالإناثالذك�رالمجم�عاالإناثالذك�رالمجم�عاالإناثالذك�رالمجم�عاالإناثالذك�ر

1.81.83.59.47.516.910.47.217.562.150.1112.383.766.6150.3

الن�سبة من مجم�ع 

العمال المهاجرين

)في المائة(

1.21.22.46.35.011.26.94.811.641.333.374.755.744.3100

.ILO, 2015 الم�سدر: ا�ستناداً اإلى

المائة(.  في   71.1 اأو  �سخ�س  ماليين   106.8(  2013 عام  في  الخدمات  قطاع  في  يعمل�ن  المهاجرين  العمال  معظم  وكان 

اأو 17.8في المائة( والزراعة )16.7 ملي�ن  اأما البقية فكان�ا يعمل�ن في ال�سناعة التح�يلية والبناء )26.7 ملي�ن �سخ�س 

�سخ�س اأو 11.1 في المائة(. و�سّكل العمال المنزلي�ن ح�الي 8 في المائة من مجم�ع العاملين في قطاع الخدمات الذين 

المائة. في   70 ن�سبتهم  تجاوزت 

المالحظات  على  لالطالع  ال�ثيقة  هذه  اإلى  الرج�ع  ُيرجى  لذا   .  ،ILO, 2015 الدولية  العمل  منظمة  تقرير  اإلى  الفرعي  الق�سم  هذا  م�سم�ن  ي�ستند   48

اأعم، ترد المعل�مات عن عمالة الم�ل�دين في الخارج  اأعمق والقي�د والمحاذير المرتبطة باالأعداد واالتجاهات المعرو�سة. وب�جه  الت��سيحية وتحليل 

.OECD, n.d.b الم�ج�دين في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي في المرجع

.ILO, 2015انظر على �سبيل المثال  49
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المائة من  في   17 اأكثر من  يمثل�ن  �سخ�س،  ملي�ن   11.5 بنح�  يقدر  المهاجرين  المنزليين  العمال  عدد  كان   ،2013 عام  وفي 

مجم�ع العمال المنزليين )67.1 ملي�ن �سخ�س( واأكثر من 7 في المائة من جميع العمال المهاجرين. ومن اأ�سل مجم�ع العمال 

وكانت  ماليين.   3.07 الذك�ر  وعدد  ماليين   8.45 االإناث  عدد  بلغ  �سخ�س،  ملي�ن   11.5 عددهم  البالغ  المهاجرين  المنزليين 

االأغلبية ال�ساحقة من العمال المنزليين المهاجرين تقيم في البلدان المرتفعة الدخل؛ وهذا ينطبق على االإناث والذك�ر معاً 

)انظر ال�سكل 5(. ويكت�سي عمل المنظمة الدولية للهجرة في مجال �سحة المهاجرين، على النح� الذي ترد مناق�سته في االإطار 

اأدناه، اأهمية خا�سة بالن�سبة للعمال المهاجرين والالجئين )الذين ترد مناق�سة ب�ساأنهم في الق�سم التالي(.

ال�سكل 5- العمال المنزلي�ن المهاجرون ح�سب م�ست�ى دخل بلد المق�سد وح�سب الجن�س في عام 2013 

)بالماليين(

.ILO, 2015 :الم�سدر

عمل المنظمة الدولية للهجرة في مجال �شحة المهاجرين

ت�سطلع المنظمة الدولية للهجرة ببرامج ال�سحة ال�قائية والعالجية عن طريق �سعبتها المعنية ب�سحة المهاجرين. وبناًء 

على طلب من حك�مات البلدان الم�ستقبلة، تقدم المنظمة تقييمات ال�سحة البدنية والعقلية للمهاجرين قبل مغادرتهم، 

المحددة  الخدمات  وت�سمل  دائمة.  اأو  تاأ�سيرات م�ؤقتة  اأو للح�س�ل على  الدولية  العمالة  اأو  الت�طين  اإعادة  �س�اء الأغرا�س 

الكبد؛  والتهاب  والزهري  الب�سرية  المناعة  الك�سف عن فيرو�س نق�س  واختبارات  ال�سل ومكافحته؛  داء  الك�سف عن  اختبار 

والفح��س البدنية؛ وخدمات الت�سخي�س المختبري؛ وخدمات المرافقة الطبية؛ والتح�سين قبل المغادرة.

ت�سهم هذه التقييمات ال�سحية في ت��سيع قاعدة المعرفة ال�بائية المتعلقة بفئات محددة من المهاجرين، مما يتيح و�سع 

برامج وتدخالت �سحية قائمة على االأدلة. وُتجمع البيانات جمعاً م�حداً ومركزياً بين المكاتب القطرية التابعة للمنظمة، 

الخا�سة  ال�سحية  االأن�سطة  جميع  ودمج  الم�ارد،  وحفظ  البيانات،  لتجهيز  الالزم  ال�قت  تقلي�س  من  اأي�ساً  ها  ُيمكنُّ مما 

اأي�ساً على تط�ير م�ست�دع للبيانات الطبية لت�سهيل تحليل البيانات  بالمهاجرين على ال�سعيد القطري. وتعمل المنظمة 

الت�سغيلية الحالية وال�سابقة.
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وفي عام 2015، اأجرت المنظمة اأكثر من 346.000 تقييم �سحي للمهاجرين في اأكثر من 80 بلداً، �سملت المهاجرين ال�افدين 

اأفريقيا )29 في  تليها  المائة(،  اآ�سيا )45 في  التقييمات في  جريت غالبية 
ُ
واأ المائة(.  المائة( والالجئين )35 في  )65 في 

المائة(، فال�سرق االأو�سط )14 في المائة( ثم اأوروبا )13 في المائة(. وفي عام 2016، اأجرت المنظمة ح�الي 450.000 تقييم 

المائة  بن�سبة 27 في  زيادة  الالجئين(، مما يمثل  المائة  ال�افدين، و48 في  المهاجرين  المائة منها  �سحي )�سمل 52 في 

جريت هذه المرة اأي�ساً غالبية التقييمات في اآ�سيا )35 في المائة(، تليها اأفريقيا )30 في المائة(، ثم 
ُ
مقارنة بعام 2015. واأ

ال�سرق االأو�سط )23 في المائة(، واأوروبا )12 في المائة(. وتت�سق هذه االأرقام مع نم� مطرد في عدد اأن�سطة التقييم ال�سحي 

على ال�سعيد العالمي التي اأجرتها المنظمة على مدى ال�سن�ات الخم�س ال�سابقة.

واعتباراً من عام 2012، عملت المنظمة مع وكاالت ال�اليات المتحدة االأمريكية على و�سع وتنفيذ برنامج لتلقيح الالجئين 

اإلى التلقيح في  اإلى ال�اليات المتحدة في �سياق برنامج ال�اليات المتحدة لقب�ل الالجئين. و�سعى البرنامج  المت�جهين 

منها  ال�قاية  يمكن  التي  ال�سائعة  االأمرا�س  من  العديد  من  الالجئين  لحماية  الت�طين  اإعادة  عملية  من  مبكرة  مرحلة 

بالتلقيح. وبحل�ل نهاية عام 2015، كان هذا البرنامج قد ُنفذ في اأكثر من 12 بلداً. وب�جه عام، ُنفذ البرنامج بين عامي 2012 

و2016 في 21 بلداً، حيث تلقى اأكثر من 215.000 الجئ لقاحاً واحداً اأو اأكثر.

.www.health.iom.int/ لالطالع على مزيد من المعل�مات عن عمل المنظمة في مجال �سحة المهاجرين، انظر

التحويالت

التح�يالت هي ح�االت نقدية اأو عينية ير�سلها المهاجرون مبا�سرة اإلى اأ�سرهم اأو مجتمعاتهم المحلية في بلدانهم االأ�سلية. 

ويجمع البنك الدولي بيانات عالمية عن التح�يالت، على الرغم من الثغرات الهائلة في البيانات واختالف التعاريف والتحديات 

. غير اأن بياناته ال ت�سمل التدفقات غير الم�سجلة التي تمر عبر القن�ات الر�سمية اأو غير 
50

المنهجية في تجميع اإح�ساءات دقيقة

. وعلى الرغم من هذه القي�د، تعك�س 
51

الر�سمية، ولذلك قد يك�ن حجم التح�يالت العالمية الفعلي اأكبر من التقديرات المتاحة

البيانات المتاحة زيادة اإجمالية في العق�د االأخيرة، من 126 مليار دوالر اأمريكي في عام 2000 اإلى 575 مليار دوالر في عام 2016، 

واإن كانت ال�سنتان الما�سيتان قد �سهدتا تراجع حجم التح�يالت. فبين عامي 2014 و2015، تقل�ست تدفقات التح�يالت المالية 

العالمية )ال�افدة( بن�سبة 2.7 في المائة ، من 598 مليار دوالر في عام 2014 اإلى 582 مليار دوالر في عام 2015، ثم تراجعت بن�سبة 

اإ�سافية قدرها 1.2 في المائة بين عامي 2015 و2016. وات�ساقاً مع هذا االتجاه، انخف�ست اأي�ساً التح�يالت اإلى البلدان النامية 

)التي تمثل اأغلبية مجم�ع التح�يالت العالمية( لمدة �سنتين متتاليتين - وه� اتجاه لم يالحظ منذ ثالثة عق�د، وفقاً للبنك 

الدولي. ومع ذلك، وال�سيما منذ منت�سف الت�سعينات من القرن الما�سي، تجاوزت التح�يالت كثيراً م�ست�يات الم�ساعدة االإنمائية 

.
53

ف باعتبارها مع�نة حك�مية تهدف اإلى تعزيز التنمية االقت�سادية للبلدان النامية ورفاهها ، التي ُتعرَّ
52

الر�سمية

ي�ستند م�سم�ن جزء كبير من هذا الق�سم الفرعي، ما لم ُيذكر خالف ذلك، اإلى بيانات البنك الدولي فيما يتعلق بالهجرة والتح�يالت، وهي بيانات متاحة   50

في المرجع World Bank, n.d.b؛ ومن�س�رات عن هذا الم��س�ع، متاحة في المرجع World Bank, n.d.c. وتجدر االإ�سارة ب�جه خا�س اإلى اأن من 

 (World Bank, n.d.b)، وréorganiserment Brief اأهم م�سادر المعل�مات في هذا ال�سدد مجم�عات بيانات البنك الدولي عن التح�يالت ال�سن�ية

 (World Bank,2015)، و Migration and Development Brief 26 (World Bank,2016b)،   و Migration )25 )م�جز الهجرة والتنمية
،and Development Brief 27 (World Bank,2017a) والبيان ال�سحفي ال�سادر عن البنك الدولي في 21 ني�سان/اأبريل )البنك الدولي 2017)ب((. 
ن�سرها في عام 2016،  اأحدث �سفحة  بما في ذلك  والتنمية،  الهجرة  ب�ساأن  الدولي على في�سب�ك  البنك  واإلى �سفحات  الم�سادر  اإلى هذه  الرج�ع  ويرجى 

لالطالع على المالحظات الت��سيحية وتحليل اأعمق والمحاذير والقي�د والمنهجيات المرتبطة باالأعداد واالتجاهات المعرو�سة.

.World Bank ,2016a  51

انظر المرجع نف�سه، على �سبيل المثال.  52

انظر، على �سبيل المثال، المرجع OECD, n.d.c، الذي يت�سمن اأي�ساً بيانات عن الم�ساعدة االإنمائية الر�سمية. وثمة حجم متزايد من العمل الذي ي�ستك�سف   53
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المتلقية  الرئي�سية  الخم�سة  البلدان  تنازلياً(  )مرتبة  وباك�ستان  والمك�سيك  والفلبين  وال�سين  الهند  كانت   ،2016 عام  وفي 

للتح�يالت، على اأن ال�سين والهند تجاوزتا البلدان المتبقية اإلى حد بعيد، اإذ فاق مجم�ع التح�يالت ال�افدة 60 مليار دوالر 

اإلى كل بلد )انظر الجدول 4(. وتلقى كل بلد من البلدان الثالثة المتبقية اأقل من 30 مليار دوالر في العام نف�سه. وقد ظل عدد 

من هذه البلدان في المراتب االأولى في هذا القرن. اأما عند النظر اإلى التح�يالت كن�سبة مئ�ية من الناتج المحلي االإجمالي، 

فاإن البلدان الخم�سة الرئي�سية المتلقية في عام 2016 هي قيرغيز�ستان )35.4 في المائة(، تليها نيبال )29.7 في المائة(، ثم 

ليبريا)29.6 في المائة(، وهايتي )27.8(، وت�نغا )27.8 في المائة(.

وتكاد تك�ن البلدان المرتفعة الدخل دائماً اأهم م�سدر للتح�يالت المالية. فعلى مدى عق�د، ظلت ال�اليات المتحدة االأمريكية 

على الدوام اأكبر بلد مر�سل للتح�يالت، اإذ بلغ اإجمالي التدفقات الخارجة منها 61.38 مليار دوالر في عام 2015، تليها المملكة 

العربية ال�سع�دية )38.79 مليار دوالر(، و�س�ي�سرا )24.38 مليار دوالر(. وت�سكل ال�سين، التي ي�سنفها البنك الدولي �سمن فئة 

البلدان المت��سطة الدخل من ال�سريحة العليا، م�سدراً رئي�سياً اأي�ساً للتح�يالت )باالإ�سافة اإلى دورها كاأكبر بلد متلق(، اإذ بلغت 

التح�يالت الخارجة منها 20.42 مليار دوالر في عام 2015. وخام�س اأكبر بلد مر�سل للتح�يالت في عام 2015 ه� االتحاد الرو�سي 

.
54

)19.7 مليار دوالر(. ويقدم الجدول 4 مزيدا من التفا�سيل واالتجاهات

الجدول 4- البلدان االأولى المتلقية/المر�سلة للتح�يالت )2015-2000(

)بمليارات دوالرات ال�اليات المتحدة الحالية(

البلدان الرئي�شية المتلقية للتحويالت

2000200520102015

68.91الهند53.48الهند23.63ال�سين12.84الهند

63.94ال�سين52.46ال�سين22.74المك�سيك8.61فرن�سا

28.48الفلبين22.08المك�سيك22.13الهند7.52المك�سيك

26.23المك�سيك20.56الفلبين14.64نيجيريا6.96الفلبين

23.35فرن�سا19.90فرن�سا14.21فرن�سا4.86جمه�رية ك�ريا

18.96نيجيريا19.75نيجيريا13.73الفلبين4.86اإ�سبانيا

19.85باك�ستان12.79األمانيا6.89بلجيكا4.56تركيا

16.58م�سر12.45م�سر6.87األمانيا4.40ال�اليات المتحدة االأمريكية

15.38بنغالدي�س10.85بنغالدي�س6.66اإ�سبانيا3.64األمانيا

15.36األمانيا10.35بلجيكا6.47ب�لندا3.61المملكة المتحدة

اآثار هذا االتجاه االإنمائية واالقت�سادية واالجتماعية.

لم تكن تفا�سيل عام 2016 متاحة وقت ن�سر التقرير.  54
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البلدان الرئي�شية المتلقية للتحويالت

2000200520102015

61.38ال�اليات المتحدة االأمريكية50.78ال�اليات المتحدة االأمريكية47.25ال�اليات المتحدة االأمريكية34.40ال�اليات المتحدة االأمريكية

38.79المملكة العربية ال�سع�دية27.07المملكة العربية ال�سع�دية14.32المملكة العربية ال�سع�دية15.40المملكة العربية ال�سع�دية

24.38�س�ي�سرا21.45االتحاد الرو�سي12.71األمانيا9.04األمانيا

20.42ال�سين16.88�س�ي�سرا9.99�س�ي�سرا7.59�س�ي�سرا

19.70االتحاد الرو�سي14.68األمانيا9.64المملكة المتحدة3.77فرن�سا

18.56األمانيا12.89اإيطاليا9.48فرن�سا3.68االإمارات العربية المتحدة

15.20الك�يت12.03فرن�سا7.55اإيطاليا3.65جمه�رية ك�ريا

12.68فرن�سا11.86الك�يت6.83االتحاد الرو�سي3.26اإ�سرائيل

12.19قطر10.64لك�سمبرغ6.70لك�سمبرغ3.17اليابان

11.35لك�سمبرغ10.57االإمارات العربية المتحدة6.67جمه�رية ك�ريا3.13ه�لندا

لع عليه في اأيار/ماي� 2017(.  الم�سدر: World Bank, n.d.b. )اطُّ

ملح�ظة: جميع االأرقام واردة بمليارات الدوالرات )اال�سمية( الحالية.

الالجئون وطالبو اللجوء

بحل�ل نهاية عام 2016، بلغ مجم�ع عدد الالجئين 22.5 ملي�ن الجئ، منهم 17.2 ملي�ن الجئ مندرجين �سمن ل�الية مف��سية 

 .
55

الالجئين و5.3 ماليين الجئ م�سجلين لدى وكالة االأمم المتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئين الفل�سطينيين في ال�سرق االأدنى

وو�سل مجم�ع عدد الالجئين اإلى اأعلى ن�سبة على االإطالق، على الرغم من تباط�ؤ معدل نم�ه ال�سن�ي منذ عام 2012. و�ُسجل 

با�سم طالبي  اإليهم  البت في و�سعهم كالجئين، وي�سار  الذين ينتظرون  الدولية  الحماية  2.8 ملي�ن �سخ�س من طالبي  اأي�ساً 

اللج�ء. وظلت األمانيا اأول بلد متلق لطلبات اللج�ء التمهيدية اإذ ُقدم فيها 720.000 طلب من اأ�سل ح�الي ملي�ني طلب في عام 

2016، تليها ال�اليات المتحدة )262.000( واإيطاليا )123.000(.

وتقدر مف��سية الالجئين اأن االأ�سخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 18 �سنة �سكل�ا في نهاية عام 2016 ح�الي 51 في المائة من 

اأعداد الالجئين مرتفعة جداً، وفقاً  مجم�ع الالجئين في العالم. فبين عامي 2003 و2016، كانت ن�سبة االأطفال بين مجم�ع 

للبيانات الم�سنفة المتاحة، اإذ تراوحت بين 41 في المائة و51 في المائة. وظلت ن�سبة الن�ساء م�ستقرة ن�سبياً، اإذ تراوحت بين 

47 في المائة و49 في المائة خالل الفترة نف�سها. وات�ساقاً مع الديناميات العالمية االأو�سع نطاقا، كان الالجئ�ن يزدادون في 

.
56

المناطق الح�سرية، اإذ كان 60 في المائة منهم يقيم�ن في هذه المناطق في نهاية عام 2016 

وقّدم االأطفال غير الم�سح�بين بذويهم والمنف�سل�ن عنهم قرابة 75،000 طلب لج�ء فردي في 70 بلداً في عام 2016، اأي اأقل 

من الطلبات الم�سجلة في عام 2015 التي بلغت عدداً كبيراً لم ي�سبق له مثيل )98.400(، لكنها ظلت ت�سكل اأكثر من �سعف العدد 

ي�ستند م�سم�ن هذا الق�سم الفرعي اإلى المرجعين 2017و UNHCR 2016. ويرجى الرج�ع اإلى هاتين ال�ثيقتين لالطالع على المالحظات الت��سيحية   55

وتحليل اأعمق والمحاذير والقي�د والمنهجيات المرتبطة باالأعداد واالتجاهات المعرو�سة. وت�سكل التقارير ال�سابقة للمف��سية عن االتجاهات العالمية، 

ف�ساًل عن قاعدة بياناتها ب�ساأن اإح�ساءات ال�سكان )المتاحة في المرجع UNHCR, n.d.( م�سادر رئي�سية للمعل�مات.

انظر تقريري مف��سية الالجئين 2017و UNHCR 2016 لالطالع على القي�د ال�سارية على هذه التقييمات المتعلقة بالعمر والجن�س والم�قع.  56
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. وات�ساقاً مع االتجاهات العالمية العامة التي ات�سمت بها طلبات اللج�ء المقدمة، تلقت األمانيا اأكثر من 
57

الم�سجل في عام 2014 

ن�سف جميع الطلبات المبلغ عنها من االأطفال غير الم�سح�بين بذويهم والمنف�سلين عنهم.

اأكبر  اإ�سهاماً  رئي�سية  بلدان  في  المتجددة  النزاعات  اأو  ُتحل  لم  التي  النزاعات  ديناميات  اأ�سهمت  االأخرى،  ال�سن�ات  وعلى غرار 

وهي   – الرئي�سية  الع�سرة  المن�ساأ  بلدان  المنحدرين من  بلغ عدد الالجئين  الحالية. فقد  االأرقام واالتجاهات  من غيرها في 

وجمه�رية  الديمقراطية  الك�نغ�  وجمه�رية  وال�س�دان  وال�س�مال  ال�س�دان  وجن�ب  واأفغان�ستان  ال�س�رية  العربية  الجمه�رية 

اأفريقيا ال��سطى وميانمار واإريتريا وب�روندي – ح�الي 13.5 ملي�ن الجئ، اأو 79 في المائة من مجم�ع الالجئين المندرجين 

الرئي�سية  الم�سادر  بين  من  ك�نه  في  البلدان  هذه  من  العديد  وا�ستمر   .2016 عام  نهاية  في  الالجئين  مف��سية  والية  تحت 

لالجئين لمدة خم�س �سن�ات على االأقل.

الجئ.  ماليين   5.5 ح�الي  اإلى  البلد  هذا  من  الالجئين  عدد  و�س�ل  اإلى  ال�س�رية  العربية  الجمه�رية  في  الدائر  النزاع  اأدى 

اأن هذا البلد  رئي�سياً لالجئين الأكثر من 30 عاماً، ذلك  اأفغان�ستان م�سدراً  وا�ستمرت حالة عدم اال�ستقرار والعنف التي جعلت 

ه� ثاني اأكبر بلد من�ساأ في العالم، اإذ يبلغ عدد الالجئين المنحدرين منه 2.5 ملي�ن الجئ؛ ويمثل هذا العدد انخفا�ساً طفيفاً 

مقارنة بالعدد الم�سجل في عام 2015 )2.7 ملي�ن(، ويعزى ذلك في جزء كبير منه اإلى عدد العائدين من باك�ستان. واأدت اأعمال 

العنف ال�ا�سع النطاق التي اندلعت في جن�ب ال�س�دان في منت�سف عام 2016 اإلى جعل هذا البلد ثالث اأكبر بلد من�ساأ لالجئين، 

اإذ تجاوز عدد الالجئين منه 1.4 ملي�ن الجئ في نهاية العام. و�سكل الالجئ�ن القادم�ن من اأفغان�ستان والجمه�رية العربية 

ال�س�رية وجن�ب ال�س�دان 55 في المائة من مجم�ع الالجئين �سمن والية مف��سية الالجئين. ويبين ال�سكل 6 اتجاهات اأعداد 

الالجئين في بلدان المن�ساأ الرئي�سية المختارة بين عامي 2000 و2015. وُيظهر ب��س�ح تاأثير النزاع ال�س�ري؛ ففي عام 2010، 

كانت الجمه�رية العربية ال�س�رية بلد م�سدر الأقل من 30.000 الجئ وطالب لج�ء، بينما كانت ثالث اأكبر بلد م�سيف، اإذ كان 

.
58

فيها 1.005.500 الجئ، معظمهم من العراق

ال�سكل 6- عدد الالجئين بح�سب بلدان المن�ساأ الرئي�سية في عام 2016 )بالماليين(

لع عليه في 18 تم�ز/ي�ليه 2017(. الم�سدر: UNHCR, n.d. )اطُّ

ملح�ظة: ت�سير الخط�ط اإلى االتجاهات الم�سجلة طيلة خم�س �سن�ات، وت�سير عالمات x اإلى بيانات �سنة واحدة. واأ�سبح جن�ب ال�س�دان بلداً 

في عام 2011.

انظر UNHCR 2017 لمعرفة ال�سبب الذي يجعل هذه االأرقام تقديرات دنيا.  57
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وفي عام 2016، كانت تركيا، لل�سنة الثالثة على الت�الي، اأكبر بلد م�سيف في العالم، حيث بلغ عدد الالجئين فيها 2.9 ملي�ن 

– هما االأردن ولبنان – �سمن اأكبر 10 بلدان م�سيفة، مما  الجئ، معظمهم �س�ري�ن )2.8 ملي�ن(. وجاء َبلدان مجاوران اأي�ساً 

يعك�س ن�سبة ال�س�ريين الكبيرة من بين الالجئين في العالم. وكانت باك�ستان وجمه�رية اإيران االإ�سالمية اأي�ساً من بين اأكبر 

بلدان  من  بلد  اأكبر  ثاني  تعد  التي  اأفغان�ستان  من  لالجئين  م�ستقبلين  بلدين  اأكبر  باعتبارهما  لالجئين،  الم�سيفة  البلدان 

المن�ساأ. و�سكلت اأوغندا واإثي�بيا واألمانيا وجمه�رية الك�نغ� الديمقراطية وكينيا بقية البلدان. وا�ست�سافت الغالبيَة العظمى من 

اإثي�بيا واأوغندا وت�ساد وجمه�رية  اأقل البلدان نم�اً، مثل  الالجئين البلداُن المجاورة. ف�فقاً لمف��سية الالجئين، ا�ست�سافت 

العالمي )4.9 ماليين الجئ(. وعندما تقا�س  المائة من المجم�ع  الك�نغ� الديمقراطية وال�س�دان والكاميرون وكينيا 28 في 

ن�سبة الالجئين باأعداد �سكان البلد، اآنذاك فقط تاأتي البلدان المرتفعة الدخل مثل ال�س�يد )خام�سة( ومالطة )تا�سعة( �سمن 

اأكبر ع�سرة بلدان م�سيفة لالجئين. ويبين ال�سكل 7 اتجاهات اأعداد الالجئين بالن�سبة للبلدان الم�سيفة الرئي�سية بين عامي 

2000 و2015.

ال�سكل 7- عدد الالجئين بح�سب البلدان الم�سيفة الرئي�سية في عام 2016 )بالماليين(

لع عليه في 18 تم�ز/ي�ليه 2017(. الم�سدر: UNHCR, n.d. )اطُّ

ملح�ظة: ت�سير الخط�ط اإلى االتجاهات الم�سجلة طيلة خم�س �سن�ات، وت�سير عالمات x اإلى بيانات �سنة واحدة.

تجمع  ال�سياق،  هذا  وفي  لالجئين.  دائمة  حل�ل  اإيجاد  اإلى  ال�سعي  ه�  االجئين  مف��سية  والية  من  الرئي�سية  العنا�سر  اأحد 

التقليدية الثالثة: الع�دة الط�عية، واالإدماج على ال�سعيد المحلي، واإعادة الت�طين.  اإح�ساءات عن الحل�ل  اأي�ساً  المف��سية 

ويف�سل الكثير حل الع�دة اإلى ال�طن. غير اأن هناك اأ�سباباً �ستى، كما يت�سح من االأرقام المعرو�سة اأدناه، تجعل ن�سبة �سئيلة من 

الالجئين فقط هي التي تجد حاًل في اأي عام من االأع�ام، مما ي�سهم في اإطالة اأمد اأو�ساع الالجئين ال�سعبة.

وخالل عام 2016، عاد اأكثر من550.000 الجئ اإلى بلدانهم االأ�سلية –وه� عدد ي�سكل اأكثر من �سعف عدد العائدين في عام 2015 

باك�ستان.  من  اأ�سا�ساً  قادمين  اأفغان�ستان،  اإلى   )384.000( العائدين  معظم  ه  وتَ�جَّ ال�سابقة.  بال�سن�ات  مقارنة  ملح�ظة  وزيادة 

واأ�سهمت النزاعات المط�لة والمتجددة في انخفا�س م�ست�يات الع�دة الط�عية، اإذ بلغت م�ست�ياتها في الفترة بين عامي 2011 
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و2015 ن�سبة 10 في المائة فقط من مجم�ع العائدين على مدى العقدين الما�سيين.

وهناك تحديات عديدة اأمام تقييم اأعداد الم�ستفيدين من االإدماج على ال�سعيد المحلي، لكن تقديرات المف��سية ت�سير اإلى اأن 23 

بلداً اأبلغ في عام 2016 عن تجني�س الجئ واحد على االأقل )مقارنة بـ 28 بلداً في عام 2015(، لي�سل مجم�ع الالجئين المجن�سين 

اإلى 23.000 في ذلك العام )مقارنة بـ 32.000 في عام 2015(. و�سمت كندا اأكبر ن�سبة اإذ جن�ست ح�الي 16.300 الجئ في عام 2016 

)مقارنة بـ25.900 الجئ في عام 2015(، واأ�سهمت فرن�سا وبلجيكا والنم�سا بالجزء االأكبر من الن�سبة المتبقية.

وزاد عدد البلدان الم�ساركة في برامج المف��سية الإعادة الت�طين من 33 بلداً في عام 2015 اإلى 37 بلداً في عام 2016؛ وو�سعت دول 

في اأوروبا واأمريكا الالتينية، على وجه الخ�س��س، برامج جديدة الإعادة الت�طين، اأو تعهدت بالتزامات جديدة باإعادة الت�طين. 

وعلى الرغم من هذه الزيادة، ظلت بلدان اإعادة الت�طين التقليدية، وهي اأ�ستراليا وكندا وال�اليات المتحدة، تنفذ معظم عمليات 

اإعادة ت�طين الالجئين في العالم. وفي عام 2016، ُقبل نح� 190.000 الجئ الإعادة ت�طينهم على ال�سعيد العالمي، مما يمثل 

زيادة بن�سبة 77 في المائة مقارنة بعام 2015 )107.100(. و�سكل الالجئ�ن ال�س�ري�ن والك�نغ�لي�ن والعراقي�ن وال�س�مالي�ن 

اأهم الم�ستفيدين. ويقدم ال�سكل 8 لمحة عامة عن اإح�ساءات اإعادة الت�طين في البلدان الرئي�سية بين عامي 2000 و2016.

ال�سكل 8- عدد الالجئين الذين اأعيد ت�طينهم في بلدان اإعادة الت�طين الرئي�سية في الفترة 2000- 2016 

)باالأالف(

لع عليه في 23 حزيران/ي�نيه 2017(. الم�سدر: UNHCR, n.d. )اطُّ
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دور المنظمة الدولية للهجرة في اإعادة التوطين

عن  ف�ساًل  الت�طين،  اإعادة  برامج  طريق  عن  ومنظم  اآمن  نح�  على  الالجئين  ل�سفر  الالزمة  الترتيبات  المنظمة  ت�سع 

االأ�سخا�س االآخرين م��سع االهتمام ممن هم معر�س�ن للخطر ويتنقل�ن عبر م�سارات اإن�سانية اأخرى. واإلى جانب البرامج 

التقليدية الإعادة ت�طين الالجئين وبرامج ال�سماح بالدخ�ل الأ�سباب اإن�سانية، تنفذ دول اإ�سافية اأ�سكااًل اأخرى من اإجراءات 

والمنح  الخا�سة،  والرعاية  اإن�سانية،  لدوافع  الممن�حة  التاأ�سيرات  مثل  بتنفيذها،  اهتماماً  تبدي  اأو  بالدخ�ل،  ال�سماح 

االأكاديمية، ومخططات تنقل اليد العاملة. وت�سير بيانات المنظمة ب�ساأن التنقل في �سياق الم�ساعدة في اإعادة الت�طين اإلى 

العدد االإجمالي من الالجئين وغيرهم من االأ�سخا�س م��سع االهتمام الذين ي�سافرون تحت رعاية المنظمة من مختلف 

بلدان المغادرة اإلى وجهات �ستى في جميع اأنحاء العالم خالل فترة معينة.

وخالل ال�سنتين 2015 و2016، دعمت المنظمة ح�الي 43 دولة في تنفيذ مبادرات اإعادة الت�طين وال�سماح بالدخ�ل الأ�سباب 

اإذ نفذت عمليات كبرى في اإثي�بيا واالأردن واأفغان�ستان  اإن�سانية ومبادرات النقل في اأكثر من 140 بلداً من بلدان المغادرة، 

وتايلند وتركيا وجمه�رية تنزانيا المتحدة والعراق وكينيا ولبنان وماليزيا ونيبال. وفي عام 2015، �سافر 126.867 �سخ�ساً 

اإعادة الت�طين؛ و�سكل ال�س�ري�ن والب�رمي�ن والعراقي�ن واالأفغان  اإلى 30 دولة برعاية المنظمة في �سياق الم�ساعدة في 

وال�س�مالي�ن معظمهم. وفي عام 2016، �سافر 204.937 �سخ�ساً اإلى 39 دولة برعاية المنظمة في �سياق الم�ساعدة في اإعادة 

الت�طين؛ و�سكل ال�س�ري�ن والك�نغ�لي�ن والعراقي�ن واالأفغان وال�س�مالي�ن معظمهم. وال يتغير الت�زيع الجن�ساني من 

�سنة اإلى اأخرى، اإذ يعاد ت�طين 51 في المائة من الذك�ر و49 في المائة من االإناث في بلدان ثالثة. وبين عامي 2010 و2016، 

زادت عمليات اإعادة الت�طين ال�سن�ية التي تنفذها المنظمة باأكثر من 103 في المائة، اإذ �سملت اأكثر من 100.000 �سخ�س في 

و�سعية ه�سه في عام 2010، وقرابة 205.000 �سخ�س في عام 2016. ويعزى ذلك في جزء كبير منه اإلى اإعادة ت�طين ال�س�ريين 

في حاالت الط�ارئ وال�سماح بدخ�ل المترجمين العراقيين واالأفغان بم�جب تاأ�سيرات الهجرة الخا�سة. و�ُسجلت زيادة في 

اإعادة ت�طين ال�س�ريين في الن�سف الثاني من عام 2015، ال �سيما في كندا والمملكة المتحدة وال�اليات المتحدة االأمريكية 

وعدد من البلدان االأوروبية مثل األمانيا وال�س�يد.

وبم�جب اتفاقات تعاونية، ت�فر المنظمة الأ�سحاب الم�سلحة المعل�مات الالزمة وتتبادل البيانات مع ال�سركاء الرئي�سيين 

اإعادة الت�طين وال�كاالت المعنية. وتتعاون المنظمة بانتظام تعاوناً وثيقاً مع المف��سية  مثل مف��سية الالجئين وبلدان 

للتحقق من البيانات االإجمالية المتعلقة باإعادة الت�طين وتح�سين م�اءمتها، وال �سيما االأرقام الخا�سة بعمليات المغادرة.

www.iom.int/resettlement� :لالطالع على مزيد من المعل�مات عن اأن�سطة المنظمة في مجال اإعادة الت�طين، انظر

assistance.

النازحون داخليًا

التي حدثت خالل فترة  الجديدة  النزوح  الداخلي: حاالت  النزوح  البيانات عن ن�عين من  الداخلي  النزوح  يجمع مركز ر�سد 

معّينة، ومجم�ع عدد النازحين داخلياً في لحظة زمنية معّينة. وفي نهاية عام 2016، �ُسجلت 31.3 ملي�ن حالة نزوح داخلي جديدة 

. وارتبطت الك�ارث الناجمة عن مخاطر �سريعة الظه�ر باأغلبية تلك الحاالت، اأي 24.2 ملي�ن حالة نزوح داخلي 
59

في 125 بلداً

اأي 6.9 ماليين في 37 بلداً. وي�ؤكد المركز في  العام �سببين في الحاالت المتبقية،  النزاع والعنف  جديدة في 118 بلداً. وكان 

تقريره االأخير من جديد اأوجه التعقيد في تحديد اأي من النزاعات والك�ارث ي�سكل ال�سبب المبا�سر في النزوح، ويبرز الحاجة 

اإلى هاتين ال�ثيقتين لالطالع على المالحظات  IDMC, 2017 وIDMC, 2016. ويرجى الرج�ع  اإلى المرجعين  الق�سم الفرعي  ي�ستند م�سم�ن هذا   59

الت��سيحية وتحليل اأعمق والمحاذير والقي�د والمنهجيات المرتبطة باالأعداد واالتجاهات المعرو�سة. وعام 2016 ه� اأول عام اأعد فيه مركز ر�سد الت�سرد 

الداخلي تقريراً �سن�ياً واحداً جامعاً يت�سمن اأرقاماً عن حاالت النزاع والعنف والك�ارث. وت�سكل تقارير المركز ال�سابقة ب�ساأن التقديرات العالمية )المتاحة 

في الرابط التالي:  /www.internal�displacement.org/globalreport ف�ساًل عن قاعدة بياناته العالمية ب�ساأن النزوح الداخلي م�سادر 

رئي�سية اأخرى للمعل�مات.
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المتزايدة اإلى تحديد طرق اأف�سل لالإبالغ عن النزوح في �سياق دوافع متعددة

وو�سل مجم�ع عدد النازحين داخلياً على ال�سعيد العالمي ب�سبب النزاع والعنف العام في نهاية عام 2016 اإلى 40.3 ملي�ن �سخ�س، 

مما يمثل انخفا�ساً مقارنة بعام 2015 حيث و�سل عددهم اإلى 40.8 ملي�ن �سخ�س – وه� اأعلى رقم �سجل على االإطالق منذ اأن بداأ 

المركز عملية الر�سد في عام 1998. وعلى غرار االتجاهات المتعلقة بالالجئين )التي ن�ق�ست في الق�سم ال�سابق(، اأدت النزاعات 

الم�ستع�سية والنزاعات الجديدة اإلى زيادة مجم�ع عدد النازحين داخلياً ب�سبب حاالت النزاع والعنف العام بال�سعف تقريباً منذ 

عام 2000، وزيادة حادة في عددهم منذ عام 2010. وال ت�جد اأرقام عن اأعداد النازحين ب�سبب الك�ارث على ال�سعيد العالمي، على 

الرغم من بذل جه�د لمعالجة هذه الم�ساألة. وت�سير البيانات المتاحة اإلى اأن ال�سن�ات الت�سع التي انق�ست منذ عام 2008 �سهدت 

227.6 ملي�ن حالة نزوح مرتبطة بالك�ارث. وت�سير بيانات الحاالت النم�ذجية الم�ثقة في عام 2015 اأي�ساً اإلى اأن مئات االآالف 

من االأ�سخا�س يعان�ن من النزوح الط�يل االأمد، الذي تتراوح مدته بين عام و26 عاماً.

اأن ح�الي  اإلى 5.3 ماليين حالة نزوح جديدة في المت��سط �سن�ياً. وهذا يعني  واأدت النزاعات واأعمال العنف، منذ عام 2003، 

اأعلى من  الفترة بين عامي 2000 و2015، كان المت��سط  . وفي 
61

15،000رجل وامراأة وطفل يجبرون على مغادرة ديارهم ي�مياً

اأو اأكثر من 20،000 �سخ�س ي�مياً. وفي عام 2016، بلغ مجم�ع حاالت النزوح الجديدة  ذلك ، اإذ بلغ 7.6 ماليين �سخ�س �سن�ياً 

6.9 ماليين حالة، وه� معدل يندرج بين المت��سطين، ويمثل اتجاهاً ت�ساعدياً عاّماً منذ2003. وفي عام 2015، كان اليمن اأكثر 

ال�س�رية )1.3 ملي�ن( والعراق )1.1  العربية  النزوح الجديدة )2.2 ملي�ن(، تليه الجمه�رية  البلدان ت�سرراً من حيث حاالت 

ملي�ن(. اأما في عام 2016، فقد �سجل اليمن والجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق )وهي البلدان التي �سكلت اأكثر من ن�سف 

، لكنها ظلت من بين البلدان 
62

المجم�ع العالمي من حاالت النزوح في عام 2015، اإذ بلغت 8.8 ماليين حالة( اأرقاماً اأقل بكثير

الع�سرة الرئي�سية في حاالت النزوح، على غرار بلدان اأخرى كانت في هذه القائمة في عام 2015. وت�سدرت جمه�رية الك�نغ� 

الديمقراطية، التي كانت ُتعتبر منطقة مهملة فيما يتعلق باأزمة النزوح، القائمة في عام 2016 )اإذ بلغ عدد النازحين فيها 922.000 

�سخ�س(، تليها الجمه�رية العربية ال�س�رية )824.000( والعراق )659.000(. وعند قيا�س حاالت النزوح الجديدة الناجمة عن 

النزاع والعنف كن�سبة من ال�سكان، تت�سدر الجمه�رية العربية ال�س�رية القائمة )اإذ �ُسجلت فيها 4،400 حالة نزوح لكل 100.000 

ن�سمة(، تليها ال�سلفادور) 3،600 حالة نزوح لكل 100.000 ن�سمة(، وليبيا )2.500 حالة لكل 100.000 ن�سمة(. وي�سير المركز اإلى اأن 

ال�سلفادور ظلت دائماً اأحد اأعنف البلدان في العقد الما�سي؛ غير اأن النزوح الداخلي الناجم عن العنف االإجرامي وعنف الع�سابات 

في هذا البلد يبقى م�ستتراً اإلى حد بعيد.

واإقليماً  40.3 ملي�ن �سخ�س اأ�سبح�ا نازحين من جراء اأعمال العنف والنزاعات في نهاية عام 2016، على  وي�ست�سيف 56 بلداً 

اأن البلدان الع�سرة الرئي�سية المعنية لم تختلف �س�ى اختالف �سئيل. فك�ل�مبيا )التي �سجلت 7.246.000 نازح( والجمه�رية 

العربية ال�س�رية )6.326.000( تتجاوزان كثيراً البلدان االأخرى وت�سكالن معاً ثلث مجم�ع النازحين لتلك االأ�سباب في العالم. 

ونيجيريا  اليمن  ثم   ،)2.230.000( الديمقراطية  الك�نغ�  وجمه�رية   ،)3.035.000( والعراق   ،)3.300.000( ال�س�دان  ويليهما 

البالغ  النازحين  مجم�ع  من  �سخ�س  ملي�ن   30 من  اأكثر  الع�سرة  البلدان  هذه  وت�سم  واأفغان�ستان.  واأوكرانيا  ال�س�دان  وجن�ب 

عددهم 40.3 ملي�ن �سخ�س في العالم. فقد جاءت ك�ل�مبيا وجمه�رية الك�نغ� الديمقراطية والعراق وال�س�دان وجن�ب ال�س�دان 

�سمن البلدان الع�سرة الرئي�سية كل عام منذ عام 2003.

ال�سياقات  الداخلي  بالنزوح  المتعلقة  العالمية  االأرقام  تبين  ال  الظه�ر،  ال�سريعة  الطبيعية  االأخطار  الناجمة عن  والك�ارث  العام  والعنف  النزاع  با�ستثناء   60

الكثيرة االأخرى التي تدفع النا�س اإلى الفرار من ديارهم، مثل العنف االإجرامي وم�ساريع التنمية واالأزمات البطيئة الظه�ر المرتبطة بالجفاف والتغير 

البيئي. ويبرز المركز في المرجع GRID 2016، الجه�د المبذولة لجمع البيانات عن هذه االأ�سكال من النزوح واأوجه التعقيد الكامنة في هذا التحدي. 

)IDMC, 2016  ،انظر، على �سبيل المثال(

.IDMC, 2017  61

يبرز المركز االأ�سباب التي يمكن اأن تبرر هذه التغييرات، بما في ذلك تحقيق اال�ستقرار في خط�ط النزاع االأمامية، ووقف اإطالق النار، والقي�د المفرو�سة   62

على حرية التنقل، والتغييرات في منهجية جمع البيانات.
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. ويتجاوز هذا العدد كثيراً مت��سط مجم�ع النازحين من 
63

وت�سببت الك�ارث �سن�ياً، منذ عام 2008، في 25.3 ملي�ن نازح جديد

جراء النزاعات والعنف، ويعك�س ما تت�سم به بع�س المخاطر من طابع ع�س�ائي ال يمكن التنب�ؤ به وال يمكن ال�سيطرة عليه. وتبدو 

هذه االأبعاد جلية اأكثر عند النظر في عدد البلدان التي ت�ست�سيف النازحين الجدد: 118 بلداً م�سيفاً للنازحين من جراء الك�ارث، 

مقارنة بـ 37 بلداً م�سيفاً للنازحين من جراء النزاع والعنف. وفي عام 2016 )على غرار ال�سن�ات ال�سابقة( ،�سكلت الك�ارث الناجمة 

عن االأخطار المرتبطة بالمناخ والطق�س، مثل الفي�سانات والع�ا�سف، الجزء االأكبر من اإجمالي النازحين ب�سبب المناخ البالغ 

عددهم 24.2 ملي�ن نازح )23.5 ملي�ن اأو 97 في المائة(. ومنذ عام 2009، ت�سببت الك�ارث الناجمة عن االأخطار الجي�فيزيائية 

في حدوث ملي�ني حالة نزوح في المت��سط �سن�ياً، وكانت ثاني اأكبر عامل ي�ساهم في اأعداد النازحين في العالم. ومع ذلك، تظل 

االأرقام المتعلقة بعام 2016 اأقل بكثير من المت��سط، اإذ �ُسجل قرابة 700،000 حالة نزوح جديدة. و�سجلت ال�سين )7.434.000( 

العدد  فاإن  ال�سابقة،  ال�سن�ات  غرار  وعلى   .2016 عام  في  المطلقة  االأرقام  اأعلى   )2.400.000( والهند   )5.930.000( والفلبين 

المرتبطة  الجديدة  النزوح  يتجاوز عدد حاالت  ال�ساري،  المت��سط  قلياًل من  اأقل  كان  واإن  نازح،  24.2 ملي�ن  البالغ  االإجمالي 

بالنزاع والعنف، كما يبين ال�سكل 9. ومع ذلك، يالحظ مركز ر�سد الت�سرد الداخلي بالفعل اأن جزءاً كبيراً من المجم�ع العالمي 

ذ على نح� اآمن ومنظم. من االأ�سخا�س النازحين حديثاً ب�سبب الك�ارث يرتبط عادة بعمليات اإجالء ق�سيرة االأجل ُتنفَّ

ال�سكل 9- النازح�ن داخلياً حديثاً )بالماليين(

لع عليه في 23 حزيران/ي�نيه 2017(. الم�سدر: IDMC, n.d. )اطُّ

م�شفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع النزوح

الك�ارث  اأو  النزاعات  المت�سررة من  البلدان  النزوح في  المنظمة حاالت  تعتمده  الذي  النزوح  تتبع  يتعقب نظام م�سف�فة 

مم نظام الم�سف�فة لجمع المعل�مات عن حركات النازحين والمهاجرين واحتياجاتهم المتغيرة، وتجهيزها  الطبيعية. وقد �سُ

ون�سرها. وُتتقا�سم البيانات في �سكل خرائط ور�س�م بيانية وتقارير واأ�سرطة معاينة تفاعلية على االإنترنت و�سادرات البيانات 

الخام اأو المجهزة ح�سب الطلب.

وا�ستناداً اإلى حالة معينة، يمكن اأن يجمع النظام معل�مات عن ال�سكان وم�اقعهم وظروفهم واحتياجاتهم وم�اطن �سعفهم 

با�ستخدام اأداة واحدة اأو اأكثر من االأدوات المنهجية التالية:

.IDMC, 2017  63
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1 - تتبع التنقل واالحتياجات ال�ساملة لعدة قطاعات في م�اقع معينة لتقديم م�ساعدة محددة الهدف؛

2 - تتبع الحركات )"التدفقات"( والحالة العامة في نقاط المن�ساأ والعب�ر والمق�سد؛

3 - ت�سجيل االأفراد واالأ�سر الختيار الم�ستفيدين، وو�سع برامج ا�ستهداف االأو�ساع اله�سه؛

4 - اإجراء الدرا�سات اال�ستق�سائية لجمع معل�مات محددة من ال�سكان المعنيين.

وفي عام 2015، تتبع نظام الم�سف�فة اأكثر من 14.5 ملي�ن �سخ�س عالقين في براثن النزاعات و الك�ارث الطبيعية في 

23 بلداً. و�سكلت بيانات المنظمة لعامي 2015 و2016 مرجعاً للتقديرات التي جمعها مركز ر�سد الت�سرد الداخلي في عدد 

من البلدان عن حاالت النزوح الداخلي)ز()ح(. وفي ت�سرين االأول/اأكت�بر 2015، و�سع نظام الم�سف�فة ب�ابة معل�مات عن 

تدفقات الهجرة اإلى اأوروبا، متاحة في الرابط التالي: http://migration.iom.int/europe. وتن�سر الب�ابة معل�مات 

عن اتجاهات حركات المهاجرين، وطرق عب�رهم، والمهاجرين الذين تقطعت بهم ال�سبل والمهاجرين المفق�دين.

.www.globaldtm.info :للح�س�ل على مزيد من المعل�مات عن م�سف�فة المنظمة، انظر

 IDMC, 2017 (ز)

 IDMC, 2016 (ح)

الثغرات والتحديات المتعلقة بالبيانات

يبين هذا الف�سل اأن هناك عدة ثغرات وتحديات رئي�سية مرتبطة بجمع البيانات عن المهاجرين وتحليلها. ويقدم الق�سم التالي 

القراء  ون�سجع  التف�سيل،  بمزيد من  الم�ساألة  ت�ستك�سف هذه  كثيرة هامة  اأعمال  نجزت 
ُ
اأ ذلك،  ومع  بع�سها.  لمحة م�جزة عن 

.
64

المهتمين بالم��س�ع على الرج�ع اإليها

وُت�ستمد معرفتنا بنطاق الهجرة الدولية وفهمنا اإياه في المقام االأول من تقديرات اأعداد المهاجرين الدوليين، اأو عدد االأ�سخا�س 

المهاجرين  اأعداد  البيانات عن  اأن ت�افر وج�دة  بلد م�لدهم في لحظة زمنية محددة. غير  اآخر غير  بلد  الذين يعي�س�ن في 

يختلفان اختالفاً كبيراً بين البلدان والمناطق ب�سبب القي�د التي تعتر�س جمع البيانات، مثل عدم ت�سنيف الخ�سائ�س الرئي�سية. 

اأو  اإال كل عقد  فالتعدادات، على �سبيل المثال، وهي م�سدر هام من م�سادر البيانات لقيا�س اأعداد المهاجرين، ال ُتنجز عم�ماً 

نح�ه. وتقت�سر في كثير من االأحيان على ت�سجيل المهاجرين ال�افدين دون المهاجرين الخارجين، وال ت�ثق اأعمارهم اأو �سنة 

وتعاريف  مفاهيم  في  االختالف  هذا  وي�ؤدي  الجن�سية.  على  تركز  بل  الميالد  بلد  مثاًل  البلدان  بع�س  ت�سجل  فال   .
65

هجرتهم

المهاجرين الدوليين على ال�سعيدين الدولي وال�طني اإلى �سع�بة تقدير اأعداد المهاجرين عالمياً.

اأما البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة فهي اأقل من البيانات عن اأعداد المهاجرين. وعلى الرغم من الجه�د المتزايدة لتجميع 

هذه  عن  بيانات  ت�جد  ال  والت�حيد،  للمقارنة  قابليتها  وتح�سين  ال�طنية،  الم�سادر  من  الهجرة  بتدفقات  المتعلقة  البيانات 

واالجتماعية  االقت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  جمعت  وقد   .
66

العالم بلدان  معظم  بخ�س��س  الدولية  الهجرة  تميز  التي  الديناميات 

 Kraler and ؛de Beer et al., 2010 ؛Raymer and Willekens, 2008 ؛Poulain, Perrin and Singleton, 2006 ،انظر، على �سبيل المثال  64

.Reichel, 2011
.Willekens, 2016  65

 Poulain, Perrin and Singleton, ؛ وLemaitre et al., 2007 ؛ وVezzoli, Villares�Varela and de Haas, 2014؛ وUN DESA, 2015c  66
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تدفقات  عن  فُتبلغ  االقت�سادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  اأما  فقط،  بلداً   45 بـ  المتعلقة  المهاجرين  تدفق  بيانات 

الهجرة فيما يخ�س بع�س اأع�سائها. ومع ذلك، ففي كلتا مجم�عتي البيانات، يمكن اأن تختلف المدة الم�ستخدمة لتعريف حدث 

الهجرة، وتغطية ال�سكان المعر�سين للخطر، مما يعرقل التحليل. وهناك معل�مات اأقل عن نطاق تدفقات الهجرة غير النظامية 

. وقد دفعت الزيادة االأخيرة في هذه التدفقات 
67

واأنماطها ودينامياتها، ب�سبب الطبيعة ال�سرية والمتغيرة لهذا ال�سكل من الهجرة

عبر البحر المت��سط بع�س الجهات الفاعلة اإلى تح�سين الجه�د المبذولة لجمع البيانات عن حركات الهجرة اإلى اأوروبا، ومع 

.
68

ذلك ال ُيعرف اإال القليل ن�سبياً عن االأرقام واالأنماط والخ�سائ�س في اأجزاء اأخرى من العالم

جمعتها  التي  التقديرات  اإلى  االأول  المقام  في  وخ�سائ�سها  العاملة  اليد  لهجرة  العالمي  بالنطاق  المتعلقة  المعرفة  وت�ستند 

منظمة العمل الدولية. ومن المرجح اأن تك�ن هذه االأرقام اأقل من الحجم الحقيقي ب�سبب مجم�عة من الع�امل، مثل نق�س 

ح�ساب حركات هجرة اليد العاملة الق�سيرة االأجل في كثير من االأحيان. وعلى غرار اأعداد المهاجرين على ال�سعيد العالمي، ثمة 

�سع�بات اإح�سائية وتعريفية ومنهجية في و�سع تقديرات العمال المهاجرين وتحديد خ�سائ�سهم. ويتيح البنك الدولي �سن�ياً 

تقديرات ب�ساأن التح�يالت المالية العالمية، لكن هناك اأي�ساً محاذير وقي�داً كبيرة مرتبطة باالأرقام المتاحة.

وت�ا�سل عدة جهات فاعلة، وال �سيما مف��سية الالجئين، ومركز ر�سد الت�سرد الداخلي، ومكتب االأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، العمل على زيادة ت�افر ونطاق تغطية البيانات العالمية عن ال�سكان في االأو�ساع اله�سه 

)مثل الالجئين وطالبي اللج�ء والنازحين داخلياً و�سحايا االتجار(، على الرغم من اأن جمع البيانات في �سياق النزاعات واأعمال 

العنف والك�ارث عملية �سعبة بطبيعتها. وتن�ساأ ال�سع�بات المنهجية والت�سغيلية وال�سيا�سية عن طبيعة حاالت الط�ارئ، ف�ساًل 

الحركات  عن  الكمية  البيانات  نق�س  اأن  غير  �س�رتهم".  و"بروز  �سعفهم  وم�اطن  للقيا�س  الخا�سعين  ال�سكان  خ�سائ�س  عن 

المرتبطة بالتغير البيئي، بما في ذلك تغير المناخ، يمثل ثغرة رئي�سية. وي�سكل تعدد اأ�سباب هذه الحركات تحديات خا�سة. كما 

اأن االأدلة على االتجاهات الط�يلة االأجل المرتبطة بالك�ارث، مثل مدة النزوح والحركات والم�سارات الالحقة، نادرة اأي�ساً. وقد 

قر بهذه الثغرات، ولذلك ُتبذل جه�د البتكار الحل�ل والتغلب على هذه الح�اجز.
ُ
اأ

ا�شتنتاج

�سهدت ال�سن�ات االأخيرة زيادة ال يمكن اإنكارها في المعل�مات والمعارف المتاحة عن الهجرة العالمية، ف�ساًل عن االهتمام بها. 

وتبذل الحك�مات والمنظمات الدولية وجهات فاعلة اأخرى جه�داً مت�ا�سلة لبناء قاعدة اأمتن من االأدلة على نطاق وخ�سائ�س 

المتزايد  الالجئ�ن(، واالهتمام  النطاق )بمن فيهم  ال�ا�سعة  المهاجرين  تحركات  العالمية، تحفزها على ذلك جزئياً  الهجرة 

هذا  ي��سح  وكما  العالمي.  ال�سعيد  على  المعارف  تعتري  بالذكر  جديرة  ثغرات  اأي�ساً  وهناك  الهجرة.  ب�ساأن  الدولي  بالتعاون 

يعرف عن غيرها.  اأكثر مما  بلدان ومناطق  ُيعَرف عن  اإذ  ن�اح عديدة،  المتاحة محدودة ومجزاأة من  المعل�مات  فاإن  الف�سل، 

وهناك �سع�بات ال ح�سر لها مرتبطة بجمع ومقارنة البيانات عن ج�انب محددة للهجرة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تغير دوافع 

الهجرة واأنماطها، هناك زخم لتح�سين ت�افر ون�عية البيانات العالمية المتعلقة بالهجرة الدولية من خالل االبتكار والجه�د 

 ف�ساًل عن التح�الت التكن�ل�جية.
69

المت�سافرة، ي�سهم في جزء منه اإدراج م�ساألة الهجرة في خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030 

.Kraler and Reichel, 2011  67

.McAuliffe and Mence, 2017  68

.UN DESA, 2015e  69
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وقد عر�سنا في هذا الف�سل لمحة عامة عن الهجرة والمهاجرين، ا�ستناداً اإلى البيانات المتاحة. وعلى الرغم مما ي�س�ب البيانات 

البيانات  اأن تقدم  قّيمة. ويمكن  ا�ستنتاجات  ا�ستخال�س عدة  �ساملة، يمكن  تعتر�س تقديم �س�رة عالمية  من ثغرات وتحديات 

المتاحة نظرة ثاقبة عن ديناميات الهجرة العالمية واتجاهاتها، وت�سهم في اتخاذ قرارات م�ستنيرة. ووراء كل منها ق�سة ُتحكى 

اأي�ساً.

ونعلم اأن معظم النا�س في العالم ال يزال�ن يعي�س�ن في البلد الذي ولدوا فيه، لكن المزيد منهم اأ�سبح يعي�س اأي�ساً في بلدان 

اأخرى، وال �سيما في بلدان تقع داخل منطقتهم. وفي ال�قت نف�سه، يهاجر العديد منهم اإلى البلدان المرتفعة الدخل التي قد 

تك�ن اأبعد من ذلك. وي�سكل المهاجرون الدولي�ن جزءاً �سغيراً، واإن كان متنامياً، من مجم�ع �سكان العالم. ومن ناحية اأخرى، 

ال ت�جد بيانات عالمية عن اأعداد المهاجرين غير النظاميين على ال�سعيد العالمي.

وثمة حاجة اإلى االبتكار والتح�سين من اأجل فهم اأف�سل لالتجاهات العالمية ال�سائدة في تدفقات الهجرة النظامية، كي يت�سنى 

اعتراف  اأي�ساً  وهناك  ب�ساأنها.  معل�مات  ت�جد  التي  يقاربها  ما  اأو  واالأربعين  الخم�سة  البلدان  ليتجاوز  التغطية  نطاق  ت��سيع 

تعتمد على خدمات  �سرية  قن�ات  ا�ستخدام  عند  �سيما  وال  الهجرة،  اأثناء  يم�ت�ن  العالم  اأنحاء  في جميع  اأ�سخا�ساً  باأن  متزايد 

المهربين والمتجرين. وهذا الن�ع من المعل�مات جديد ن�سبياً، يتطلب تح�سين ن�عيته ونطاق تغطيته.

اإن العمل ه� ال�سبب الرئي�سي وراء هجرة النا�س على ال�سعيد الدولي، وي�سكل العمال المهاجرون اأغلبية كبيرة من المهاجرين 

الدوليين في العالم. ويعي�س معظمهم في البلدان المرتفعة الدخل ويعمل�ن في قطاع الخدمات. ويتجاوز عدد العمال الذك�ر 

عدد العامالت، كما اأن معدل م�ساركتهم في الق�ى العاملة اأكثر من معدل م�ساركة المهاجرات. وظلت معظم البلدان الرئي�سية 

المر�سلة للتح�يالت المالية هي نف�سها بين عامي 2000 و2015، �ساأنها في ذلك �ساأن البلدان الرئي�سية الم�ستقبلة للتح�يالت في 

العالم. وب�جه عام، زاد مجم�ع التدفقات العالمية من التح�يالت المالية زيادة كبيرة بين عامي 2000 و2016.

واأخيراً، �ُسجل رقم قيا�سي في عدد النازحين في العالم من جراء النزاع والعنف ال�سامل وع�امل اأخرى. وقد اأدت النزاعات واأعمال 

العنف الم�ستع�سية والمتكررة التي لم تجد حاًل اإلى زيادة عدد الالجئين في جميع اأنحاء العالم، ت�سكل الن�ساء واالأطفال ن�سبة 

كبيرة منهم. وال تزال حفنة من البلدان تقدم حل�اًل لالجئين، لكن هذه الحل�ل ال تكفي اإجمااًل لتلبية االحتياجات العالمية. 

واأدت ع�امل مماثلة اإلى نزوح الماليين من النا�س داخل بلدانهم، في ال�قت الذي ت�ساعفت فيه تقريباً حاالت النزوح المرتبط 

بالنزاع والعنف منذ عام 2000. ومع ذلك، فاإن حاالت النزوح ال�سن�ية الجديدة المرتبطة بالمخاطر ال�سريعة الظه�ر تف�ق بكثير 

اإلى  حاالت النزوح الناجمة عن النزاع والعنف، ويعترف الجميع بالحاجة اإلى جمع بيانات تراكمية اأف�سل. وهناك حاجة اأي�ساً 

بيانات اأف�سل عن الحركات المرتبطة بالتغير البيئي، بما في ذلك اآثار تغير المناخ.
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الف�شل الثالث  - الهجرة والمهاجرون: الأبعاد والتطورات الإقليمية

مقدمة

بالتحديد  ويتناول  يقدم الف�سل ال�سابق عن بيانات الهجرة العالمية واتجاهاتها لمحة عامة عن "ال�س�رة العالمية" للهجرة، 

المهاجرون  العمال  فيهم  بمن  المهاجرين،  وفئات معينة من  )التدفقات(؛  الدولية  والهجرة  )االأعداد(  الدوليين  المهاجرين 

ال�سعيد  االأول على  المقام  الثاني فيركز في  الف�سل  اأما  المالية.  اللج�ء والنازح�ن داخلياً؛ والتح�يالت  والالجئ�ن وطالب�ا 

العالمي، مع االإ�سارة اإلى اأوجه التباين بين المناطق وتقديم بع�س االأمثلة على الم�ست�ى القطري. وفي هذا الف�سل الذي يركز 

على االأبعاد والتط�رات االإقليمية، ن�سع منظ�راً مختلفاً، لكنه تكميلي، للمهاجرين وحركات الهجرة في مختلف اأنحاء العالم.

و�سننطلق من منطلق جغرافي بداًل من اعتماد منطلق م�ا�سيعي، الأن الجغرافيا عامل اأ�سا�سي من ع�امل الهجرة في الحا�سر، 

حرز م�ؤخراً في مجالي النقل وتكن�ل�جيا االت�ساالت - 
ُ
وال �سك في اأنها كانت كذلك في الما�سي. وعلى الرغم من التقدم الذي اأ

الذي يعتقد الكثير اأنه يقل�س العالم الذي نعي�س فيه )انظر على �سبيل المثال الف�سل المتعلق بالتنقل والهجرة والت��سيل عبر 

ال�طني في هذا التقرير( - غالباً ما تك�ن الجغرافيا اأحد اأهم الع�امل التي ت�سكل اأنماط الهجرة والنزوح. وكثير من االأ�سخا�س 

اإلى البلدان القريبة منهم، وهي بلدان ي�سهل عليهم  اأي يهاجرون  الذين يهاجرون عبر الحدود يفعل�ن ذلك داخل منطقتهم، 

ال�سفر اإليها، ولي�ست غريبة عنهم وي�سهل عليهم اأي�ساً الع�دة منها. اأما فيما يخ�س االأ�سخا�س النازحين، فاإن البحث عن االأمان 

والمخاطر  ال�سديد،  والعنف  االأهلي،  اأو  ال�طني  النزاع عبر  واالأزمات مثل  الك�ارث  الهروب من  االأهمية عند  بالغ  اأمر  ب�سرعة 

ال�سريعة الظه�ر مثل الظ�اهر المناخية الكارثية. ولذلك، يميل النا�س اإلى النزوح اإلى اأماكن قريبة اآمَن لهم، �س�اء اأكانت داخل 

البلد اأو في بلد اآخر عبر الحدود.

اأف�سل  فهم  اإلى  الت��سل  على  الهجرة  مجال  في  والباحثين  والممار�سين  ال�سيا�سات  �سانعي  م�ساعدة  اإلى  الف�سل  هذا  وي�سعى 

للهجرة الدولية با�ستخدام منظ�ر جغرافي لتقديم لمحات عامة عن الهجرة االإقليمية. ويركز التحليل ال�ارد في هذا الف�سل 

على �ست مناطق عالمية كما تحددها االأمم المتحدة، وت�ستخدمها اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية ومنظمات اأخرى:

اأفريقيا  •
اآ�سيا  •

اأوروبا  •
والكاريبي الالتينية  اأمريكا   •

ال�سمالية اأمريكا   •
اأوقيان��سيا  •

اإلى بيانات  اإح�ساءات الهجرة الرئي�سية ا�ستناداً  وي�سمل تحليل كل منطقة ما يلي: )1( لمحة عامة ومناق�سة م�جزة تتناوالن 

 )2( و�سفاً م�جزاً يتناول "ال�سمات والتط�رات 
70

جمعتها واأبلغت عنها اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية ومف��سية الالجئين 

اإلى مجم�عة وا�سعة من البيانات والمعل�مات والتحليالت من المنظمات  الرئي�سية" التي تميز الهجرة في المنطقة، ا�ستناداً 

يرجى الرج�ع اإلى الف�سل الثاني، التذييل األف، لالطالع على تعاريف الم�سطلحات الرئي�سية، مثل "المهاجر الدولي".  70

3
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الدولية والباحثين والمحللين. ومن اأجل مراعاة تن�ع اأنماط الهجرة واتجاهاتها وق�ساياها في كل منطقة من المناطق ال�ست، 

على  الأفريقيا،  فبالن�سبة  الفرعية.  المناطق  م�ست�ى  ُيعر�س ال�سرد ال��سفي  ل"ال�سمات الرئي�سية والتط�رات االأخيرة" على 

�سبيل المثال، ي�سمح هذا النهج التعاقبي بعر�س روؤى انطالقاً من البيانات االإح�سائية عن اأفريقيا ككل، تليها معل�مات م�جزة 

عن المناطق الفرعية بما فيها �سمال اأفريقيا وغرب وو�سط اأفريقيا و�سرق اأفريقيا وجن�بها. ويرد في التذييل األف ت�زيع المناطق 

والمناطق الفرعية. وتقدم هذه اللمحات العامة عن المناطق الفرعية معل�مات عن اأنماط الهجرة من المناطق الفرعية وداخلها 

المالية،  والتح�يالت  العاملة  اليد  الفرعية، مثل هجرة  المنطقة  تميز  ل�سمات معينة  اهتمام  اأوِلَي  ذلك،  . عالوة على 
71

واإليها

المناطق  ا�ستعرا�سات  من  يق�سد  وال  واالإدماج.  والدولي(،  )الداخلي  والنزوح  المهاجرين،  وتهريب  النظامية،  غير  والهجرة 

الفرعية اأن تك�ن �ساملة، بل هي م�سممة لت��سيح االتجاهات واالأنماط والق�سايا الرئي�سية.

وكما ه� مبين في الف�سل ال�سابق، لدينا االآن من البيانات عن الهجرة اأكثر من اأي وقت م�سى، على الرغم من ا�ستمرار ثغرات 

هامة في البيانات – اإذ يبدو اأن البيانات المتعلقة بالهجرة في جميع اأنحاء العالم مجزاأة وتفتقر اإلى الت�حيد، مما يعيق اأحياناً 

 . وي�ستند الف�سل كثيراً اإلى قاعدة االأدلة القائمة، 
72

قدرتنا الجماعية على اإجراء التحليل وت�جيه ال�سيا�سات والبرامج والعمليات 

وترد الم�سادر في ق�سم الح�ا�سي والمراجع. ون�سجع القراء على الرج�ع اإلى الم�سادر المذك�رة في هذا الف�سل لمعرفة المزيد 

عن الم�ا�سيع ذات االأهمية.

73

اأفريقيا

ت�سمل الهجرة في اأفريقيا اأعداداً مت�ساوية تقريباً من المهاجرين الذين يتنقل�ن اإما داخل المنطقة اأو خارجها. وكما ه� مبين 

اآخرين  اأفريقي غير بلدهم في عام 2015، بينما كان 16 ملي�ناً  اأفريقي يعي�س�ن في بلد  اأكثر من 16 ملي�ن  ال�سكل 1، كان  في 

يعي�س�ن في منطقة مختلفة. وازداد عدد المهاجرين االأفارقة المقيمين داخل المنطقة منذ عام 2000 ف�ساعداً، وال �سيما خالل 

ي�ؤثران  ن�سبياً  االأفريقية و�سغر حجم بع�سها  البلدان  اأعداد  اأن كثرة  اإلى  االإ�سارة  المهم  االأخيرة. ومن  الخم�س  ال�سن�ات  فترة 

في كيفية قيا�س الهجرة الدولية داخل المنطقة وي�ؤثران من ثم في كيفية تج�سيدها في البيانات االإح�سائية. وهناك ع�امل 

اأخرى، مثل اتفاقات حرية التنقل، و�سه�لة اختراق الحدود، وع�امل الهجرة والنزوح، ترد مناق�ستها في ق�سم ال�سمات والتط�رات 

الرئي�سية اأدناه.

ويبين ال�سكل 1 اأن الهجرة الدولية داخل المنطقة االأفريقية ازدادت منذ عام 2000، لكن اأهم نم� حتى االآن حدث في الهجرة 

من اأفريقيا اإلى مناطق اأخرى. فمنذ عام 1990، زاد عدد المهاجرين االأفارقة الذين يعي�س�ن خارج المنطقة باأكثر من ال�سعف، 

المنطقة  يعي�س�ن خارج  الذين  الم�لد  اأفريقيي  المهاجرين  كان معظم   ،2015 عام  وفي  اأوروبا.  اإلى  الهجرة  في  اأكبره  و�ُسجل 

يقيم�ن في اأوروبا )9 ماليين(، واآ�سيا )4 ماليين(، واأمريكا ال�سمالية )ملي�نان(.

عدد  قلة   ،1 ال�سكل  في  مبين  ه�  كما  اأفريقيا،  في  الدوليين  المهاجرين  ب�ساأن  اإليها  االإ�سارة  تجدر  التي  الج�انب  اأبرز  ومن 

المهاجرين الذين ُولدوا خارج المنطقة ثم انتقل�ا اإليها. وعلى الرغم من زيادة ن�سبتهم بمرور ال�قت، كانت اأفريقيا في عام 2015 

م�طناً لعدد قليل ن�سبياً من المهاجرين ال�افدين من خارج المنطقة ال يتجاوز 2.3 ملي�ن مهاجر، معظمهم من اآ�سيا واأوروبا.

ال�س�ؤون  اإدارة  تحددها  التي  الفرعية  المناطق  عن  مختلفة  تك�ن  قد  ولذلك  الهجرة  بديناميات  عم�ماً  ترتبط  الفرعية  المناطق  اأن  اإلى  االإ�سارة  تجدر   71

االقت�سادية واالجتماعية. ويمكن االطالع على تفا�سيل في التذييل األف.

تجدر االإ�سارة اإلى اأن جميع الجه�د المعق�لة قد ُبذلت ل�سمان دقة البيانات الم�سار اإليها في هذا الف�سل، باإجراءات منها التحقق من البيانات. ومع ذلك،   72

والمحاذير  والقي�د  والت��سيحية  التقنية  المالحظات  على  لالطالع  االأولية  الم�سادر  اإلى  الرج�ع  ويرجى  البيانات.  هذه  في  تبّقى  خطاأ  اأي  على  ناأ�سف 

المتعلقة بالبيانات.

انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة منطقة اأفريقيا.  73
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ال�سكل 1- المهاجرون اإلى اأفريقيا وداخل اأفريقيا ومن اأفريقيا في الفترة بين عامي 1990 و2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

اأفريقيا( الذين ُولدوا في واحدة من المناطق  اأفريقيا" المهاجرون المقيم�ن في المنطقة )اأي  اإلى  "المهاجرون  ملح�ظة:  ُيق�سد بعبارة 

اأفريقيا(  )اأي  المنطقة  ُولدوا في  الذين  المهاجرون  اأفريقيا"  داخل  "المهاجرون  بعبارة  وُيق�سد  اآ�سيا(.  اأو  اأوروبا  االأخرى )مثل 

ويقيم�ن خارج بلد م�لدهم لكن في بلد داخل المنطقة االأفريقية. اأما عبارة "المهاجرون من اأفريقيا" فت�سير اإلى اأ�سخا�س ُولدوا 

في اأفريقيا لكنهم يقيم�ن خارج المنطقة )في اأوروبا اأو اأمريكا ال�سمالية مثاًل(.

في  بيانها  ويرد  المنطقة.  �سمال  في  تقع  منها  الخارجين  المهاجرين  من  عدد  اأكبر  ت�سم  التي  االأفريقية  البلدان  اأن  يبدو 

الجزء االأيمن  من ال�سكل 2 حيث ُترتَّب البلدان باإجمالي اأعدادها من المهاجرين )اأي مجم�ع المهاجرين ال�افدين اإلى البلد 

والمهاجرين الخارجين منه(. وفي عام 2015، كانت م�سر البلد االأ�سلي الأكبر عدد من االأ�سخا�س الذين يعي�س�ن في الخارج، 

يليها المغرب وال�س�مال وال�س�دان والجزائر. وفيما يتعلق بعدد المهاجرين ال�افدين، ت�سكل جن�ب اأفريقيا اأهم بلد مق�سد في 

اأفريقيا، اإذ يقيم فيها ح�الي 3.1 ماليين مهاجر دولي )اأو ح�الي 6 في المائة من مجم�ع �سكانها(. وت�سمل البلدان االأخرى التي 

ت�سم اأعداداً مرتفعة من المهاجرين ال�افدين كن�سبة من مجم�ع �سكانها غاب�ن )16 في المائة( وجيب�تي )13 في المائة( وليبيا 

)12 في المائة( وك�ت ديف�ار وغامبيا )10 في المائة في كل منهما(.
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ال�سكل 2- البلدان االأفريقية الرئي�سية الع�سرون من حيث اأعداد المهاجرين في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة 1:  ي�ستند حجم ال�سكان الم�ستخدم لح�ساب الن�سبة المئ�ية من المهاجرين ال�افدين والمهاجرين الخارجين اإلى مجم�ع ال�سكان 

المقيمين في البلد وفقاً لح�ساب اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، وه� مجم�ع ي�سم ال�سكان الم�ل�دين في الخارج.

ملح�ظة 2:  ي�سير م�سطلح "المهاجرون ال�افدون" اإلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن ولدوا في الخارج. اأما م�سطلح "المهاجرون 

الخارج�ن" فُيق�سد به االأ�سخا�س الم�ل�دون في البلد لكنهم يقيم�ن خارج بلد م�لدهم في عام 2015.

التاريخية، ف�سال  اأفريقيا وانطالقاً منها، يرتبط الكثير منها بالقرب الجغرافي والروابط  هناك ممرات هامة للهجرة داخل 

عن ع�امل النزوح. ويقا�س حجم ممر الهجرة من بلد األف اإلى بلد باء بح�ساب عدد المهاجرين من البلد األف الذين يقيم�ن 

في البلد باء في عام 2015. وتمثل ممرات الهجرة تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط 

الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج. وتنطلق بع�س اأكبر ممرات الهجرة التي ت�سمل 

واإ�سبانيا  فرن�سا  اإلى  وت�ن�س  والمغرب  الجزائر  مثل  اأفريقيا  �سمال  بلدان  من   ،3 ال�سكل  في  مبين  ه�  كما  االأفريقية،  البلدان 

واإيطاليا، ويعك�س ذلك في جزء منه الروابط النا�سئة في مرحلة ما بعد اال�ستعمار. وهناك اأي�ساً ممرات هامة للهجرة اإلى دول 

الخليج – انظر على �سبيل المثال الممر من م�سر اإلى االإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ال�سع�دية. واالأهم من ذلك 
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اأن ما يزيد قلياًل على ن�سف ممرات الهجرة الرئي�سية المبينة في ال�سكل 3 يقع داخل اأفريقيا، اإذ ي�سكل الممر الرابط بين ب�ركينا 

فا�س� وك�ت ديف�ار المجاورة ثاني اأكبر ممر في اأفريقيا عم�ماً. وترد في ق�سم ال�سمات والتط�رات الرئي�سية اأدناه، مناق�سة اأكثر 

تف�سياًل لممرات هجرة مختارة.

ال�سكل 3- ممرات الهجرة الع�سرون الرئي�سية التي ت�سمل بلداناً اأفريقية

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.
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وي�سكل النزوح داخل اأفريقيا ومنها �سمة رئي�سية من �سمات المنطقة، كما ه� مبين في ال�سكل 4. وا�ست�سافت معظَم الالجئين 

وطالبي اللج�ء في اأفريقيا البلداُن المجاورة في المنطقة. ويبين ال�سكل 4 البلدان االأفريقية الع�سرة الرئي�سية مرتبة بح�سب 

مجم�ع الالجئين وطالبي اللج�ء الذين ي�ست�سيفهم بلد معين وينحدرون منه. وفي عام 2016، كان جن�ب ال�س�دان البلد الذي 

ينحدر منه اأكبر عدد من الالجئين في المنطقة والثالث في العالم. وا�ست�سافت اأوغندا واإثي�بيا معظم اأولئك الالجئين. وكان 

ال�س�مال م�سدر ثاني اأكبر عدد من الالجئين من جراء نزاعاته الط�يلة االأمد وحاالت الجفاف االأخيرة، ا�ست�سافت اأغلبيَتهم 

اأخرى من الالجئين من ال�س�دان وجمه�رية الك�نغ� الديمقراطية  اأعداد كبيرة  اإثي�بيا وكينيا. وانحدرت  بلدان مجاورة مثل 

وجمه�رية اأفريقيا ال��سطى واإريتريا. وت�سمل دوافع النزوح الرئي�سية النزاع والعنف اللذين اأديا في بع�س الحاالت اإلى ا�ستفحال 

ق�سايا انعدام االأمن الغذائي. وي�ست�سيف العديد من هذه البلدان اأي�ساً اأعداداً كبيرة من الالجئين. وُيظهر ال�سكل 4 اأي�ساً اأن 

– وهي جن�ب ال�س�دان  عدة بلدان هي على حد ال�س�اء بلدان من�ساأ اأعداد كبيرة من الالجئين، وبلدان م�سيفة لالجئين اأي�ساً 

وال�س�دان وجمه�رية الك�نغ� الديمقراطية.

ال�سكل 4- البلدان االأفريقية الع�سرة الرئي�سية بح�سب مجم�ع الالجئين وطالبي اللج�ء، 2016

.UNHCR، n.d.a :الم�سدر

ملح�ظة:  ي�سير م�سطلح "الم�ست�ساف�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء من البلدان االأخرى المقيمين في البلد الم�ستقِبل )الجانب االأي�سر 

بلدهم  خارج  هم  الذين  البلد  ذلك  من  المنحدرين  اللج�ء  وطالبي  الالجئين  اإلى  "الخارج�ن"  م�سطلح  وي�سير  ال�سكل(؛  من 

االأ�سلي. ويت�سمن الف�سل الثاني )التذييل األف( تعاريف للم�سطلحات الرئي�سية مثل "الالجئ". وُحددت البلدان الع�سرة الرئي�سية 

ا�ستناداً اإلى بيانات عام 2016، وُح�سبت بالجمع بين الالجئين وطالبي اللج�ء داخل البلدان ومنها.
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ال�شمات والتطورات الرئي�شية في اأفريقيا

74

�شمال اأفريقيا 

المنطقة،  في  الهجرة  ديناميات  تميز  �سمة  ت�سكل  الخليج  ودول  اأوروبا  دول  اإلى  اأفريقيا  �سمال  �سكان  هجرة  تزال  ال   •
بكثير  اأعلى  اأفريقيا وال تزال  بلدان خارج  اإلى  اأفريقيا  �سكان �سمال  ن�سبة هجرة  وتط�رت على مدى عدة عق�د. وقد كانت 

تدفقات  يميزان  منف�سالن  م�ساران  وثمة   .
75

اأفريقيا وداخل  الفرعية  المنطقة  داخل  اأخرى  بلدان  اإلى  هجرتهم  ن�سبة  من 

الهجرة من �سمال اأفريقيا: فالمهاجرون من ال�سمال الغربي )مثل المغرب والجزائر وت�ن�س( يتجه�ن عادة اإلى اأوروبا، نظراً 

 ،
76

اإلى القرب الجغرافي، ونتيجة االتفاقات ال�سابقة ال�ستقدام اليد العاملة، والروابط القائمة في مرحلة ما بعد اال�ستعمار

التعاون  ال�سرقي )مثل م�سر وال�س�دان(، فيبحث معظمهم عن عمل م�ؤقت في بلدان مجل�س  ال�سمال  المهاجرون من  اأما 

�سمال  البطالة في  وارتفاع م�ست�يات  المق�سد،  وبلدان  المن�ساأ  بلدان  بين  الدخل  الكبيرة في  التفاوتات  . وتظل 
77

الخليجي

اأفريقيا، دوافع هامة للهجرة. واعتباراً من عام 2015، كان ح�الي 10.6 ماليين م�اطن من �سمال اأفريقيا يعي�س�ن خارج بلد 

.
78

م�لدهم، يقيم ن�سفهم تقريباً في اأوروبا وح�الي 3 ماليين منهم في دول الخليج 

على الرغم من اأن منطقة �سمال اأفريقيا الفرعية هي في المقام االأول منطقة لعب�ر المهاجرين، فهي ت�ست�سيف اأي�ساً اأعداداً كبيرة   •
من المهاجرين الدوليين، بمن فيهم الالجئ�ن.  وكانت ليبيا ت�سم اأكبر عدد من المهاجرين الدوليين في هذه المنطقة الفرعية 

. وكان ال�س�دان اأي�ساً ي�سم عدداً كبيراً من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج، المنحدرين من 
79

تجاوز 770.000 �سخ�س في عام 2015 

جن�ب ال�س�دان واإريتريا واإثي�بيا وت�ساد. وازداد عدد المهاجرين الدوليين في م�سر بين عامي 2010 و2015، لينتقل من 295.000 

�سخ�س اإلى 491.000 �سخ�س، وينحدر ه�ؤالء المهاجرون اأ�سا�ساً من االأرا�سي الفل�سطينية والجمه�رية العربية ال�س�رية وال�س�مال 

.المغرب، و ه� عادة بلد هجرة خارجية، تح�ل اإلى بلد مق�سد، ياأتيه مهاجرون من مناطق اأخرى في اأفريقيا، ويقيم�ن فيه 
80

وال�س�دان

.
81

وقتاً غير محدد وهم ي�سع�ن اإلى اإيجاد �سبيل للعب�ر اإلى اأوروبا 

اأفريقيا. ففي نهاية عام 2016، كان هناك  النزاع والعنف داخل المناطق الفرعية وح�لها في حاالت نزوح في �سمال  اأ�سهم   •
. وكان ال�س�دان اأي�ساً 

82

قرابة 650.000 الجئ من ال�س�دان، ا�ست�ساف غالبيَتهم الَبلَدان المجاوران وهما ت�ساد وجن�ب ال�س�دان 

 . وفي 
83

ي�سم ح�الي 3.3 ماليين نازح داخلي، مما يجعله البلد الذي ي�سم ثالث اأكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم 

ال�قت نف�سه، يعتبر ال�س�دان اأي�ساً من اأبرز البلدان الم�سيفة لالجئين اإذ ي�جد فيه اأكثر من 400.000  الجئ معظمهم من 

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة �سمال اأفريقيا.  74

.Flahaux and de Haas, 2016  75

.Natter, 2014  76

77  مجل�س التعاون الخليجي منظمة �سيا�سية اإقليمية ت�سم �ستة بلدان هي: البحرين والك�يت وقطر وعمان والمملكة العربية ال�سع�دية واالإمارات العربية 

المتحدة.

.UN DESA, 2015a  78

79  المرجع نف�سه.

80  المرجع نف�سه.

.Reifeld, 2015  81

.UNHCR, 2017a  82

.IDMC, 2017  83
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 ، اأما م�سر فا�ست�سافت اأكثر 
85

. وا�ست�سافت الجزائر اأي�ساً اأكثر من 90.000 الجئ بحل�ل نهاية عام 2016 
84

جن�ب ال�س�دان 

 . و�ساهم 
86

من 210.000 الجئ، قادمين اأ�سا�ساً من الجمه�رية العربية ال�س�رية واالأرا�سي الفل�سطينية وبلدان اأفريقية اأخرى 

ال��سع االأمني وال�سيا�سي المتقلب في ليبيا في تراكم اأكثر من 300.000 نازح داخلياً بحل�ل نهاية عام 2016، واأثر اأي�ساً في 

. 
87

اأكثر من 38.000 الجئ وطالب لج�ء مقيمين في ليبيا 

البلدان  من  العديد  من  القادمين  المهاجرين  لعب�ر  رئي�سية  منطقة  باعتبارها  الفرعية،  اأفريقيا  �سمال  منطقة  ت�اجه   •
ال�اقعة جن�بها، تحديات في مجال الحماية ترتبط بالهجرة غير النظامية اإلى اأوروبا. ففي الفترة الممتدة من عام 2011 

 . وفي عام 
88

اإلى عام 2016، مر قرابة 630.000 �سخ�س عبر "طريق و�سط البحر االأبي�س المت��سط" لل��س�ل اإلى اإيطاليا 

اأكثر من 181.000 �سخ�س مروا عبر طريق و�سط البحر االأبي�س المت��سط )وهي طريق ال��س�ل  اأن  2016 وحده، ل�حظ 

. وكان 
89

الرئي�سية التي �سلكها المهاجرون غير النظاميين لل��س�ل اإلى اأوروبا في عام 2016(، و�سل غالبيتهم اإلى اإيطاليا 

اأخرى ت�سكل نقطة المغادرة وت�سمل م�سر والجزائر  اأن بلداناً  معظمهم قد انطلق من ليبيا )ح�الي 90 في المائة(، على 

. وقِدم اأغلب االأ�سخا�س الذين حل�ا في اإيطاليا في عام 2016 من غرب اأفريقيا و�سرقها )نيجيريا واإريتريا وغينيا 
90

وت�ن�س

. و�سكلت الن�ساء 13 في المائة )ح�الي  
91

وك�ت ديف�ار وغامبيا وال�سنغال ومالي وال�س�مال(، وطلب اأكثر من ن�سفهم اللج�ء 

24.000( من مجم�ع المهاجرين الذين حل�ا في اإيطاليا في عام 2016، وتجاوز عددهم 180.000 �سخ�س، بينما �سكل االأطفال 

15 في المائة منهم )28.000( – غالبيتهم العظمى )91 في المائة( اأطفال غير م�سح�بين بذويهم. وقد زادت ن�سبة االأطفال، 

 . و�سافر اآخرون من المغرب والجزائر اإلى اإ�سبانيا، على ط�ل ما ي�سمى طريق 
92

بمن فيهم االأطفال غير الم�سح�بين بذويهم 

"غرب البحر االأبي�س المت��سط". وتت�سم هذه الممرات بتحديات كبرى في مجال الحماية وتعرف انتهاكات خطيرة لحق�ق 
اأماكن عب�ر اأخرى؛ وفقدان المهاجرين، واال�ستغالل، واالإيذاء الج�سدي  االإن�سان، ت�سمل الم�ت غرقاً وفي ال�سحراء وفي 

والنف�سي، واالتجار، والتهريب والعنف الجن�سي والجن�ساني، واالحتجاز التع�سفي، وال�سخرة، وطلب الفدية واالبتزاز؛ وغير 

.
94

. واأ�سبح بع�س المهاجرين اأي�ساً - بمن فيهم الالجئ�ن - عالقين في المنطقة 
93

ذلك من انتهاكات حق�ق االإن�سان

 
95

غرب وو�شط اأفريقيا 

تت�سم الهجرة داخل بلدان المنطقة، التي تزداد اأهمية في غرب وو�سط اأفريقيا، باختالط تدفقات الهجرة متاأثرة بدوافع   •
االأرقام  من  التاأكد  وي�سعب  اأفريقيا،  داخل  الهجرة  بتدفقات  المتعلقة  البيانات  في  كبيرة  ق�س�ر  اأوجه  وهناك  متعددة. 

.UNHCR, 2017a  84

85  المرجع نف�سه.

UNHCR, n.d.a..  86

UNHCR, 2017a.  87

European Commission, 2017a.  88

European Commission, 2017b.  89

90  المرجع نف�سه.

91  المرجع نف�سه.

.IOM, 2016d ً92  المرجع نف�سه؛ انظر اأي�سا

93  انظر، على �سبيل المثال، IOM’s Missing Migrants Project؛ Mixed Migration Hub, 2015و؛ Altai Consulting and IOM, 2015aو؛ و 

.UNHCR, 2017d ؛ وKelly, 2017
.Altai Consulting and IOM, 2015a  94

انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة غرب وو�سط اأفريقيا.  95
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الدقيقة، لكن تقديرات اأحَدَث عهداً تبين اأن الغالبية العظمى من المهاجرين الدوليين في غرب وو�سط اأفريقيا يتنقل�ن 

منها  ع�امل،  بعدة  اأفريقيا  غرب  بلدان  داخل  يتنقل�ن  الذين  االأ�سخا�س  كثرة  وترتبط   .
96

الفرعية  المنطقة  بلدان  داخل 

غر حجم الكثير من  اإمكانية التنقل من دون تاأ�سيرة بين البلدان االأع�ساء في الجماعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا، و�سِ

اأنحاء المنطقة  بلدان المنطقة ن�سبياً، ومتانة ال�سبكات التي تربط بين المجم�عات االإثنية المتعددة المنت�سرة في جميع 

. واالأهم من ذلك اأن الهجرة داخل بلدان الجماعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا ترجع في معظمها اإلى تنقل 
97

الفرعية 

اليد العاملة، حيث يتنقل العمال المهاجرون الم��سمي�ن والم�ؤقت�ن والدائم�ن كثيراً من بلدان مثل النيجر ومالي نح� 

. وعلى عك�س غرب اأفريقيا حيث ت�سكل الع�امل االقت�سادية دوافع هامة للهجرة داخل 
98

بلدان �ساحلية مثل غانا وك�ت ديف�ار 

. غير اأن هجرة 
99

بلدان المنطقة، اأدى النزاع وعدم اال�ستقرار دوراً اأكبر في النزوح اإلى البلدان المجاورة في و�سط اأفريقيا 

اليد العاملة لي�ست غائبة في و�سط اأفريقيا، اإذ ت�ؤوي غاب�ن، على �سبيل المثال، عدداً كبيراً من العمال المهاجرين القادمين 

.
100

من بلدان و�سط اأفريقيا الذين يعمل�ن في قطاعي النفط والخ�سب 

للعديد  وبالن�سبة  اأفريقيا.  وو�سط  غرب  في  �سائدة  النظامية  غير  الهجرة  تظل  التنقل،  حرية  اتفاقات  من  الرغم  على   •
اأوروبا،  اإلى  لل��س�ل  المت��سط  االأبي�س  البحر  عب�ر  يحاول�ن  الذين  اأفريقيا  وو�سط  غرب  بلدان  من  المهاجرين  من 

. ومن ال�سائع اال�ستعانة بالمهربين لعب�ر الحدود حتى 
101

ي�سكل النيجر بلد عب�ر هاماً ومركزاً رئي�سياً لتهريب االأ�سخا�س

تك�ن  �سيما عندما ال  اأفريقيا، وال  الجماعة االقت�سادية لدول غرب  التنقل، مثل  اتفاقات حرية  بينها  داخل مناطق تربط 

. ومع ذلك، من المهم التاأكيد اأن معظم �سكان غرب اأفريقيا 
102

بح�زة االأ�سخا�س وثائق مثل ج�ازات ال�سفر اأو �سهادات ال�سفر

ق�انين  ينتهك�ن  وال  التنقل،  حرية  بروت�ك�ل  بم�جب  نظاميين  مهاجرين  ب��سفهم  رحلتهم  في  ي�سرع�ن  بّراً  بين  المهرَّ

. عالوة على ذلك، ي�سهل كثيراً اختراق عدد 
103

الهجرة اإال بعد الخروج من منطقة الجماعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا

من الحدود في غرب اأفريقيا، مما ي�سمح بالتنقل غير الماأذون به بين البلدان، باالأخ�س علماً اأن للجماعة االقت�سادية عدة 

.
104

حدود مع مناطق م�سطربة �سيا�سياً وذات كثافة �سكانية قليلة، تت�سم اأي�ساً بق�س�ر في المجال االأمني

في  حرام  ب�ك�  جماعة  وتطرف  واالإثنية  الطائفية  والت�ترات  ال�سيا�سية  باال�سطرابات  المرتبطان  والعنف  النزاع  اأ�سهم   •
تاأثر معظم بلدان غرب وو�سط اأفريقيا بالنزوح الداخلي اأو عبر الحدود، على الرغم من اأن حجمه يختلف اختالفاً كبيراً. 

وكما ه� الحال في مناطق فرعية اأخرى في اأفريقيا، اعتادت بلدان غرب وو�سط اأفريقيا منذ مدة ط�يلة اأن تك�ن م�سيفة 

للنازحين وم�سدراً لهم، في اآن واحد في كثير من االأحيان. ففي نهاية عام 2016، على �سبيل المثال، كان هناك ما يقرب من 

 450.000 اأكثر من  ي�ست�سيف  البلد  كان  بينما  العالمي،  ال�سعيد  على  الديمقراطية  الك�نغ�  540.000 الجئ من جمه�رية 

 .
105

الجئ قادمين من بلدان اأخرى؛ وي�ساف هذا العدد اإلى ح�الي 2.2 ملي�ن نازح داخلي في جمه�رية الك�نغ� الديمقراطية

اأفريقيا ال��سطى ونيجيريا  وت�سمل البلدان االأخرى في المنطقة التي كانت لها ديناميات مماثلة في عام 2016 جمه�رية 
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اإلى   2016 عام  في  الديمقراطية  الك�نغ�  جمه�رية  في  النزوح  اأزمة  نطاق  وو�سل   .
106

والنيجر ومالي  وت�ساد  والكاميرون 

حد جعلها من البلدان الع�سرة الرئي�سية في العالم من بين: )اأ( البلدان الم�ست�سيفة لالجئين )المرتبة التا�سعة(؛ )ب( 

الناجمة عن  الداخلي الجديدة  النزوح  التي ت�سم مجم�ع حاالت  البلدان  ال�ساد�سة(؛ )ج(  بلدان من�ساأ الالجئين )المرتبة 

النزاع والعنف )المرتبة االأولى(؛ )د( البلدان التي ت�سم حاالت نزوح جديدة مقارنة بن�سبة ال�سكان )المرتبة الثامنة(؛ )و(

"اأزمة  باعتبارها  الحالة  الداخلي هذه  الت�سرد  . وو�سف مركز ر�سد 
107

الخام�سة( )المرتبة  داخلياً  النازحين  اأعداد  مجم�ع 

نزوح مهملة"، اأما مف��سية الالجئين فترى اأن ال�سياق االجتماعي واالقت�سادي )اإذ ُيعتبر هذا البلد من اأفقر بلدان العالم 

قيا�ساً بن�سيب الفرد من الدخل الق�مي االإجمالي(، باالإ�سافة اإلى انعدام االأمن و�سع�بة ال��س�ل، تطرح تحديات كبيرة اأمام 

.
108

الحماية والم�ساعدة

في  المطرية  فالت�ساقطات  لهم.  وتنقُّ النا�س  عي�س  �سبل  في  اأفريقيا  وو�سط  غرب  ي�سهدها  التي  البيئية  التغيرات  ت�ؤثر   •
. وفي ال�قت نف�سه، اأدى 

110

 تتزايد ببطء، لكنها ما فتئت تتقلب وت�ؤدي اإلى تكرار حاالت الجفاف والفي�سان
109

منطقة ال�ساحل

. وعلى الرغم من 
111

النم� ال�سكاني ال�سريع اإلى تكثيف الزراعة واإزالة الغابات والرعي المفرط، مما اأ�سهم في تده�ر االأرا�سي

. ففي حزيران/ي�نيه 
112

زيادة حجم الزراعة في المنطقة، ما زال الماليين من االأ�سخا�س يت�سررون من انعدام االأمن الغذائي

2016، على �سبيل المثال، كان 4.6 ماليين �سخ�س يعان�ن كثيراً من انعدام االأمن الغذائي في ح��س بحيرة ت�ساد، وُيت�قع اأن 

. وتعتمد معي�سة ماليين االأ�سخا�س في غرب وو�سط اأفريقيا على بحيرة ت�ساد؛ غير اأن حجم 
113

يزيد عددهم في عام 2017 

م�ساحتها انخف�س بن�سبة 90 في المائة في ال�سن�ات االأربعين الما�سية ب�سبب زيادة الجفاف، ف�ساًل عن اأ�سباب ب�سرية، مثل 

. وما فتئت التغيرات البيئية المعقدة والمترابطة، كالجفاف والفي�سان، واالإفراط 
114

زيادة عمليات �سحب المياه من اأجل الري

في ا�ستغالل الم�ارد، وتغير المناخ، ت�سكل ع�امل ت�سهم في التنقل بين المناطق الريفية والح�سرية والتنقل الدوري داخل 

بلدان المنطقة وعبر حدودها. والهجرة واحدة من اال�ستراتيجيات الم�ستخدمة لزيادة �سبل العي�س والحد من المخاطر في 

. واأبرزت البح�ث اأي�ساً اأوجه الترابط بين اآثار 
115

منطقة ال�ساحل الغربية، وال �سيما في �س�ء الع�ائد الزراعية غير الم�ؤكدة

تغير المناخ في �سبل العي�س المعتِمدة على الم�ارد الطبيعية وانعدام االأمن الغذائي، من جهة، والت�ترات والنزاعات والتنقل، 

.
116

من جهة اأخرى
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117

�شرق اأفريقيا والجنوب الأفريقي

االأفريقي  اأفريقيا والجن�ب  الق�سري في عدة بلدان داخل منطقة �سرق  ال�افدة والنزوح  الخارجة والهجرة  الهجرة  ت�سكل   •
القارة.  ال�افدين من خارج  المهاجرين  المنطقة وخارجها، ف�ساًل عن تدفقات  بلدان  الكبرى داخل  التنقل  اأ�سا�س حركات 

اإليها  اإذ يفد  االأفارقة،  للمهاجرين غير  رئي�سياً  االأفريقي منذ فترة ط�يلة مق�سداً  اأفريقيا والجن�ب  �سرق  وظلت منطقة 

المهاجرين  اأعداد  وظلت  فيها.  الدائم  لال�ستقرار  اأو  م�ؤقتاً  للعمل  اإليها  ويتنقل�ن  اآ�سيا  من  معظمهم  ينحدر  مهاجرون 

، بينما �سهدت ال�سن�ات االأخيرة 
118

ال�افدين من الهند كبيرة على مر التاريخ اإلى بلدان مثل اأوغندا وكينيا وجن�ب اأفريقيا

. وهجرة اليد العاملة بين 
119

زيادة حادة في عدد العمال المهاجرين ال�سينيين ال�افدين اإلى بلدان هذه المنطقة الفرعية

بلدان المنطقة را�سخة جداً اأي�ساً في الجن�ب االأفريقي، حيث تهاجر عادة اأعداد كبيرة من االأ�سخا�س من بلدان مثل مالوي 

. و�سهدت منطقة جن�ب 
120

ولي�س�ت� وزمباب�ي و�س�ازيالند للعمل في قطاعات رئي�سية كالتعدين في جن�ب اأفريقيا وب�ت�س�انا

ال�سن�ات  في  اإليها  ال�افدين  المهاجرين  اأعداد  ارتفاع  الن�سبي،  ال�سيا�سي  وا�ستقرارها  المتط�ر  اقت�سادها  بف�سل  اأفريقيا، 

االأخيرة، اإذ تجتذب المهاجرين وطالبي اللج�ء والالجئين من داخل منطقة الجن�ب االأفريقي ومن خارجها. وارتفع عدد 

. وفي 
121

المهاجرين الدوليين في جن�ب اأفريقيا من 1.9 ملي�ن �سخ�س في عام 2010 اإلى 3.1 ماليين �سخ�س في عام 2015 

غ�س�ن ذلك، ال يزال �سرق اأفريقيا ي�سهد ارتفاع م�ست�يات خروج اليد العاملة منه، ب�سبب الفقر وانخفا�س االأج�ر وارتفاع 

. ويت�سح ذلك اأكثر في االرتفاع االأخير في عدد م�اطني �سرق اأفريقيا قليلي اأو مت��سطي المهارات الذين 
122

معدل البطالة

يق�سدون دول مجل�س التعاون الخليجي بعق�د عمل م�ؤقتة. ومن المرجح اأن تتزايد هجرة اليد العاملة اإلى بلدان مجل�س 

التعاون الخليجي بالنظر اإلى قرب دول الخليج من �سرق اأفريقيا، وفر�س العمل التي تتيحها، ف�ساًل عن اتفاقات اليد العاملة 

.
124

، والمملكة العربية ال�سع�دية واإثي�بيا
123

برمت م�ؤخراً بين بلدان مثل االإمارات العربية المتحدة وكينيا
ُ
التي اأ

ال تزال الهجرة في �سرق اأفريقيا والجن�ب االأفريقي ت�سمل اأعداداً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، وتتميز بتدفقات   •
اال�ستقرار  وعدم  والنزاع  واالقت�سادية  االجتماعية  الع�امل  ذلك  في  بما  متعددة،  دوافع  عن  وتنتج  المختلطة  الهجرة 

ال�سيا�سي. باالإ�سافة اإلى الع�امل االجتماعية واالقت�سادية، ال يزال النزاع وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي دافعين هامين للهجرة 

غير النظامية من منطقة �سرق اأفريقيا واإليها. وتهريب المهاجرين عن�سر بارز ب�جه خا�س في كلتا المنطقتين الفرعيتين، 

بين لل��س�ل اإلى وجهتهم. وي�جد العديد من �سبكات التهريب في  اإذ ي�ستعين االأ�سخا�س على نح� متزايد بخدمات المهرِّ

القرن االأفريقي، بينما ت�سكل بلدان اأع�ساء في مجم�عة �سرق اأفريقيا مثل اأوغندا وجمه�رية تنزانيا المتحدة بلدان عب�ر 

�سرق  المهاجرون من  اأهم ثالث مناطق يق�سدها  اأفريقيا فهي  واأوروبا وجن�ب  االأو�سط  ال�سرق  اأما   .
125

االأح�ال في معظم 

اإلى ليبيا وعبر البحر االأبي�س المت��سط؛  اأربعة طرق رئي�سية، هي الطريق الغربي عبر ال�س�دان،  اأفريقيا، الذين ي�سلك�ن 

والطريق ال�سمالي عبر م�سر اإلى اإ�سرائيل؛ والطريق الجن�بي الذي ينزل اإلى الممر ال�سرقي نح� جن�ب اأفريقيا؛ والطريق 

. وعلى غرار �سرق اأفريقيا، تنت�سر الهجرة غير 
126

ال�سرقي الذي يمر عبر اليمن اإلى المملكة العربية ال�سع�دية وبلدان اأخرى

النظامية في الجن�ب االأفريقي، وت�سمل مهاجرين بين بلدان المنطقة، مثل المهاجرين من زمباب�ي اإلى جن�ب اأفريقيا، 

117  انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة �سرق اأفريقيا وجن�بها.
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ف�ساًل عن مهاجرين من خارج المنطقة الفرعية. وينحدر العديد من المهاجرين من القرن االأفريقي، وال �سيما من اإثي�بيا 

اأنهم ي�اجه�ن في الغالب عدداً  . غير 
127

وال�س�مال. وي�ستعين ه�ؤالء المهاجرون في كثير من االأحيان بخدمات المهربين

كبيراً من م�اطن ال�سعف، بما فيها االبتزاز والعنف الج�سدي والجن�سي واالختطاف وال�سط�، ويلقى كثير منهم حتفه نتيجة 

.
128

نقلهم في ظروف ال اإن�سانية

اإلى نزوح ماليين االأ�سخا�س في �سرق  ال�سالم  ال�سيا�سي والطائفي ونك�سات بناء  النزاعات الم�ستع�سية وحاالت العنف  اأدت   •
اأفريقيا، وتاأثرت بها معظم بلدان هذه المنطقة الفرعية. ففي نهاية عام 2016، على �سبيل المثال، كان هناك اأكثر من 1.4 

. وكان ال�س�مال م�سدراً الأكثر من 
129

ملي�ن الجئ من جن�ب ال�س�دان )غالبيتهم اأطفال(، واأكثر من 1.8 ملي�ن نازح داخلياً

ملي�ن الجئ واأكثر من 1.1 ملي�ن نازح داخلياً، بينما كانت ب�روندي واإريتريا ورواندا واإثي�بيا اأي�ساً م�سدراً الأعداد كبيرة 

. واأ�سهم نطاق اأعداد النازحين من جن�ب ال�س�دان وال�س�مال في جعل 
130

من الالجئين اأو النازحين داخلياً، اأو كلتا الفئتين

�سبيل  النا�س، على  ال�س�مال  االأهلية في  الحرب  دفعت  . فقد 
131

العالم الرئي�سية في  المن�ساأ  بلدان  بين  البلدين من  هذين 

؛ غير اأن النزاع الم�ستمر في اليمن 
132

اإلى بلدان كاليمن المثال، اإلى الت�جه اإلى بلدان اأخرى في المنطقة، والهجرة �سرقاً 

اأعداد جديدة من طالبي  اإلى و�س�ل  اأفريقيا، واأدت  اإلى �سرق  ترتبت عليه ظروف ال تطاق اأجبرت المهاجرين على الع�دة 

وكينيا وجمه�رية  واإثي�بيا  اأوغندا  تعد  نف�سه،  ال�قت  . وفي 
133

اليمنيين االأفارقة، مثل  بمن فيهم غير  والالجئين،  اللج�ء 

تنزانيا المتحدة من البلدان الم�سيفة الرئي�سية لالجئين الذين ينحدر معظمهم من بلدان المنطقة الفرعية، مثلها في 

. واأدت الع�امل المعقدة 
134

ذلك مثل جن�ب ال�س�دان – على الرغم من النزاع الذي اأدى اإلى نزوح اأعداد كبيرة من البلد وداخله

والمتعددة االأ�سباب التي اأفرزت حاالت النزوح وعرقلت اإيجاد الحل�ل اإلى ا�ستمرار هذه البلدان الم�سيفة – وهي من بين اأقل 

.
135

البلدان نم�اً في العالم –في ت�فير ملجاأ ط�يل االأمد لن�سبة كبيرة من النازحين في العالم

التنقل  في  وتاأثيرها  وتزايدها،  والك�ارث  البيئي  التغير  ظ�اهر  انت�سار  االأفريقي  والجن�ب  اأفريقيا  �سرق  منطقة  ت�سهد   •
في  الجفاف  وتيرة  وارتفاع  المطرية  الت�ساقطات  في  متزايداً  تقلباً  الفرعية  المنطقة  واجهت هذه  وقد  والنزوح.  الب�سري 

. وت�ؤثر هذه التغيرات البيئية البطيئة الظه�ر تاأثيراً كبيراً في االأمن الغذائي، الأن الزراعة قطاع اقت�سادي 
136

العق�د االأخيرة

. وت�سبب الجفاف المتاأثر بدورة ظاهرة النيني� المناخية في عامي 2015 
137

مهيمن في �سرق وجن�ب اأفريقيا على حد ال�س�اء

، مما اأ�سهم )باالإ�سافة اإلى ع�امل اأخرى غير 
138

و2016 في اأزمة اإن�سانية مرتبطة بنق�س الغذاء والمجاعة على نطاق وا�سع

. واأدت الك�ارث ال�سريعة الظه�ر اأي�ساً، من قبيل الفي�سانات في عام 2016، اإلى 
139

بيئية( في نزوح النا�س في عدد من البلدان

نزوح ح�الي 300.000 �سخ�س في اإثي�بيا و40.000 �سخ�س في كينيا و70.000 �سخ�س في ال�س�مال واآالف االأ�سخا�س االآخرين 

.
140

في جمه�رية تنزانيا المتحدة ومدغ�سقر

.Frouws and Horwood, 2017  127

.Schwikowski, 2016  128

.IDMC, 2017 ؛ وUNHCR, 2017a  129

130  المرجع نف�سه.

.UNHCR, 2017a  131

132  المرجع نف�سه.

.Danish Refugee Council and RMMS, 2017  133

.UNHCR, 2017a  134

.IOM, n.d.c  135

.Climate and Development Knowledge Network, 2014a  136

.USAID, n.d ؛ وTierney, Ummenhofer and deMenocal, 2015  137

. UNOCHA, n.d.b ؛ وUNOCHA, n.d.a  138

.IDMC, 2017  139

140  المرجع نف�سه.
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141

اآ�شيـــــــا

�سكلت اآ�سيا - م�طن 4.4 ماليير �سخ�س – م�سدراً الأكثر من 40 في المائة من المهاجرين الدوليين في العالم في عام 2015. 

وكان اأكثر من ن�سفهم )59 ملي�ن �سخ�س( يقيم�ن في بلدان اآ�سي�ية اأخرى. وكما ه� مبين في الجزء االأو�سط من ال�سكل 5، 

�سهدت الهجرة بين بلدان منطقة اآ�سيا زيادة كبيرة على مر الزمن، اإذ انتقلت من 35 ملي�ن �سخ�س في عام 1990. و�ُسجل نم� كبير 

اأي�ساً في اأعداد االأ�سخا�س اآ�سي�يي الم�لد من المهاجرين في اأمريكا ال�سمالية )15.5 ملي�ن �سخ�س في عام 2015( واأوروبا )20 

ملي�ن �سخ�س في عام 2015(. واأ�سهمت الهجرة من اآ�سيا اإلى هاتين المنطقتين في الجزء االأكبر من الزيادة الم�سجلة في عدد 

المهاجرين االآ�سي�يين خارج المنطقة، اإذ بلغ 40 ملي�ن �سخ�س في عام 2015.

ال�سكل 5- المهاجرون اإلى اآ�سيا، وداخل اآ�سيا، ومن اآ�سيا في الفترة بين عامي 1990 و2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  ُيق�سد بعبارة "المهاجرون اإلى اآ�سيا"المهاجرون المقيم�ن في المنطقة )اأي اآ�سيا( الذين ُولدوا في واحدة من المناطق االأخرى 

)مثل اأوروبا اأو اأفريقيا(. وُيق�سد بعبارة "المهاجرون داخل اآ�سيا"المهاجرون الذين ُولدوا في المنطقة )اأي اآ�سيا( ويقيم�ن خارج 

اآ�سيا لكنهم  اأ�سخا�س ُولدوا في  اإلى  اآ�سيا" فت�سير  "المهاجرون من  اأما عبارة  بلد م�لدهم لكن في بلد داخل المنطقة االآ�سي�ية. 

يقيم�ن خارج المنطقة )في اأوروبا اأو اأمريكا ال�سمالية مثاًل(.

141  انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة اآ�سيا.
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وظل عدد المهاجرين في اآ�سيا من غير الم�ل�دين فيها منخف�ساً ن�سبياً. وي�سكل االأوروبي�ن اأكبر مجم�عة من المهاجرين في 

المنطقة ال�افدين من خارج اآ�سيا. وُيح�سب �سمنهم المهاجرون القادم�ن من الجزء االأوروبي من االتحاد ال�س�فياتي ال�سابق 

الذين يعي�س�ن االآن في اآ�سيا ال��سطى. وخالل الفترة نف�سها، ازداد عدد االأفارقة –الذين ي�سكل�ن المجم�عة الكبيرة االأخرى 

من المهاجرين في اآ�سيا.

وي�سم الَبلَدان االآ�سي�يان "العمالقان من حيث عدد ال�سكان"، وهما الهند وال�سين، اأكبر االأعداد على االإطالق من المهاجرين 

المقيمين في الخارج )ال�سكل 6(. ومن المهم االإ�سارة اأي�ساً اإلى اأن هذه االأعداد الكبرى على االإطالق من المهاجرين الخارجين 

العالم  مهاجري  من  عدد  اأكبر  رابع  ال�سين  من  المهاجرون  وي�سكل  وال�سين.  الهند  �سكان  مجم�ع  من  �سغيرة  ن�سباً  ت�سكل 

ال�اليات  في  الم�لد  �سينيي  مهاجر  ملي�ني  من  اأكثر  ويقيم  الرو�سي.  واالتحاد  والمك�سيك  الهند  بعد  الخارج  في  الم�ل�دين 

وت�سمل  نام.  وفييت  والفلبين  الهند  القادمين من  المهاجرين  اأخرى من  كبرى  اآ�سي�ية  مجم�عات  اأي�ساً  ت�سم  التي  المتحدة 

بلدان  يعي�س معظمهم في  وباك�ستان،  بنغالدي�س  الخارج  المقيمين في  المهاجرين  كبيرة من  اأعداد  لها  التي  االأخرى  البلدان 

مجل�س التعاون الخليجي.

المثال، �سكل  كبيرة من مجم�ع �سكانها )ال�سكل 6(. فعلى �سبيل  التعاون الخليجي ن�سباً  وي�سكل المهاجرون في بلدان مجل�س 

الك�يت؛  المائة في  المتحدة؛ وح�الي 74 في  العربية  االإمارات  ال�سكان في  المائة من  ن�سبة 88 في  المهاجرون في عام 2015 

الهند وباك�ستان  اآ�سيا )مثل  اأفريقيا وجن�ب  العديد منهم من  . وقِدم 
142

البحرين المائة في  المائة في قطر؛ و51 في  و76 في 

وبنغالدي�س ونيبال( وجن�ب �سرق اآ�سيا )مثل اإندوني�سيا والفلبين(. ويِرد مزيد من النقا�س ح�ل هجرة اليد العاملة، بما في ذلك 

اإلى دول الخليج، في ق�سم ال�سمات والتط�رات الرئي�سية اأدناه.

ً اإلى اأن البيانات الحالية المتعلقة بالمهاجرين الم�ل�دين في الخارج تعك�س اأي�ساً جزئياً اأحداثاً تاريخية  ومن المهم االإ�سارة اأي�سا

هامة، مثل تق�سيم عام 1947، الذي اأدى اإلى نزوح جماعي من الهند وباك�ستان واإليهما. ويت�سح ذلك في بيانات عام 2015، التي 

ُتظهر اأن اأكثر من 5.2 ماليين و3.6 ماليين من المهاجرين الم�ل�دين في الخارج كان�ا يقيم�ن في البلدين )على الت�الي(.

 

.UN DESA, 2015b  142
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ال�سكل 6- البلدان االآ�سي�ية الرئي�سية الع�سرون من حيث اأعداد المهاجرين في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة 1:  ي�ستند حجم ال�سكان الم�ستخدم لح�ساب الن�سبة المئ�ية من المهاجرين ال�افدين والمهاجرين الخارجين اإلى مجم�ع ال�سكان 

المقيمين في البلد وفقاً لح�ساب اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، وه� مجم�ع ي�سم ال�سكان الم�ل�دين في الخارج.

ملح�ظة 2:  ي�سير م�سطلح "المهاجرون ال�افدون" اإلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن ُولدوا في الخارج. اأما م�سطلح "المهاجرون 

الخارج�ن" فُيق�سد به االأ�سخا�س الم�ل�دون في البلد ممن يقيم�ن خارج بلد م�لدهم في عام 2015.

ويبين ال�سكل 7 ممرات الهجرة الع�سرين الرئي�سية من البلدان االآ�سي�ية، وي�جد معظمها داخل المنطقة - 13 ممراً من اأ�سل 

20 ممراً. وهي تمثل تراكماً لحركات الهجرة على مر الزمن وتقدم لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من 

�سكان بلدان مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج. واأكبر هذه الممرات الممر الرابط بين الهند واالإمارات العربية المتحدة التي 

كان يقيم فيها 3.5 ماليين هندي في عام 2015.

وتِرد في ق�سم ال�سمات والتط�رات الرئي�سية اأدناه مناق�سة اأكثر تف�سياًل لممرات هجرة مختارة.
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ال�سكل 7- ممرات الهجرة الع�سرون الرئي�سية من البلدان االآ�سي�ية

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.

ي�سكل النزوح الدولي داخل اآ�سيا ومنها �سمة رئي�سية من �سمات المنطقة كما ه� مبين في ال�سكل 8. فقد �سّكل الالجئ�ن القادم�ن 

من الجمه�رية العربية ال�س�رية واأفغان�ستان اأكثر من ثلث الالجئين في العالم في نهاية عام 2016. ويبين ال�سكل 8 ب��س�ح تاأثير 

النزاع ال�س�ري على النزوح، اإذ يكاد عدد الالجئين وطالبي اللج�ء من اأفغان�ستان ال ُيذكر مقارنة بعدد القادمين من الجمه�رية 

العربية ال�س�رية. فقد كانت اأفغان�ستان في ال�سابق اأكبر بلد م�سدر لالجئين في المنطقة قبل اأن ت�ستد حدة النزاع ال�س�ري. وفي 

ا�ست�سافت  البلدان المجاورة. فقد  البلدان االآ�سي�ية تعي�س في  الغالبية العظمى من الالجئين القادمين من  عام 2016، كانت 
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تركيا ولبنان واالأردن معظم الالجئين من الجمه�رية العربية ال�س�رية، بينما ا�ست�سافت باك�ستان وجمه�رية اإيران االإ�سالمية 

اأن بلدان المن�ساأ مثل باك�ستان  اإلى  اأي�ساً  ال�سكل 8، من المهم االإ�سارة  اأفغان�ستان. ومع ذلك، فكما ه� مبين في  الالجئين من 

وجمه�رية اإيران االإ�سالمية والعراق هي اأي�ساً بلدان م�سيفة لالجئين.

ال�سكل 8- البلدان االآ�سي�ية الع�سرة الرئي�سية بح�سب مجم�ع الالجئين وطالبي اللج�ء في عام 2016

.UNHCR, n.d.a :الم�سدر

ملح�ظة:  ي�سير م�سطلح "م�ست�ساف�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء من البلدان االأخرى المقيمين في البلد الم�ستقِبل )الجانب االأي�سر 

بلدهم  خارج  هم  الذين  البلد  ذلك  من  المنحدرين  اللج�ء  وطالبي  الالجئين  اإلى  "الخارج�ن"  م�سطلح  وي�سير  ال�سكل(؛  من 

االأ�سلي. ويت�سمن الف�سل الثاني )التذييل األف( تعاريف للم�سطلحات الرئي�سية مثل "الالجئ" وُحددت البلدان الع�سرة الرئي�سية 

ا�ستناداً اإلى بيانات عام 2016، وُح�سبت بالجمع بين الالجئين وطالبي اللج�ء داخل البلدان ومنها.
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ال�شمات والتطورات الرئي�شية في اآ�شيا

143

�شرق اآ�شيا

الخ�س�بة  معدالت  انخفا�س  بلدان  عدة  ت�سهد  اإذ  مثيل،  له  ي�سبق  لم  ديمغرافي  تغير  خ�سم  في  اآ�سيا  �سرق  منطقة  تعي�س   •
�سلبياً،  �سكانياً  نم�اً  بالفعل  اليابان  بلدان مثل  وت�سهد  الهجرة.  �سيا�سات  النظر في  اإعادة  اإلى  اأدى  ال�سكان، مما  و�سيخ�خة 

اأما جمه�رية ك�ريا فلديها اأدنى معدل والدات واأ�سرع معدل �سيخ�خة من بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

. وُيت�قع اأن تترتب على هذه التغيرات الديمغرافية اآثار هامة على ال�سيا�سات االجتماعية والنم� االقت�سادي 
144

االقت�سادي

تراجع  ب�سبب  االإنتاجية،  م�ست�يات  وانخفا�س  ال�سحية  الرعاية  تكاليف  بزيادة  يتعلق  فيما  �سيما  وال  الط�يل،  االأجل  في 

. وتدفع هذه الحقائق وا�سعي ال�سيا�سات اإلى اإعادة تقييم ما اعتادوا على اتباعه من نُهج 
145

ن�سبة ال�سكان البالغين �سن العمل

تقييدية تجاه الهجرة، ظلت مرتبطة بدرجة عالية ن�سبياً من التجان�س الثقافي في بع�س البلدان، ومحدودية الخبرة في 

. وت�سعى 
146

مجال �سيا�سات الهجرة مقارنة بمناطق ومناطق فرعية اأخرى، وعدم �سعبية الهجرة ن�سبياً في العديد من البلدان

جمه�رية ك�ريا واليابان، مثاًل، �سعياً متزايداً اإلى تعزيز هجرة اليد العاملة االأجنبية م�ؤقتاً، اإذ كان يعمل في جمه�رية ك�ريا 

.
147

اأكثر من 500،000 عامل اأجنبي بم�جب النظام العام لت�ساريح العمل في نهاية عام 2015 

عدد  زاد  فقد  وخارجها.  المنطقة  داخل  الطالب  من  كبير  عدد  بتنقل  متزايد  نح�  على  اآ�سيا  �سرق  في  الهجرة  تت�سم   •
ال�قت  وفي  االأخيرة،  ال�سن�ات  في  �سريعة  زيادة  العالي،  التعليم  م�ست�ى  في  �سيما  وال  اآ�سيا،  �سرق  من  الدوليين  الطالب 

نف�سه ال يزال عدد الطالب االأجانب داخل المنطقة الفرعية يتزايد اأي�ساً. وبف�سل اآفاق الح�س�ل على تعليم اأف�سل، يق�سد 

عدد كبير من الطالب الدوليين من �سرق اآ�سيا ِوْجهاٍت مثل ال�اليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. ففي ال�سنة الدرا�سية 

2016/2015، كانت ال�سين وجمه�رية ك�ريا واليابان من بين بلدان المن�ساأ الع�سرة الرئي�سية للطالب الدوليين في ال�اليات 

. وفي عام 2014 كان طالب واحد من كل �ستة طالب في العالم 
148

المتحدة، اإذ قِدم اأكثر من 300.000 طالب من ال�سين وحدها

. ومع ذلك، فاإن منطقة �سرق اآ�سيا لي�ست من�ساأً رئي�سياً للطالب الدوليين فح�سب، بل 
149

يدر�س�ن في الخارج قادماً من ال�سين

باتت تتح�ل �سيئاً ف�سيئاً اإلى مق�سد هام للطالب االأجانب الذين ياأتي كثير منهم من داخل المنطقة الفرعية. فعلى �سبيل 

اأكبر عدد من الطالب  اإذ كان�ا ي�سكل�ن  ال�سين،  الدرا�سة في  المثال، يختار عدد متزايد من الطالب من جمه�رية ك�ريا 

.
151

. وتعتزم اليابان اجتذاب نح� 300.000 طالب دولي بحل�ل عام 2020 
150

الدوليين في ال�سين في عام 2015 

المناطق  اأكبر  اإحدى  الفرعية  المنطقة  هذه  جعل  اإلى  ال�سين،  من  �سيما  وال  الخارج،  اإلى  العاملة  اليد  هجرة  اأدت   •
المتلقية للتح�يالت المالية في العالم. ففي عام 2015، كان المهاجرون الدولي�ن �سيني� الم�لد رابع اأكبر عدد من ال�سكان 

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة �سرق اآ�سيا.  143
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خارج  �سيني  مهاجر  ماليين   10 قرابة  يعي�س  اإذ  والرو�س،  والمك�سيكيين  الهنديين  بعد  العالم  في  الخارج  في  الم�ل�دين 

. وبلغ حجم تدفقات التح�يالت المالية العالمية في عام 2016 ح�الي 575 مليار دوالر اأمريكي، تلقت ال�سين منها 
152

ال�سين

.
153

61 مليار دوالر، وهي ثاني اأكبر ح�سة من التح�يالت المالية في جميع اأنحاء العالم بعد الهند

يركز هذا الف�سل في المقام االأول على الهجرة الدولية، ومع ذلك، من المهم االإ�سارة اإلى اأن الهجرة الدولية تظل، في هذا   •
ال�سياق، �سمة هامة جداً في بلدان �سرق اآ�سيا، اإذ تنط�ي على حركة �سكانية غير م�سب�قة من المناطق الريفية اإلى المراكز 

الح�سرية. وهذه هي الحال في ال�سين بالذات، اإذ اأدت االإ�سالحات االقت�سادية واالجتماعية التي ُنفذت في الثمانينات من 

الذين  الفالحين  الماليين من  التاريخ. فقد غادر مئات  الب�سرية في  الهجرات  اأكبر  اإحدى  اإلى انطالق   
154

الما�سي القرن 

. وهاجر 
155

يعان�ن من نق�س العمالة المناطَق الريفية مت�جهين اإلى المدن، مدف�عين باآفاق فر�س العمل وارتفاع الدخل

بين غرب  واالقت�سادية  االجتماعية  الديناميات  وُتعتبر  ال�سرقية.  اإلى مقاطعاتها  الغربية  ال�سين  معظمهم من مقاطعات 

ال�سين و�سرقها ع�امل هامة، اإذ يتميز الغرب بارتفاع معدالت نم� ال�سكان، وفائ�س في العمال وانخفا�س الدخل، بينما يعاني 

.
156

ال�سرق من نق�س في العمال في المناطق الح�سرية الكبيرة، ويتباهى بدخل اأعلى وم�ست�يات تعليمية اأف�سل 

157

جنوب اآ�شيا

العديد  الخليجي  التعاون  مجل�س  بلدان  ت�سم  اإذ  رئي�سية،  �سمة  االأخرى  الفرعية  المناطق  اإلى  اآ�سيا  جن�ب  من  الهجرة   •
من العمال المهاجرين الم�ؤقتين القادمين من جن�ب اآ�سيا. ومنذ ال�سبعينات من القرن الما�سي، ظلت دول الخليج الغنية 

البداية  في  وباك�ستان  الهند  وكانت  اآ�سيا.  جن�ب  من  الم�ؤقتين  المهاجرين  العمال  من  كبير  لعدد  رئي�سية  ِوجهًة  بالنفط 

بلدي المن�ساأ الرئي�سيين لليد العاملة المهاجرة اإلى بلدان مجل�س التعاون الخليجي، لكن بلدان من�ساأ العمال المهاجرين 

اأكبر ق�ة  اآ�سيا حالياً  القادم�ن من جن�ب  . وي�سكل االأ�سخا�س 
158

تن�عت منذئذ وباتت ت�سم �سري النكا ونيبال وبنغالدي�س

. وقد اأدت اآفاق الح�س�ل على اأجر اأعلى وفر�س عمل في المتناول اإلى 
159

عاملة مهاجرة في بلدان مجل�س التعاون الخليجي

. وفيما يتعلق ببلدان المنطقة 
160

زيادة كبيرة في عدد االأ�سخا�س الذين غادروا هذه المنطقة الفرعية في ال�سن�ات االأخيرة

الفرعية، التي لديها فائ�س كبير في اليد العاملة، اأ�سهمت الهجرة في التخفيف من �سغط اليد العاملة، و�ساعدت بم�ازاة 

ذلك في الحد من الفقر عن طريق التح�يالت المالية. فجن�ب اآ�سيا من كبرى المناطق المتلقية للتح�يالت المالية في 

العالم. وفي عام 2016، بلغت تدفقات التح�يالت المالية اإلى الهند 62.7 مليار دوالر اأمريكي، وهي اأكبر ح�سة في العالم؛ 

العام  الناتج المحلي االإجمالي في  المائة من  وفي بلدان مثل باك�ستان و�سريالنكا وبنغالدي�س، تجاوزت التح�يالت 5 في 

.
161

نف�سه
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162

الهجرة داخل بلدان المنطقة الفرعية �سمة مهيمنة في جن�ب اآ�سيا، وهي ناتجة عن الف�ارق في االقت�ساد و�س�ق العمل  •
ويرتبط التنقل، النظامي وغير النظامي، داخل بلدان المنطقة، بتقا�سمها جذوراً تاريخية ق�ية، وقربها الجغرافي، وروابطها 

الدوليين  المهاجرين  من  المائة  في   85 على  قلياًل  يزيد  ما  كان   ،2015 عام  ففي   .
163

�سكانها بين  القرابة  و�سلة  الثقافية، 

. وت�سمل ممرات الهجرة 
164

البالغ عددهم 14.1 ملي�ن �سخ�س في جن�ب اآ�سيا قادمين من بلدان اأخرى في المنطقة الفرعية

العمال  ماليين  مثاًل،  الهند  فت�سم  ونيبال-الهند.  والهند-باك�ستان،  واأفغان�ستان-باك�ستان،  بنغالدي�س-الهند،  الرئي�سية 

 .
165

المهاجرين البنغالدي�سيين والنيباليين، ي�ستغل�ن في المقام االأول في القطاع غير الر�سمي كعمال بناء وعمال منزليين

والهجرة الداخلية في بلدان جن�ب اآ�سيا وا�سعة النطاق واأكبر حجماً من الهجرة الدولية، وترتبط اأ�سا�ساً بالهجرة الم�ؤقتة 

. والهجرة من الريف اإلى الح�ا�سر كبيرة في جن�ب اآ�سيا. فبين 
166

والم��سمية من المناطق الريفية اإلى المناطق الح�سرية

عامي 2001 و2011، ازداد عدد �سكان الح�سر في جن�ب اآ�سيا بنح� 130 ملي�ن �سخ�س، ومن المت�قع اأن يرتفع عددهم بنح� 

.
167

250 ملي�ن �سخ�س اآخرين في ال�سن�ات الخم�س ع�سرة المقبلة

ما ت�سهم فيها �سبكات تهريب متحركة.  اآ�سيا، وغالباً  الهجرة غير النظامية داخل بلدان المنطقة ومنها �سائعة في جن�ب   •
اإلى �سه�لة  وال ُيعرف بدقة عدد االأ�سخا�س الذين يهاجرون ب�سفة غير نظامية داخل بلدان المنطقة، ويع�د ذلك جزئياً 

 .
168

المنطقة  في  النظاميين  غير  المهاجرين  من  كبيرة  اأعداد  وج�د  اإلى  تذهب  التقديرات  لكن  ن�سبياً،  حدودها  اختراق 

اأقل، من �سري  فالهند، مثاًل، م�طن لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بنغالدي�س ونيبال وبدرجة 

. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اأ�ستراليا واأوروبا وال�اليات المتحدة كلها ِوجهات �سعبية للمهاجرين غير النظاميين من 
169

النكا

الرو�سي،  ال��سطى واالتحاد  اآ�سيا  االأول عبر  المقام  ب�ن في  ُيهرَّ اأوروبا  اإلى  النظاميين  فالمهاجرون غير   .
170

المنطقة هذه 

ب�ن اإلى ماليزيا وتايلند واإندوني�سيا  وعبر ال�سرق االأو�سط اإلى غرب البلقان. اأما المهاجرون غير النظاميين االآخرون فُيهرَّ

ب�ن في جن�ب اآ�سيا واأ�ساوؤوا  . وقد ُوثقت حاالت عديدة لمهاجرين ا�ستغلهم المهرِّ
171

للعمل، اأو عبر هذه البلدان اإلى اأ�ستراليا 

.
172

معاملتهم، بتعري�سهم لالغت�ساب واأ�سكال اأخرى من االإيذاء والتج�يع الق�سري، وغير ذلك

وعدم  االأمد  الط�يل  النزاع  ب�سبب  للنازحين،  رئي�سي  وم�سيف  للنزوح  كبير  م�سدر  اإلى  واحد  اآن  في  اآ�سيا  جن�ب  ل  َتح�َّ  •
اال�ستقرار ال�سيا�سي والعنف والقمع. وفي التاريخ الحديث، كان كل بلد من بلدان هذه المنطقة الفرعية )با�ستثناء ملديف( 

من�ساأً اأو م�سيفاً لل�سكان النازحين. واأبرز ما ُيذكر في هذا ال�سدد نزوح اأعداد كبيرة من االأفغان طيلة اأزيد من 30 عاماً اإما 

اأو عبر الحدود المبا�سرة اإلى البلدان المجاورة اأواإلى اأماكن اأبعد. ففي نهاية عام 2016، بلغ عدد الالجئين االأفغان  داخلياً 

2.5 ملي�ن الجئ، وهي ثاني اأكبر ن�سبة من الالجئين في العالم، وتجاوز عدد االأفغان النازحين داخلياً 1.5 ملي�ن نازح، وه� 
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وا�ست�ساف   .
173

نازح ع�سرة  اأ�سل  من  واحد  اأفغاني  من  اأكثر  اأن  وال�اقع  العالم؛  في  داخلياً  النازحين  عدد من  اأكبر  عا�سر 

الَبلَدان المجاوران وهما باك�ستان وجمه�رية اإيران االإ�سالمية معظم الالجئين االأفغان، ولذا هما من البلدان الم�سيفة 

والدينية  واللغ�ية  االإثنية  الروابط  ووثاقة  حدودها  اختراق  �سه�لة  ب�سبب  باك�ستان،  وظلت   .
174

العالم في  الرئي�سية 

 ،2016 عام  نهاية  في  الجئ  ملي�ن   1.4 فيها  الالجئين  عدد  بلغ  اإذ  عق�د،  طيلة  الرئي�سي  الم�سيف  البلد  واالقت�سادية، 

اأكثر  اإذ عاد  12 عاماً،  االإطالق منذ  العائدين على  اأكبر عدد من  اأي�ساً   2016 ؛ و�سجل عام 
175

االأفغان يكاد يك�ن كلهم من 

. واأ�سار العائدون اإلى مجم�عة من االأ�سباب المترابطة التي دفعتهم اإلى اتخاذ 
176

من 380،000 الجئ اأفغاني من باك�ستان

قرار الع�دة، ومنها تعر�سهم للم�سايقة وال�سغط من ال�سلطات، والخ�ف من االعتقال والترحيل، والم�سقة االقت�سادية، 

. وي�اجه 
177

ن ال��سع في اأفغان�ستان، وُحزم الم�ساعدة على الع�دة، والرغبة في لم �سمل االأ�سرة والت�س�رات المتعلقة بتح�سُّ

العمل  وفر�س  وال�سكن،  االأرا�سي  على  الح�س�ل  بينها  من  االإدماج،  اإعادة  في  التحديات  من  مجم�عة  اأي�ساً  العائدون 

اإيران  . وفي نهاية عام 2016، كانت جمه�رية 
178

و�سبل العي�س، والح�س�ل على الغذاء والخدمات ال�سحية، وانعدام االأمن

نف�سه ال  ال�قت  العالم، وفي  بلد م�سيف لالجئين في  اأكبر  رابع  ت�ست�سيف ح�الي ملي�ن الجئ، مما يجعلها  االإ�سالمية 

.
179

تزال الهند وبنغالدي�س ت�ست�سيفان اأعداداً كبيرة من النازحين داخلياً 

اإزاء الك�ارث البطيئة الظه�ر وال�سريعة الظه�ر المت�سلة باالأخطار الطبيعية وتغير  يعاني �سكان جن�ب اآ�سيا �سعفاً �سديداً   •
المناخ. وي�سكل نق�س الهياكل االأ�سا�سية و�سدة االعتماد على م�ارد االأر�س وارتفاع كثافة ال�سكان الذين يعي�س�ن في المناطق 

. فقد �سهد عام 2016 قرابة 3.6 ماليين حالة 
180

المعر�سة للخطر تحديات اأ�سا�سية ت�سهم في نزوح الب�سر في �سياق الك�ارث

الع�سرة  البلدان  �سمن  جميعاً  النكا  و�سري  وبنغالدي�س  الهند  جعلت  اآ�سيا،  جن�ب  في  الك�ارث  ب�سبب  جديدة  داخلي  نزوح 

. وفي بنغالدي�س، اأدت الك�ارث مثل اإع�سار م�را في 
181

الرئي�سية في العالم من حيث النزوح المرتبط بالك�ارث في ذلك العام

. وفي نيبال، اأدت الك�ارث الناجمة عن زلزالي غ�رخا واأوداياب�ر في عام 
182

اأيار/ماي� 2017 اإلى نزوح مئات االآالف من النا�س

ر فيه باأن ح�الي ن�سف ملي�ن �سخ�س قد نزح�ا ب�سبب الفي�سانات ال�سديدة    في ال�قت الذي ُقدِّ
183

2015 اإلى نزوح داخلي هائل

. والهجرُة والتنقُل من ا�ستراتيجيات ال�سم�د البالغة االأهمية في وجه اأحداث التغير 
184

في �سري النكا في اأيار/ماي� 2017 

البيئي في جن�ب اآ�سيا - بما في ذلك ارتفاع م�ست�ى �سطح البحر، وتاآكل ال�س�احل، والفي�سانات، ون�س�ب المياه الج�فية - 

.
185

وجميعها اأحداث هامة في المنطقة 

.IDMC, 2017 ؛ وUNHCR, 2017a  173

.UNHCR, 2017a  174

175  المرجع نف�سه.

.UNHCR, 2017b ؛ وUNHCR, 2017a  176

.IOM, 2017b ً؛ انظر اأي�ساUNHCR, 2017b  177

.UNHCR, 2017b ؛ وIOM, 2017b  178

UNHCR, 2017a؛ وIDMC , 2017. لمعرفة المزيد عن النزوح الداخلي، ب�جه اأعم، انظر اأي�ساً IOM DTM، وال �سيما فيما يتعلق باأفغان�ستان والهند   179

وجمه�رية اإيران االإ�سالمية وباك�ستان و�سري النكا.

.IOM, 2016a  180

.IDMC, 2017  181

.Solomon, 2017  182

.IOM, 2016a  183

.IOM, 2017a  184
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186

جنوب �شرق اآ�شيا

تنط�ي الهجرة، بالن�سبة اإلى العديد من بلدان جن�ب �سرق اآ�سيا ، على ارتفاع م�ست�يات الهجرة الخارجة والهجرة ال�افدة،   •
ف�ساًل عن الهجرة العابرة. وي�سكل التفاوت الكبير في الدخل في هذه المنطقة الفرعية عاماًل رئي�سيا وراء االتجاه الق�ي 

المتمثل في هجرة النا�س من البلدان المنخف�سة الدخل اإلى البلدان المرتفعة الدخل داخل المنطقة الفرعية )وخارجها(. 

وي�جد ح�الي 10 ماليين مهاجر دولي داخل المنطقة الفرعية، بينما هناك ما يزيد قلياًل على 20 ملي�ن مهاجر منها، 

. وت�سكل ماليزيا و�سنغاف�رة بف�سل اقت�ساديهما 
187

هاجر 6.9 ماليين �سخ�س منهم اإلى بلدان اأخرى داخل جن�ب �سرق اآ�سيا

المتقدمين وجهتين بارزتين للمهاجرين. وهناك اأي�ساً جانب جغرافي ق�ي للهجرة، اإذ ترتفع م�ست�يات الهجرة بين البلدان 

التي لها حدود م�ستركة، وال �سيما على ط�ل حدود تايلند مع البلدان المجاورة وهي كمب�ديا وجمه�رية الو الديمقراطية 

. وتبدو ممرات الهجرة الط�يلة االأمد داخل بلدان المنطقة وا�سحة، وتهيمن عليها في المقام االأول 
188

ال�سعبية وميانمار 

هجرة اليد العاملة الم�ؤقتة، لكنها ت�سم اأي�ساً مك�نات اأ�سغر نطاقاً هي الهجرة الدائمة )هجرة العمال المهرة ولم �سمل 

.
189

االأ�سرة( وهجرة الطالب والهجرة الق�سرية 

ت�سكل  لكنها  الم�ؤقتة،  العاملة  اليد  بهجرة  معظمها  يتعلق  النظامية،  غير  الهجرة  من  عالية  ن�سب  على  الهجرة  تنط�ي   •
اإذن  اآخر من دون  بلداً  الذين يدخل�ن  المهاجرين  ارتفاع عدد  . ويرتبط 

190

البيئي والتغير  الحماية  ا�ستجابة لق�سايا  اأي�ساً 

غير  المهاجرين  على  ال�سناعة/القطاع  واعتماد  العمل،  اأ�س�اق  تنظيم  منها  �ستى،  بج�انب  النظاميين  غير  والمهاجرين 

. وُيعتبر تهريب المهاجرين ظاهرة وا�سعة النطاق داخل جن�ب �سرق 
191

النظاميين، واالتجار بالب�سر، وتهريب المهاجرين 

اآ�سيا، وتركز بلدان المنطقة ب�جه خا�س على مكافحة التهريب من خالل التعاون الثنائي، ومن خالل اآليات متعددة االأطراف 

مثل رابطة اأمم جن�ب �سرق اآ�سيا وعملية بالي ب�ساأن تهريب النا�س واالتجار باالأ�سخا�س وما يت�سل بذلك من جرائم عبر 

. وتحُدث تدفقات الهجرة المختلطة )التي 
192

وطنية. ويعُبر العديد من المهاجرين المنطقة اأي�ساً باال�ستعانة بالمهربين

تنط�ي على تنقل االأ�سخا�س المحتاجين اإلى الحماية الدولية وغير المحتاجين اإليها( على غرار تدفقات الهجرة الناجمة 

عن دوافع مختلطة. وي�اجه العديد من المهاجرين اال�ستغالل في جن�ب �سرق اآ�سيا، ب�سبب و�سعهم غير النظامي. ويتعر�س 

العمال المهاجرون، في قطاعات �سناعية معينة، للعمل الجبري واال�ستغالل واالإيذاء ال�سديد )مثل �سيد االأ�سماك والزراعة 

. 
193

والبناء والت�سنيع( 

اأن  اأو عبر ال�طنية، غير  تميزت ال�سن�ات االأخيرة بغياب حاالت النزوح الحاد ال�ا�سع النطاق النا�سئ عن النزاعات االأهلية   •
اأكبر  هناك تدفقات منف�سلة ط�يلة االأجل مرتبطة باال�سطهاد والتهمي�س المنهجيين. وا�ست�سافت ماليزيا في عام 2016 

عدد من الالجئين )92.000(، وكانت ميانمار في عام 2016 اأكبر بلد من�ساأ لالجئين واالأ�سخا�س الذين يعي�س�ن في اأو�ساع 

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة جن�ب �سرق اآ�سيا.  186

.UN DESA, 2015a  187

.Hatsukano, 2015 ؛ وHugo, 2014  188

189  المرجع نف�سه.

.Hickey, Narendra and Rainwater, 2013  190

.UNODC, 2015و ؛Djafar and Hassan, 2012  191

.UNODC, 2015  192

.Gois, 2015  193
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. ومع ذلك، فاإن اأكبر ممر هجرة داخل المنطقة ا�ستناداً 
194

�سبيهة باأو�ساع الالجئين اإذ تجاوز عددهم قلياًل 490.000 �سخ�س

اإلى البيانات المتعلقة بال�سكان الم�ل�دين في الخارج )انظر ال�سكل 7 في اللمحة العامة عن منطقة اآ�سيا( ه� من ميانمار اإلى 

تايلند، ويت�سل بالنزوح الناجم عن النزاع والعنف وبالهجرة عبر الحدود من اأجل ت�ليد الدخل، ولم �سمل االأ�سر، والأ�سباب 

اإعادة ت�طين  اأ�سا�ساً  تت�لى  التي  واأ�ستراليا( هي  المتحدة وكندا  ال�اليات  "المعتادة" )مثل  الت�طين  اإعادة  اأخرى. وبلدان 

. وهناك 
195

المنطقة الالجئين من المنطقة، وقليلة هي عمليات اإعادة الت�طين التي تتم عن طريق "هياكل الحماية" داخل 

اأ�سخا�ساً  اإذ ت�ست�سيف �ستة بلدان فيها  اأعداد كبيرة من النازحين داخلياً واالأ�سخا�س عديمي الجن�سية في المنطقة،  اأي�ساً 

. 
196

عديمي الجن�سية )اأكثرهم في ميانمار(

عندما  اأندمان،  وبحر  البنغال  خليج  في  بالهجرة  مت�سلة  اإن�سانية  اأزمة  من  اآ�سيا  �سرق  جن�ب  عانى   ،2015 عام  اأوائل  في   •
. فقد ظل المهاجرون عالقين في مراكب عدة اأ�سابيع 

197

تقطعت ال�سبل بح�الي 7.000 مهاجر في البحر في ظروف ماأ�ساوية 

. ومع تفاقم حدة االأزمة االإن�سانية، عقدت بع�س بلدان 
198

بعد اأن تخلى عنهم المهرب�ن، وت�في مئات منهم خالل هذه االأزمة 

المنطقة �سل�سلة من االجتماعات الثنائية والمتعددة االأطراف من اأجل بل�رة ا�ستجابة ف�رية �سملت االإنقاذ واالإغاثة والماأوى 

الم�ؤقت للمحتاجين. وركزت االجتماعات الالحقة على ا�ستجابات اأط�ل اأجاًل مثل حماية النا�س في البحر، ومنع الهجرة 

غير النظامية والتهريب، ومعالجة االأ�سباب الجذرية لتنقل االأ�سخا�س، واإيجاد فر�س ك�سب الرزق للمعر�سين لخطر النزوح 

. 
199

والهجرة غير النظامية 

 
200

ال�شرق الأو�شط 

فقد  العالم.  في  الم�ؤقتين  المهاجرين  من  عدد  اأكبر  ت�سم  التي  البلدان  بين  من  هي  الخليجي  التعاون  مجل�س  بلدان   •
وقليلي  المهرة  العمال  النفطية، جعلها تجذب  الثروة  بف�سل  الما�سية،  القليلة  العق�د  كبيراً خالل  اقت�سادياً  نم�اً  �سهدت 

المهارات في مختلف القطاعات، بما فيها البناء والبيع بالتجزئة والخدمات المنزلية. واأدت الزيادة في هجرة اليد العاملة 

نح� دول المجل�س اإلى اإحداث تغير ديمغرافي هائل في بلدان المق�سد. وبا�ستثناء عمان والمملكة العربية ال�سع�دية، ي�سكل 

المهاجرون حالياً غالبية ال�سكان في بلدان المجل�س –اإذ ي�سل�ن اإلى 88 في المائة من ال�سكان في االإمارات العربية المتحدة 

. وينحدر العمال المهاجرون في بلدان المجل�س في المقام االأول من 
201

و76 في المائة في قطر و74 في المائة في الك�يت 

اآ�سيا، بما فيها الهند وبنغالدي�س وباك�ستان، ف�ساًل عن مناطق اأخرى مثل �سمال اأفريقيا ومنطقة اأفريقيا جن�ب ال�سحراء 

الكبرى. وي�سكل الفرق في الدخل بين بلدان المن�ساأ وبلدان المق�سد محرك الهجرة الرئي�سي، ذلك اأن بلدان الخليج تمنح 

المهاجرين  حق�ق  تنظيم  يزال  ال  المحرز،  التقدم  من  الرغم  وعلى   .
202

اأكثر  عمل  وفر�س  اأكبر  اأجراً  المهاجرين  العمال 

.UNHCR, n.d.a  194
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.IOM Missing Migrants Project، http://missingmigrants.iom.int/latest�global-figures  198
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 الذي يربط العمال المهاجرين باأرباب 
203

وحمايتها يطرحان تحدياً في المنطقة. وقد �سمل الر�سد اأي�ساً نظام رعاية الكفالة

عملهم ويماَر�س في عدد من دول المجل�س. ويتخذ عدد من دول الخليج تدريجياً خط�ات الإ�سالح نظام الكفالة من اأجل 

.
204

�سمان تعزيز تنقل العمال المهاجرين في �س�ق العمل 

النزوح  رقعة  ات�ساع  عن  داع�س(  تنظيم  اإرهاب  �سيما  )وال  االإرهاب  وانت�سار  الطائفي  العنف  واحتدام  االأهلي  النزاع  اأ�سفر   •
هي   - الفرعية  المنطقة  في  بلدان  ثالثة  وت�اجه  االأخيرة.  ال�سن�ات  في  الفرعية  المنطقة  هذه  في  والدولي  الداخلي 

الأ�س�اأ  العالمي  االإن�ساني  النظام  الجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق واليمن -"حالة ط�ارئ من الم�ست�ى 3" )ت�سنيف 

. وقد اأدى 
205

االأزمات االإن�سانية ال�ا�سعة النطاق(، وهي من البلدان الرئي�سية الم�ساهمة في مجم�ع اأعداد النازحين في العالم

النزاع الدائر في الجمه�رية العربية ال�س�رية، الذي دخل عامه ال�سابع في 2017، اإلى نزوح ما يزيد كثيراً على ن�سف �سكان 

البلد، اإذ اأ�سفر عن اأكثر من 5.5 ماليين الجئ، واأكثر من 6.3 ماليين نازح داخلي، واأكثر من 184.000 طالب لج�ء في نهاية 

. وا�ستمرت وتيرة م�جات النزوح المتعاقبة في العراق - 
207

. واأ�سبح ح�الي 65 في المائة من ال�س�ريين نازحين
206

عام 2016 

وهي �سمة بارزة منذ بداية القرن -وزادت حدتها في عامي 2016 و2017. ويحدث ذلك في �سياق الجه�د المبذولة ال�ستعادة 

االأرا�سي ومكافحة داع�س. وبات اأكثر من 3 ماليين عراقي نازحين داخل البلد، وثمة العديد من التحديات ومخاطر الحماية 

اللذان  االأو�ساع  العنف وتقلب  واأدى  اليمن،  واالأمني في  ال�سيا�سي  ال��سع  وا�ستمر تده�ر   .
208

الم�ستدامة الع�دة  تعيق  التي 

اأعقباه اإلى جعل البلد ماأوى لح�الي ملي�ني نازح داخلياً في نهاية عام 2016، بعد اأن بلغ عددهم 2.5 ملي�ن �سخ�س في نهاية 

. وي�سهد اليمن اأي�ساً ارتفاع معدالت الع�دة والنزوح الثان�ي، اإذ ت�سير التقديرات اإلى اأن 10.4 في المائة من �سكان 
209

عام 2015 

.
210

اليمن عان�ا النزوح خالل فترة االأربعة وع�سرين �سهراً المنتهية في اآذار/ مار�س2017 

ال�سرق  منطقة  كانت   ،2016 عام  نهاية  ففي  العالم.  في  الالجئين  من  كبيرة  ن�سبة  ي�ست�سيف  االأو�سط  ال�سرق  يزال  ال   •
االأو�سط الفرعية ت�ست�سيف اأكثر من 45 في المائة من جميع الالجئين في العالم، بمن فيهم الالجئ�ن الم�سجل�ن لدى 

غير متنا�سب عندما  عبئاً  المجاورة حتماً  البلدان  . وتتحمل 
211

)االأونروا( الالجئين  وت�سغيل  المتحدة الإغاثة  االأمم  وكالة 

يتعلق االأمر با�ست�سافة االأ�سخا�س الذين يطلب�ن اللج�ء في بلدان اأخرى، وهذه الدينامية �سمة اأ�سا�سية من �سمات اأنماط 

النزوح المعا�سرة في المنطقة. وكانت تركيا ولبنان واالأردن، باعتبارها بلداناً مجاورة للجمه�رية العربية ال�س�رية والجهات 

اأواًل  )تركيا   2016 عام  في  العالم  في  الرئي�سية  الع�سرة  الم�سيفة  البلدان  �سمن  ال�س�ريين،  لالجئين  الم�سيفة  الرئي�سية 

الالجئين في  ال�اقعة على عاتقها ب�جه خا�س عند مقارنة عدد  الم�س�ؤولية  . ويت�سح عمق 
212

�سابعاً( واالأردن  ثالثاً  ولبنان 

كل بلد ب�سكانه - ف�احد من كل �ستة اأ�سخا�س الجئ في لبنان، وواحد من كل 11 �سخ�ساً الجئ في االأردن، وواحد من كل 

"ُيقّيد نظام الكفالة َلمَّ �سمل اأ�سر المهاجرين غير المهرة، ويربطهم برب عمل وحيد، وال ي�سمح لهم بالزواج من ن�ساء البلد، ويطبق قي�داً اأخرى على الحق�ق   203

.)Rahman, 2013( "والتنقل، لكي يبقى المهاجرون م�ؤقتاً في بلدان الخليج

.ESCWA and IOM, 2015  204

.UNOCHA, n.d.c  205

.IDMC, 2017 ؛ وUNHCR, 2017a  206

.UNHCR, 2017a  207

.IDMC, 2017  208

.IDMC, 2017  209

.IOM, 2017g  210

.UNHCR, 2017a  211

212  المرجع نف�سه. في نهاية عام 2016، كان 2.8 ملي�ن الجئ في تركيا، واأكثر من ملي�ن الجئ في لبنان، واأكثر من 000 680 الجئ في االأردن.
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اأخرى في  . وت�ست�سيف بلدان 
213

المقيا�س العالم بهذا  البلدان الثالثة االأولى في  28 �سخ�ساً الجئ في تركيا -مما يجعلها 

المنطقة اأي�ساً، بما فيها البلدان المت�سررة من النزاع، العديد من الالجئين، ومنها اليمن والعراق، بل وحتى الجمه�رية 

. وت�سم المنطقة الفرعية اأي�ساً الالجئين الم�سجلين لدى االأونروا والبالغ عددهم ح�الي 5.3 ماليين 
214

العربية ال�س�رية

. 
215

الجئ 

ال تزال الهجرة غير النظامية داخل المنطقة ومنها تطرح تحديات للمهاجرين والدول. فنظراً اإلى كثرة اأعداد الالجئين   •
�سرع عدد من  ال�س�رية،  العربية  الجمه�رية  اإلى  الع�دة  احتمال  وقلة  النزاع،  اأمد  المجاورة، وط�ل  البلدان  في  ال�س�ريين 

المت��سط.  االأبي�س  البحر  �سرق  طريق  عبر  اأوروبا  في  �سيما  وال  اأخرى،  بلدان  نح�  النظامية  غير  الهجرة  في  الالجئين 

فعلى �سبيل المثال، �سكل ال�س�ري�ن المغادرون من تركيا ح�الي ن�سف عدد الالجئين الذين تجاوز عددهم 850.000 �سخ�س 

والعراق  اأفغان�ستان  من  اأ�سخا�ساً  ف�سم  االآخر  الن�سف  اأما  2015؛  عام  في  اإيجة  بحر  عبر  ق�ارب  في  الي�نان  اإلى  و�سافروا 

اأرباحاً كبيرة،  اأ�سا�سياً في هذا التنقل، وحقق�ا   . واأدى مهرب� المهاجرين دوراً 
216

وباك�ستان ومجم�عة من البلدان االأخرى

�سديد على  �سيا�سي وعامٌّ  ان�سب تركيز  . وقد   
217

االإيذاء واال�ستغالل اإلى ممار�سات تنط�ي على  االأحيان  وعمدوا في بع�س 

طريق �سرق المت��سط خالل ال�سنتين الما�سيتين؛ وتِرد في الق�سم المتعلق بمنطقة اأوروبا اأدناه مناق�سة للبيان الم�سترك 

بين االتحاد االأوروبي وتركيا.

 
218

اآ�شيا الو�شطى 

الرو�سي.  االتحاد  نح�  �سمااًل  اأكثرها  يتجه  المنطقة  من  خارجة  حركات  هي  ال��سطى  اآ�سيا  في  الهجرة  حركات  معظم   •
ففي عام 2015، على �سبيل المثال، كان يعي�س في االتحاد الرو�سي ما يقل قلياًل عن 5 ماليين مهاجر ممن ُولدوا في اآ�سيا 

. وفي ال�سن�ات االأخيرة، كان تباط�ؤ النم� االقت�سادي وتغير ال�سيا�سات في االتحاد الرو�سي - بما في ذلك فر�س 
219

ال��سطى

حظر الدخ�ل من جديد على المهاجرين الذين ارتكب�ا مخالفات اإدارية - م�س�ؤوَلين جزئياً عن تراجع ن�سبي في الهجرة 

من اآ�سيا ال��سطى. وقد اأثر ذلك في �سبل العي�س والدخل المتاأتيين من التح�يالت التي ُتعد م�سدراً هاماً لراأ�س المال في 

. واأمام التغيرات التي طراأت في االتحاد الرو�سي، عاد المهاجرون اإلى بلدهم االأ�سلي، اأو بق�ا ب�سفة غير 
220

المنطقة الفرعية 

. ويهاجر النا�س من اآ�سيا ال��سطى اأي�ساً اإلى 
221

نظامية، اأو بحث�ا عن وجهات بديلة، اأبرزها كازاخ�ستان )انظر المناق�سة اأدناه(

اأوروبا وال�سين، حيث فر�س العمل الكثيرة والروابط االأ�سرية المتينة ن�سبياً. فقد ا�ستقبلت األمانيا، على �سبيل المثال، اأكثر 

من ملي�ن مهاجر من كازاخ�ستان في عام 2015، وهي ثاني وجهة بعد االتحاد الرو�سي، حيث يقيم 2.56 ملي�ن �سخ�س من 

.
222

الم�ل�دين في كازاخ�ستان

213  المرجع نف�سه.

214  المرجع نف�سه.

.UNRWA, n.d  215

.UNHCR, 2016b  216

.Içduygu and KoserAkcapar, 2016 ؛ وMcAuliffe and Koser, 2015  217

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة اآ�سيا ال��سطى.  218

.UN DESA, 2015a  219

.IOM, 2016c  220

221  المرجع نف�سه.

.UN DESA, 2015a  222



 الف�سل الثالث - الهجرة والمهاجرون: االأبعاد والتط�رات االإقليمية68

الهجرة داخل بلدان المنطقة �سمة اأ�سا�سية من �سماتها ترتكز على روابط جغرافية وثقافية واقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية   •
اآ�سيا ال��سطى ماليين المهاجرين الدوليين الذين ينحدر معظمهم من بلدان المنطقة، ومن  ذات طابع تاريخي. ت�ؤوي 

بلدان اأخرى اأبعد. وينحدر المهاجرون في المقام االأول من بلدان اتحاد الجمه�ريات اال�ستراكية ال�س�فياتية ال�سابق، التي 

. وفي عام 2015، كانت كازاخ�ستان، على �سبيل المثال، ت�سم عدداً كبيراً 
223

اأ�سبح كثير منها اأع�ساء في رابطة الدول الم�ستقلة 

. وُتعدُّ 
224

من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج )3.55 ماليين �سخ�س(، منهم 2.35 ملي�ن �سخ�س ُولدوا في االتحاد الرو�سي

كازاخ�ستان في ال�قت الراهن بلد عب�ر وبلد هجرة وافدة في المقام االأول، اإذ تجتذب العمال المهرة من مختلف البلدان، 

واأ�سبحت على نح� متزايد مق�سداً للعمال المهاجرين من قيرغيز�ستان وطاجيك�ستان واأوزبك�ستان. وفي ال�سن�ات االأخيرة، 

نقحت بلدان اآ�سيا ال��سطى ال�سيا�سات التي تنظم الهجرة داخل بلدان المنطقة، باتخاذ اإجراءات ت�سمل اإبرام اتفاقات ثنائية 

ن�سئ 
ُ
اأ االآ�سي�ية الذي  المثال، ي�سمح االتحاد االقت�سادي للمنطقة االأوروبية  . فعلى �سبيل 

225

القب�ل  ب�ساأن الدخ�ل واإعادة 

للعي�س  بحرية  بالتنقل   - وقيرغيز�ستان  كازاخ�ستان  فيها  بما   - فيه  االع�ساء  الدول  لم�اطني  لالأ�سخا�س   2015 عام  في 

. وت�سهد المنطقة حالياً مزيداً من التعاون على تح�سين اإدارة 
226

والعمل والدرا�سة في الدول االأع�ساء االأخرى في االتحاد 

المهاجرين وحمايتهم، والهجرة  باإدارة الحدود، وحق�ق  المتعلقة  التعاون على الج�انب  التدفقات المختلطة، ومن ذلك 

واالإيذاء، وال  ون�ساًء، عر�سة لال�ستغالل  ال��سطى، رجااًل  اآ�سيا  المهاجرون من  العمال  اأن يك�ن  . ويمكن 
227

النظامية  غير 

.
228

�سيما في العمالة غير الر�سمية مثل البناء والعمل الزراعي والمنزلي 

في  نم�اً  االأقل  للبلدان  بالن�سبة  �سيما  وال  ال��سطى،  اآ�سيا  اقت�سادات  في  هاما  دوراً  المالية  التح�يالت  ت�ؤدي   •
الناتج  حيث  من  العالم  في  للتح�يالت  المتلقية  الرئي�سية  الع�سرة  البلدان  من  بلدين  المنطقة  وت�سم  المنطقة. 

التح�يالت  اأن  اإلى  التقديرات  ت�سير  قيرغيز�ستان،  ففي   .
229

وطاجيك�ستان قيرغيز�ستان  هما   - االإجمالي  المحلي 

اإلى  . ويعك�س تدفق التح�يالت 
230

6 في المائة و7 في المائة  المالية تقلل من معدل الفقر ال�طني بن�سبة تتراوح بين 

بالعمل  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  اأنماط  وهي  ومنها،  المنطقة  داخل  الهجرة  اأنماط  بعيد  حد  اإلى  ال��سطى  اآ�سيا  بلدان 

وت�ليد الدخل. فقد ظلت التح�يالت من االتحاد الرو�سي، على �سبيل المثال، كبيرة بمرور ال�قت، بف�سل االنخفا�س 

الن�سبي في تكاليف تح�يل االأم�ال من االتحاد الرو�سي اإلى بلدان اآ�سيا ال��سطى. غير اأن التباط�ؤ االقت�سادي والتغير 

التح�يالت.  تدفقات  مجم�ع  في  �سلبياً  تاأثيراً  اأثرا  االأخيرة  االآونة  في  الرو�سي  االتحاد  �سهدهما  اللذين  ال�سيا�ساتي 

تقريباً،  المائة  في   50 بن�سبة  قيرغيز�ستان  اإلى  التح�يالت  م�ست�يات  انخف�ست  و2015،   2014 عامي  بين  الفترة  ففي 

االتحاد  من  ال�سخ�سية  االأم�ال  تح�يالت  تراجعت  نف�سها  الفترة  وفي  تقريباً،  المائة  في   60 بن�سبة  اأوزبك�ستان  واإلى 

بين  الكازاخ�ستاني  التنغ  عملة  قيمة  تخفي�س  و�ساهم   .
231

تقريباً  المائة  في   70 بن�سبة  طاجيك�ستان  اإلى  الرو�سي 

قيرغيز�ستان  فيها  بما  ال��سطى،  اآ�سيا  في  بلدان  عدة  اإلى  التح�يالت  تدفقات  تراجع  في  اأي�ساً  و2016   2015 عامي 

223  المرجع نف�سه.

224  المرجع نف�سه.

.OSCE, 2016  225

.Russell, 2017  226

.IOM, 2016e  227

.IOM, 2016c  228

.World Bank, 2017  229

.Slay, 2015  230

IOM, 2016c. ملح�ظة: االأرقام مح�س�بة بالدوالر االأمريكي. وت�ستند التقديرات اإلى بيانات جمعها البنك المركزي لالتحاد الرو�سي.  231
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اعتماداً �سديداً  التي تعتمد  �سيما تلك  المحلية، وال  المجتمعات  �سلبياً في  تاأثيراً  التراجع  . وي�ؤثر هذا 
232

وطاجيك�ستان 

 .
233

وقيرغيز�ستان  طاجيك�ستان  مثل  والماأوى،  الغذاء  فيها  بما  االأ�سا�سية،  االحتياجات  تلبية  اأجل  من  التح�يالت  على 

في  بع�سها  ي�قع  قد  معي�ستها  م�ست�ى  في  تده�ر  من  الخارج  في  يعمل�ن  اأفراد  لديها  التي  المعي�سية  االأ�سر  وتعاني 

براثن الفقر ب�سبب انخفا�س التح�يالت النقدية. ومما يزيد من تفاقم هذا ال��سع نق�س االعتمادات الالزمة لتلبية 

.
234

باإمكاناتهم والنه��س  العائدين  المهاجرين  احتياجات 

 
235

اأوروبا 

اأكثر من ن�سفهم  اأوروبا ت�ؤوي في عام 2015 ح�الي ثلث المهاجرين الدوليين في العالم )75 ملي�ن �سخ�س(. وُولد  كانت 

)40 ملي�ن �سخ�س( في اأوروبا، لكنهم يعي�س�ن في بلد اآخر في المنطقة غير بلد م�لدهم، مما يمثل زيادة مقارنة بعددهم 

الذي كان يبلغ 27 ملي�ن �سخ�س في عام 1990 )ال�سكل 9(. وفي عام 2015، كانت الهجرة بين البلدان االأوروبية تمثل ثاني 

وبلغ  ال�سمالية(.  باأمريكا  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا  يربط  الذي  الممر  )بعد  العالم  في  االإقليمية  للهجرة  ممر  اأكبر 

عدد المهاجرين غير االأوروبيين في اأوروبا اأكثر من 35 ملي�ناً في عام 2015. وو�سل عدد المهاجرين غير االأوروبيين في 

الم�ل�دين في  المهاجرين  اأعداد  اأنماط زيادة مت�سابهة في  2015. و�ُسجلت  35 ملي�ن �سخ�س في عام  اأكثر من  اإلى  اأوروبا 

اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية والكاريبي خالل ال�سن�ات الخم�س والع�سرين الما�سية. وزاد عدد كل منهم زيادة مطردة 

بعد. فيما  تباطاأت  ثم  القرن  االأول من هذا  العقد  ت�سارعت خالل  الما�سي  القرن  الت�سعينات من  في 

وفي عام 1990، كان عدد االأوروبيين الذين يعي�س�ن خارج اأوروبا يكاد ي�ساوي عدد غير االأوروبيين الذين يعي�س�ن داخلها. 

اأوروبا  خارج  يعي�س�ن  الذين  االأوروبيين  عدد  االأح�ال  معظم  في  انخف�س  اأوروبا،  اإلى  الهجرة  لنم�  فخالفاً  ذلك،  ومع 

اأقل  اإلى  لي�سل  جديد  من  ارتفع  حيث  الما�سية  الخم�س  ال�سن�ات  با�ستثناء  الما�سية،  والع�سرين  الخم�س  ال�سن�ات  خالل 

الذين  الم�لد  اأوروبي�  المهاجرون  كان   ،2015 عام  وفي   .)1990 عام  في  م�ست�اه  غرار  )على  �سخ�س  ملي�ن   20 من  قلياًل 

االأوروبيين  المهاجرين  عدد  في  تدريجية  زيادة  اأي�ساً  و�ُسجلت  ال�سمالية.  اأمريكا  في  اأ�سا�ساً  يقيم�ن  القارة  خارج  يعي�س�ن 

2010 و2015. بين عامي  واأوقيان��سيا  اآ�سيا  في 

.IOM, 2016c  232

.The Economist, 2016  233

.IOM, 2016c  234

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة اأوروبا.  235
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ال�سكل 9- المهاجرون اإلى اأوروبا، وداخل اأوروبا وخارجها في الفترة بين عامي 1990 و2015

.UN DESA، 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  ُيق�سد بعبارة "المهاجرون اإلى اأوروبا" المهاجرون المقيم�ن في المنطقة )اأي اأوروبا( الذين ُولدوا في واحدة من المناطق االأخرى 

)مثل اأفريقيا اأو اآ�سيا(. وُيق�سد بعبارة "المهاجرون داخل اأوروبا" المهاجرون الذين ُولدوا في المنطقة )اأي اأوروبا( ويقيم�ن خارج 

بلد م�لدهم لكن في بلد داخل المنطقة االأوروبية. اأما عبارة "المهاجرون من اأوروبا" فت�سير اإلى اأ�سخا�س ُولدوا في اأوروبا لكنهم 

يقيم�ن خارج المنطقة )في اأمريكا الالتينية والكاريبي اأو اأمريكا ال�سمالية مثاًل(.

ي�سم العديد من بلدان �سرق اأوروبا، مثل االتحاد الرو�سي واأوكرانيا وب�لندا ورومانيا، بع�س اأكبر مجم�عات المهاجرين الخارجين 

في المنطقة )ال�سكل 10(. واالتحاد الرو�سي ثالث بلد في العالم من حيث عدد م�اطنيه الذين يعي�س�ن في الخارج، اإذ بلغ عددهم 

10 ماليين مهاجر خارج في عام 2015. وت�سكل هجرة االأ�سخا�س من بلدان اتحاد الجمه�ريات اال�ستراكية ال�س�فياتية ال�سابق مثل 

اأوكرانيا وكازاخ�ستان واأوزبك�ستان واأذربيجان وبيالرو�س ممرات الهجرة االأربعة الرئي�سية في اأوروبا )انظر ال�سكل 11(. وبعد االتحاد 

الرو�سي واأوكرانيا، لدى المملكة المتحدة ثالث اأكبر عدد من المهاجرين االأوروبيين الخارجين )4.9 ماليين �سخ�س(. ويعي�س كثير 

من ه�ؤالء خارج القارة، في اأ�ستراليا وال�اليات المتحدة االأمريكية. وكانت للب��سنة والهر�سك اأعلى ن�سبة من المهاجرين الخارجين 

مقارنة بال�سكان المقيمين في عام 2015، اإذ غادر كثير منهم البلد اأثناء تفكك ي�غ��سالفيا ال�سابقة. وللبرتغال واأيرلندا  اأي�ساً، وهما 

بلدان ذوا تاريخ ط�يل من الهجرة الخارجية، ن�سبة عالية من ال�سكان في الخارج مقارنة بحجم �سكانهما.
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وفي عام 2015، كانت األمانيا ت�سم اأكبر عدد من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج في اأوروبا. ومن بين مجم�ع المهاجرين البالغ 

عددهم 12 ملي�ن �سخ�س في األمانيا، تنحدر اأكبر المجم�عات من ب�لندا وتركيا واالتحاد الرو�سي وكازاخ�ستان، اإذ يتجاوز عدد 

القادمين من كل منها ملي�ن �سخ�س. وكان �سكان كل من فرن�سا والمملكة المتحدة ي�سم�ن في عام 2015 اأكثر من 7.5 ملي�ن 

�سخ�س م�ل�د في الخارج. ي�سكل المهاجرون الم�ل�دون في بلدان �سمال اأفريقيا الناطقة بالفرن�سية اأكبر جزء من �سكان فرن�سا 

الم�ل�دين في الخارج. وفي المملكة المتحدة، ينحدر اأكبر عدد من المهاجرين من الهند وب�لندا. وحلت اإ�سبانيا واإيطاليا تباعاً، 

في عام 2015، في الرتبتين الرابعة والخام�سة من حيث بلدان مق�سد المهاجرين في اأوروبا، اإذ يتجاوز عدد �سكانهما الم�ل�دين 

اأوروبا، مثل  اأخرى في  اأماكن  الخارج من  الم�ل�دين في  البلدين  �سكان  العديد من  الخارج 5.5 ماليين �سخ�س. وينحدر  في 

بلدان  بين  ال�سكل 10، فمن  المغرب. وكما ه� مبين في  اأفريقيا مثل  �سمال  بلدان  اأو من  المتحدة،  والمملكة  واألمانيا  رومانيا 

الهجرة الع�سرين الرئي�سية في المنطقة، ت�سم �س�ي�سرا اأعلى ن�سبة من المهاجرين من بين �سكانها )29 في المائة(، تليها النم�سا 

وال�س�يد واآيرلندا.

ال�سكل 10- البلدان االأوروبية الرئي�سية الع�سرون من حيث اأعداد المهاجرين في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة 1:  ي�ستند حجم ال�سكان الم�ستخدم لح�ساب الن�سبة المئ�ية من المهاجرين ال�افدين والمهاجرين الخارجين اإلى مجم�ع ال�سكان 

المقيمين في البلد وفقاً لح�ساب اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، وه� مجم�ع ي�سم ال�سكان الم�ل�دين في الخارج.

ملح�ظة 2:  ي�سير م�سطلح "المهاجرون ال�افدون" اإلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن ولدوا في الخارج. اأما م�سطلح "المهاجرون 

الخارج�ن" فُيق�سد به االأ�سخا�س الم�ل�دون في البلد ممن يقيم�ن خارج بلد م�لدهم في عام 2015.
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ويبين ال�سكل 11 ممرات الهجرة الع�سرين الرئي�سية التي ت�سمل البلدان االأوروبية، وتمثل تراكم حركات الهجرة على مر الزمن، 

وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج. ومن اأبرز 

اأن معظمها ممرات تقع داخل المنطقة. ويبرز االتحاد الرو�سي  �سمات ممرات الهجرة الرئي�سية التي ت�سمل البلدان االأوروبية 

ب�سدة �سمن الممرات الرئي�سية. وكان ال�سكان رو�سي� الم�لد في الدول االأع�ساء في اتحاد الجمه�ريات اال�ستراكية ال�س�فياتية 

ال�سابق، مثل اأوكرانيا وكازاخ�ستان واأوزبك�ستان ،ي�سكل�ن في عام 2015 بع�س اأكبر ممرات الهجرة في اأوروبا. واالتحاد الرو�سي 

ه� اأي�ساً ثاني اأكبر مق�سد للمهاجرين في اأوروبا بعد األمانيا. وتِرد في ق�سم ال�سمات والتط�رات الرئي�سية اأدناه مناق�سة اأكثر 

تف�سياًل لممرات الهجرة والتغيرات الحديثة.

ال�سكل 11- ممرات الهجرة الع�سرون الرئي�سية التي ت�سمل البلدان االأوروبية

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.
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اللج�ء  طالبي  من  ن�سفهم  قرابة  كان  اأوروبا،  في  اللج�ء  وطالبي  الالجئين  من  عدد  اأكبر   ،2016 عام  في  األمانيا،  ا�ست�سافت 

م معظَمها  العالمي(، قدَّ ال�سعيد  اأوروبا )وعلى  الجديدة في  اللج�ء  اأكبر عدد من طلبات  )ال�سكل 12(. وتلقت، في عام 2016، 

اأ�سخا�ٌس من الجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق واأفغان�ستان. وي�سكل االأ�سخا�س المنحدرون من االتحاد الرو�سي اإحدى اأكبر 

�سري النكا  الالجئين من  كبيرة من  اأعداداً   2016 عام  في  اأي�ساً  فرن�سا  وا�ست�سافت  والنم�سا.  فرن�سا  في  الالجئين  مجم�عات 

وجمه�رية الك�نغ� الديمقراطية. و�سكلت اأوكرانيا واالتحاد الرو�سي بلدي المن�ساأ الرئي�سيين �سمن البلدان االأوروبية )ال�سكل 

12(. وي�جد اأكثر من 220.000 الجئ اأوكراني في االتحاد الرو�سي، انتقل اإليه كثير منهم بعد بداية النزاع في عام 2013.

ال�سكل 12- البلدان االأوروبية الع�سرة الرئي�سية بح�سب مجم�ع الالجئين وطالبي اللج�ء في عام 2016

.UNHCR, n.d.a :الم�سدر

ملح�ظة:  ي�سير م�سطلح "م�ست�ساف�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء من البلدان االأخرى المقيمين في البلد الم�ستقِبل )الجانب االأي�سر 

بلدهم  خارج  هم  الذين  البلد  ذلك  من  المنحدرين  اللج�ء  وطالبي  الالجئين  اإلى  "الخارج�ن"  م�سطلح  وي�سير  ال�سكل(؛  من 

االأ�سلي. ويت�سمن الف�سل الثاني )التذييل األف( تعاريف للم�سطلحات الرئي�سية مثل "الالجئ". وُحددت البلدان الع�سرة الرئي�سية 

ا�ستناداً اإلى بيانات عام 2016، وُح�سبت بالجمع بين الالجئين وطالبي اللج�ء داخل البلدان ومنها.
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ال�شمات والتطورات الرئي�شية في اأوروبا

 
236

�شمال و غرب و جنوب اأوروبا 

�سخ�س  ملي�ن   16 كان   ،2016 يناير   / الثاني  كان�ن   1 من  فاعتباراً  اأوروبا.  في  جداً  حي�ية  المنطقة  بلدان  بين  الهجرة   •
. ويتاأتى هذا القدر الكبير من الهجرة 

237

يعي�س�ن في اإحدى الدول االأع�ساء في االتحاد االأوروبي بجن�سية دولة ع�س� اأخرى

الخ�س�ع  الداخلية من دون  الحدود  الم�اطنين من عب�ر  تمّكن  التي  التنقل،  المنطقة بف�سل ترتيبات حرية  بلدان  داخل 

للتفتي�س في الحدود. وت�سمن منطقة �سنغن المفت�حة الحدود، التي ت�سم 22 دولة ع�س�اً في االتحاد االأوروبي و4 بلدان 

. وفي عام 2016، كانت رومانيا هي البلد الذي لديه اأكبر عدد 
238

غير اأع�ساء فيه، حرية التنقل الأكثر من 400 ملي�ن م�اطن

من الم�اطنين المقيمين في الخارج في بلدان اأخرى تابعة لالتحاد االأوروبي وللرابطة االأوروبية للتجارة الحرة، حيث بلغ 

ت�اجه  اأوروبا  التنقل في  اأن حرية  . غير 
239

المتحدة والمملكة  والبرتغال  واإيطاليا  ب�لندا  تليها  �سخ�س،  عددهم 3 ماليين 

. وهناك اأي�ساً درجة من 
240

تحديات. فمنذ الن�سف الثاني من عام 2015، باتت دول اأع�ساء �ستى في �سنغن تراقب الحدود م�ؤقتاً

 )Brexit( عدم اليقين ب�ساأن اأو�ساع الهجرة في الم�ستقبل التي �ستن�ساأ عن مفاو�سات خروج بريطانيا من االتحاد االأوروبي

بعد اال�ستفتاء على ع�س�ية االتحاد االأوروبي في حزيران/ي�نيه 2016 في المملكة المتحدة.

ظلت ق�سايا الهجرة تحتل مكانة عالية في جدول االأعمال االأوروبي في عامي 2016 و2017، وا�ستمر النقا�س فيها بانتظام   •
في اجتماعات وزارية اأو في اجتماعات روؤ�ساء الدول اأو الحك�مات. وجاء معظم المهاجرين القادمين اإلى اأوروبا عبر البحر 

االأبي�س المت��سط على متن ق�ارب من ليبيا اإلى اإيطاليا، اأو من تركيا اإلى الي�نان عبر بحر اإيجة. وفي عام 2016، و�سل 

اأكثر من 360.000 �سخ�س  اأن  ، على 
241

اأوروبا عبر منطقة البحر االأبي�س المت��سط براً وبحراً اإلى  ح�الي 390.000 �سخ�س 

. وعقب البيان الم�سترك بين االتحاد االأوروبي وتركيا في 18 اآذار/مار�س 2016، انخف�س عدد ال�افدين 
242

منهم و�سل�ا بحراً 

اإذ و�سل اإلى اأكثر قلياًل من 170.000 �سخ�س في عام 2016، وه� تراجع كبير مقارنة بـ  اإلى الي�نان انخفا�ساً �سديداً  بحراً 

 . وفي عام 2016، و�سل اأكثر من 180.000 مهاجر اإلى اإيطاليا 
244

،
243

850.000 �سخ�س و�سل�ا بحراً اإلى الي�نان في عام 2015 

. وكانت طريق و�سط البحر االأبي�س المت��سط من ليبيا اإلى مالطا 
245

بحراً، وهي زيادة بن�سبة 16 في المائة مقارنة بعام 2015 

واإيطاليا االأكثر فتكاً بالمهاجرين غير النظاميين في العالم في عام 2016، اإذ ت�سير التقديرات اإلى اأكثر من 4.500 مهاجر 

. وال �سك اأن عدداً اأكبر من ال�فيات بحراً، وعلى ط�ل 
246

بلغ عنه على االإطالق في المنطقة 
ُ
مت�فى اأو مفق�د – وه� اأكبر عدد اأ

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة �سمال وغرب وجن�ب اأوروبا.  236

.Eurostat, 2017a  237

.European Commission, n.d.a  238

.Eurostat, 2017a  239

European Commission, n.d.b.  240

. (IOM, 2017d) 241  عدد االأ�سخا�س الذين ثبت و�س�لهم اإلى بلغاريا وقبر�س والي�نان واإيطاليا واإ�سبانيا

.IOM, 2017d  242

243  من بين االأحكام ال�اردة في البيان اتفاق باأن ُيعاد اإلى تركيا "جميع المهاجرين غير النظاميين الجدد الذين يعبرون من تركيا اإلى الجزر الي�نانية". 

ر مقابل كل �س�ري ُيعاد اإلى تركيا، اأن يُنقل من تركيا �س�ري اآخر الإعادة ت�طينه في االتحاد االأوروبي بناًء على التزامات �سارية، على  وباالإ�سافة اإلى ذلك، َتقرَّ

.(European Council, 2016) اأال يتجاوز عدد االأ�سخا�س الذين ُيعاد ت�طينهم 72،000 �سخ�س

.IOM, 2017d  244

.IOM, 2017e  245

.IOM, n.d.b  246
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. وجاء اأكثر من ن�سف ال�افدين 
247

طرق الهجرة المختلفة، بما في ذلك اأثناء عب�ر ال�سحراء الكبرى، وقعت ولم ُيبلغ عنها 

اإلى اأوروبا بحراً في عام 2016 من اأحد البلدان الع�سرة الرئي�سية المنتجة لالجئين في العالم، وال �سيما الجمه�رية العربية 

المنف�سلين  اأو  بذويهم  الم�سح�بين  غير  االأطفال  اإلى  باالإ�سافة  العازبات،  الن�ساء  تمثل   .
248

والعراق  واأفغان�ستان  ال�س�رية 

عنهم، فئة تعاني �سعفاً �سديداً من بين المهاجرين ال�افدين. وفي عام 2016، كان 92 في المائة من جميع االأطفال الذين 

م اأطفاٌل غير م�سح�بين  . وفي عام 2016، قدَّ
249

و�سل�ا عبر و�سط البحر المت��سط غير م�سح�بين بذويهم اأو منف�سلين عنهم 

.
250

بذويهم في الدول االأع�ساء في االتحاد االأوروبي اأكثَر من 60.000 طلب لج�ء 

اقترن و�س�ل اأعداد كبيرة من المهاجرين والالجئين اإلى اأوروبا عبر البحر االأبي�س المت��سط في بع�س االأحيان بعبارات   •
معادية للمهاجرين في الخطاب ال�سيا�سي وفي ال�سيا�سات وو�سائط االإعالم. وب�جه عام، يبدو اأن النظرة اإلى المهاجرين في 

كثير من المجتمعات االأوروبية �سلبية: فقد خل�ست درا�سة ا�ستق�سائية اأجريت في اأيار/ماي� 2015 اإلى اأن هجرة االأ�سخا�س 

. وفي 10 بلدان اأوروبية، اأفاد ح�الي 
251

من خارج االتحاد االأوروبي تثير �سع�راً �سلبياً لدى غالبية االأوروبيين )56 في المائة( 

 .
252

56 في المائة في المت��سط من عامة النا�س ب�سرورة وقف اأي هجرة اإ�سافية في بلدهم وال �سيما من البلدان االإ�سالمية 

 . ويمكن اأن تك�ن لهذه الت�س�رات ال�سلبية 
253

ويفرط كثير من االأوروبيين في تقدير عدد المهاجرين والم�سلمين في بلدهم

تجاه المهاجرين انعكا�سات ملم��سة. ففي ت�سرين الثاني/ن�فمبر 2016، اأ�سارت وكالة االتحاد االأوروبي للحق�ق االأ�سا�سية 

اإلى اأن اأعمال العنف والم�سايقة والتهديد وخطاب كره االأجانب التي ت�ستهدف طالبي اللج�ء والمهاجرين اأم�ر خطيرة، 

الت�س�رات  ا�ستمرار  وي�سكل   .
254

الحرا�سة  مجم�عات  اأم  االأفراد  اأم  الخا�سة  ال�سركات  اأم  الدولة  �سلطات  مرتكبها  كان  �س�اء 

ال�سلبية تجاه الهجرة تحديات اأمام جه�د الحك�مات الرامية اإلى تعزيز االندماج. ومع ذلك، فاإن النق�س المت�قع في العمالة 

اآفاق العمل والنم� االقت�سادي لالتحاد االأوروبي. فعلى  اأمام  والمهارات في االأجلين الق�سير والمت��سط �سيطرح تحديات 

�سبيل المثال، تقدر الت�قعات ال�سكانية نق�س اأكثر من 19 ملي�ن �سخ�س في عر�س اليد العاملة في االتحاد االأوروبي بين 

دمج�ا 
ُ
2060. وفي �سياق �سيخ�خة ال�سكان االأوروبيين، يمكن اأن ي�سهم المهاجرون اإ�سهاماً اقت�سادياً هاماً اإذا اأ

255

عامي 2023 و

جيداً في ال�قت المنا�سب، بدءاً باالإدماج المبكر في التعليم ثم في �س�ق العمل.

.IOM, 2017f  247

.UNHCR, 2017f  248

.UNHCR, UNICEF and IOM, 2017  249

.Eurostat, 2017b  250

.European Commission, 2015  251

 Raines, Goodwin and Cutts, :جريت في الفترة من كان�ن االأول/دي�سمبر 2016 اإلى �سباط/فبراير 2017 )الم�سدر
ُ
252  ا�سُتقي من درا�سة ا�ستق�سائية اأ

2017(. ومن البلدان التي �سملتها الدرا�سة اإ�سبانيا واألمانيا واإيطاليا وبلجيكا وب�لندا وفرن�سا والمملكة المتحدة والنم�سا وهنغاريا والي�نان.
.Ipsos MORI, 2016  253

.European Union Agency for Fundamental Rights, 2016  254

.European Commission, 2014  255
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256

�شرق وجنوب �شرق اأوروبا 

�شرق وجنوب �شرق اأوروبا، ال�سمة الرئي�سية  بلدان  لمعظم  بالن�سبة  ال�افدة،  الهجرة  من  بداًل  الخارجية،  الهجرة  ظلت   •
على مدى ال�سن�ات والعق�د االأخيرة، على اأن م�ست�يات الهجرة ال�افدة اأقل ن�سبياً مقارنة بمناطق فرعية اأخرى في اأوروبا. 

وب�سبب هذا العامل وع�امل اأخرى، ُيت�قع اأن ت�سهد عدة بلدان في المنطقة انخفا�ساً كبيراً في عدد ال�سكان بحل�ل عام 2050 

. وظلت الهجرة الخارجة من بلدان �سرق 
257

)بما فيها الب��سنة والهر�سك وبلغاريا ورومانيا وجمه�رية م�لدوفا واأوكرانيا( 

اأوروبا اإلى بلدان غربها ت�سكل اتجاهاً متزايداً، وال �سيما منذ ت��سع االتحاد االأوروبي في عامي 2004 و2007 لي�سمل المزيد 

. وفي 
258

من الدول االأع�ساء من �سرق اأوروبا، مع ت��سيع الحدود الخارجية لالتحاد االأوروبي �سرقاً نح� بلدان غير اأع�ساء 

ز هذا االتجاه من جراء تباط�ؤ االقت�ساد في االتحاد الرو�سي )انظر اأدناه(. وبلداُن جن�ب �سرق اأوروبا هي  االآونة االأخيرة، َتعزَّ

عادة بلدان هجرة خارجة، وال �سيما نح� االتحاد االأوروبي. وهي اأي�ساً بلدان عب�ر المهاجرين، وبخا�سة على ط�ل "طريق 

غرب البلقان".

عام  وفي  العالم(.  في  المق�سد  بلدان  اأهم  )واأحد  الفرعية  المنطقة  في  الرئي�سي  المق�سد  بلد  الرو�سي  االتحاد  يزال  ال   •
المجاورة،  البلدان  من  ال�افدين  المهاجرين  معظم  وجاء   .

259

دولي  مهاجر  ملي�ن   11.6 من  اأكثر  البلد  ا�ست�ساف   ،2015

 ، واإن كان التباط�ؤ االقت�سادي االأخير والتغيرات في �سيا�سات 
260

وعلى االأخ�س البلدان االأع�ساء في رابطة الدول الم�ستقلة 

الهجرة في االتحاد الرو�سي قد اأف�سيا اإلى تراجع تدفقات المهاجرين ال�افدين وتدفقات التح�يالت اإلى الخارج مقارنة 

. وفي عام 2015، كانت اأوكرانيا اأي�ساًت�سم عدداً كبيراً من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج يتجاوز 4.8 
261

بال�سن�ات الما�سية 

ماليين �سخ�س، وياأتي جزء كبير من المهاجرين فيها من االتحاد الرو�سي وبيالرو�س وكازاخ�ستان واأوزبك�ستان وجمه�رية 

انخفا�س  اإلى  البلد  االقت�ساد ب�جه عام في  اأوكرانيا وتراجع  �سرق  النزاع في  ي�ؤدي  اأن  المرجح  اأن من  . غير 
262

م�لدوفا 

االقت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  �سُت�سدرها  التي  القادمة  االإح�ساءات  في  الخارج  في  الم�ل�دين  اأوكرانيا  �سكان  عدد  مجم�ع 

واالجتماعية ب�ساأن المهاجرين الدوليين.

في  اأمده  طال  الذي  للنزاع  مبا�سرة  كنتيجة  �سيما  وال  االأخيرة،  ال�سن�ات  في  ومنها  المنطقة  داخل  النزوح  حاالت  زادت   •
. واأدى انعدام 

263

�سرق اأوكرانيا. وفي عام 2016، كانت التقديرات ت�سير اإلى وج�د ح�الي 1.7 ملي�ن نازح داخلياً في اأوكرانيا 

االأمن الط�يل االأجل في �سرق اأوكرانيا اأي�ساً اإلى تدفق المهاجرين والالجئين اإلى الدول المجاورة واإلى االتحاد االأوروبي. 

، وظل مرتفعاً في عام 2016، بحيث 
264

ففي عام 2015، بلغ عدد الالجئين االأوكرانيين عالمياً ذروته اإذ تجاوز 320.000 �سخ�س 

 . وطلب عدد كبير من االأوكرانيين اأي�ساً اللج�ء في االتحاد الرو�سي، اإذ بلغت 
265

انخف�س اإلى اأقل قلياًل من 240.000 �سخ�س 

انظر التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة �سرق اأوروبا وجن�ب �سرق اأوروبا.  256

.UN DESA, 2015b  257

.European Commission, 2007  258

.UN DESA, 2015a  259

اأع�ساء هي: االتحاد الرو�سي واأذربيجان واأرمينيا واأوزبك�ستان وبيالرو�س وجمه�رية م�لدوفا وطاجيك�ستان  260  تتاألف رابطة الدول الم�ستقلة من ت�سع دول 

وقيرغيز�ستان وكازاخ�ستان، ف�ساًل عن دولتين منت�سبتين هما اأوكرانيا وتركمان�ستان.

.IOM, 2016c  261

.UN DESA, 2015a  262

.IDMC, 2017  263

.UNHCR, 2016c  264

.UNHCR, 2017a  265
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 . وبغية 
266

طلبات اللج�ء المقدمة من االأوكرانيين فيه 98 في المائة من مجم�ع الطلبات المقدمة في البلد في عام 2015 

الت��سيح، تلقى االتحاد الرو�سي ح�الي 85 في المائة من جميع طلبات اللج�ء المقدمة من االأوكرانيين في جميع اأنحاء 

 . وباالإ�سافة اإلى ذلك، غادر عدد 
267

العالم في عام 2015؛ علماً اأن االأوكرانيين قدم�ا 175.500 طلب على ال�سعيد العالمي 

متزايد من االأوكرانيين البلد ب�سفتهم عمااًل مهاجرين، وال �سيما اإلى ب�لندا. وت�سكل هذه التط�رات عن�سراً اآخر ين�ساف اإلى 

العدد الكبير بالفعل من النازحين داخلياً في المنطقة، وال �سيما في غرب البلقان وجن�ب الق�قاز، ويعاني كثير منهم هذا 

ال��سع منذ مدة ط�يلة ب�سبب النزاع/حاالت النزوح في اأواخر الثمانينات والت�سعينيات من القرن الما�سي.

في عام 2015 واأوائل عام 2016، كانت هناك زيادة حادة في الهجرة العابرة من تركيا وعبرها ومن غرب البلقان، وبخا�سة   •
عبر طريقي �سرق البحر االأبي�س المت��سط وغرب البلقان لل��س�ل اإلى بلدان في �سمال االتحاد االأوروبي )وال �سيما النم�سا 

واألمانيا وال�س�يد(. وقد اأدى ذلك اإلى ارتفاع الهجرة المختلطة عبر هذه الطرق اإلى م�ست�يات قيا�سية، وزيادة عدد طالبي 

اللج�ء والمهاجرين في االو�ساع اله�سة في المنطقة. واأدت القي�د التي ُفر�ست فيما بعد على حدود البلدان ال�اقعة على 

ط�ل طريق غرب البلقان، واأعقبها البيان الم�سترك بين االتحاد االأوروبي وتركيا في 18 اآذار/مار�س 2016، اإلى انخفا�س كبير 

. غير اأن اإغالق الطريق جعل اأكثر من 70.000 �سخ�س 
268

في عدد االأ�سخا�س الذين يتنقل�ن على ط�ل طريق غرب البلقان 

اإلى حد  اأو الممار�سات التي قد ت�سل  اأو اال�ستغالل  اأمام االإيذاء  . ويرتبط هذا ال��سع بزيادة �سعف المهاجرين 
269

عالقين 

. وفي هذا ال�سياق، ولما لم يعد باإمكان المهاجرين االعتماد على و�سائل النقل التي ت�فرها ال�سلطات في 
270

االتجار بالب�سر 

.
271

غرب البلقان بعد اإغالق الطريق، ال يزال تهريب المهاجرين ي�سكل تحدياً كبيراً 

 
272

اأمريكا الالتينية والكاريبي 

ال�سمالية. ففي عام 2015، ت�جه ح�الي 25  اأمريكا  اإلى  اأمريكا الالتينية والكاريبي الهجرة  الرئي�سية في منطقة  ال�سمات  من 

الالتينية  اأمريكا  �سكان  ازداد عدد  ال�سكل 13،  ال�سمالية. وكما ه� مبين في  اأمريكا  واأ�سح�ا مقيمين في  �سمااًل  ملي�ن مهاجر 

والكاريبي الذين يعي�س�ن في اأمريكا ال�سمالية زيادة كبيرة بمرور ال�قت، اإذ انتقل من نح� 10 ماليين �سخ�س في عام 1990 اإلى 

اأقل قلياًل من 25 ملي�ن �سخ�س في عام 2015. وي�جد 4.6 ماليين �سخ�س اآخرين منهم في اأوروبا، مما يمثل زيادة مقارنة بـ 1.1 

ملي�ن �سخ�س في عام 1990.

وقد ظل مجم�ع المهاجرين من المناطق االأخرى الذين يعي�س�ن في اأمريكا الالتينية والكاريبي م�ستقراً ن�سبياً، اإذ بلغ عددهم 

)الذين  االأوروبيين  من  اأ�سا�ساً  ه�ؤالء  ويتاألف  الما�سية.  والع�سرين  الخم�س  ال�سن�ات  مدى  على  �سخ�س  ماليين  ثالثة  نح� 

تراجعت اأعدادهم قلياًل خالل تلك الفترة( ومن االأمريكيين ال�سماليين الذين ازدادت اأعدادهم.

.UNHCR, 2016c  266

267  المرجع نف�سه.

.Frontex, 2017  268

.IOM, 2016b  269

.IOM, 2017f  270

.Frontex, 2016  271

انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة اأمريكا الالتينية والكاريبي.  272
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ال�سكل 13- المهاجرون اإلى اأمريكا الالتينية والكاريبي وداخل اأمريكا الالتينية والكاريبي وخارج اأمريكا 

الالتينية والكاريبي في الفترة بين عامي 1990 و2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  ُيق�سد بعبارة "المهاجرون اإلى اأمريكا الالتينية والكاريبي" المهاجرون المقيم�ن في المنطقة )اأي اأمريكا الالتينية والكاريبي( 

الالتينية  اأمريكا  داخل  "المهاجرون  بعبارة  وُيق�سد  اآ�سيا(.  اأو  اأوروبا  )مثل  االأخرى  المناطق  من  واحدة  في  ُولدوا  الذين 

والكاريبي"المهاجرون الذين ُولدوا في المنطقة )اأي اأمريكا الالتينية والكاريبي( ويقيم�ن خارج بلد م�لدهم لكن في بلد داخل 

منطقة اأمريكا الالتينية والكاريبي. اأما عبارة "المهاجرون من اأمريكا الالتينية والكاريبي" فت�سير اإلى اأ�سخا�س ُولدوا في اأمريكا 

الالتينية والكاريبي لكنهم يقيم�ن خارج المنطقة )في اأوروبا اأو اأمريكا ال�سمالية مثاًل(.

ُتعَتبر المك�سيك اإلى حد بعيد اأكبر بلد هجرة خارجية في اأمريكا الالتينية والكاريبي )ال�سكل 14(. ففي عام 2015، كان اأكثر من 

12.5 ملي�ن �سخ�س مك�سيكيي الم�لد يعي�س�ن في الخارج، مما يجعلها ثاني اأكبر بلد من�ساأ للمهاجرين في العالم بعد الهند. 

ويعي�س معظم المهاجرين الخارجين من المك�سيك في ال�اليات المتحدة، التي ال تزال اأكبر ممر للهجرة من بلد اإلى اآخر في 

العالم اأجمع )ال�سكل 15(. ولدى العديد من بلدان اأمريكا ال��سطى االأخرى مثل ال�سلفادور وغ�اتيماال وهندورا�س اأي�ساً اأعداد 

كبيرة من ال�سكان المهاجرين في ال�اليات المتحدة، مثلها في ذلك مثل بلدان اأمريكا الجن�بية كك�ل�مبيا واإك�ادور والبرازيل 

وبيرو. ويقطن عدد كبير من المهاجرين من اأمريكا الجن�بية في اأماكن اأخرى في المنطقة. وفي عام 2015، كان ح�الي ملي�ن 

ك�ل�مبي يعي�س�ن في جمه�رية فنزويال الب�ليفارية، على الرغم من اأن االأحداث االأخيرة )التي ترد مناق�ستها اأدناه في ق�سم 
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ال�سمات والتط�رات الرئي�سية( اأدت اإلى تغير اأنماط الهجرة في ال�سن�ات االأخيرة.

وت�ؤوي االأرجنتين اأكبر عدد من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج في المنطقة )اإذ يتجاوز عددهم ملي�ني مهاجر(، ينحدرون اأ�سا�ساً 

من بلدان مجاورة مثل باراغ�اي ودولة ب�ليفيا المتعددة الق�ميات. وت�سم جمه�رية فنزويال الب�ليفارية ثاني اأكبر عدد من 

المهاجرين، وتليها المك�سيك والبرازيل. وي�جد في المك�سيك 880.000 مهاجر م�ل�د في ال�اليات المتحدة. وكما ه� مبين في 

ال�سكل 14، لدى ك��ستاريكا اأكبر ن�سبة من المهاجرين ال�افدين مقارنة بمجم�ع ال�سكان )ح�الي 9 في المائة(، من بين بلدان 

الهجرة الع�سرين الرئي�سية في المنطقة، ويعزى ذلك اإلى وج�د هجرة ط�يلة االأمد من نيكاراغ�ا المجاورة. وهناك بلدان اأخرى 

المهاجرين كن�سبة من مجم�ع  ال�سكان  اأكبر من  الع�سرين، لكنها ت�سم عدداً  الرئي�سية  البلدان  المنطقة، ال ت�سنف �سمن  في 

ال�سكان، مثل بليز حيث ت�سل هذه الن�سبة اإلى 15 في المائة.

ال�سكل 14- بلدان اأمريكا الالتينية والكاريبي الرئي�سية الع�سرون من حيث اأعداد المهاجرين في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة 1:  ي�ستند حجم ال�سكان الم�ستخدم لح�ساب الن�سبة المئ�ية من المهاجرين ال�افدين والمهاجرين الخارجين اإلى مجم�ع ال�سكان 

المقيمين في البلد وفقاً لح�ساب اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، وه� مجم�ع ي�سم ال�سكان الم�ل�دين في الخارج.

ملح�ظة 2: ي�سير م�سطلح "المهاجرون ال�افدون" اإلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن ولدوا في الخارج. اأما م�سطلح "المهاجرون 

الخارج�ن" فُيق�سد به االأ�سخا�س الم�ل�دون في البلد ممن يقيم�ن خارج بلد م�لدهم في عام 2015.
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واأبرُز �سمة تميز ممرات الهجرة الرئي�سية داخل المنطقة ومنها )ال�سكل 15(، هي هيمنة ال�اليات المتحدة ب�سفتها بلد المق�سد 

الرئي�سي. فمعظم الممرات ت�ؤدي اإلى ال�اليات المتحدة، اأما ما تبقى منها فيقع داخل منطقة اأمريكا الالتينية والكاريبي )مثل 

الممر من ك�ل�مبيا اإلى جمه�رية فنزويال الب�ليفارية(. وتمثل ممرات الهجرة هذه تراكماً على مر الزمن لحركات الهجرة التي 

ت�سمل بلداناً في اأمريكا الالتينية والكاريبي، وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.

ال�سكل 15- ممرات الهجرة الع�سرون الرئي�سية التي ت�سمل بلدان اأمريكا الالتينية والكاريبي

.UN DESA، 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.
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كانت ك�ل�مبيا، في عام 2016، اأكبر بلد من�ساأ لالجئين في منطقة اأمريكا الالتينية والكاريبي، من جراء النزاع الداخلي الط�يل 

االأمد. وا�ست�ساف الَبلدان المجاوران، وهما جمه�رية فنزويال الب�ليفارية واإك�ادور، معظَم الالجئين من ك�ل�مبيا. وهايتي ثاني 

اأكبر بلد من�ساأ لالجئين في المنطقة؛ وهي اأي�ساً من�ساأ اأكثر من 20.000 طالب لج�ء، اأما المك�سيك فهي بلد من�ساأ 64.000 طالب 

لج�ء، تليها ال�سلفادور )62.000(، ثم غ�اتيماال )46.000(، وجمه�رية فنزويال الب�ليفارية )45.000(، وهندورا�س )35.000(. 

وي�جد كثير من طالبي اللج�ء اأولئك في ال�اليات المتحدة.

ال�سكل 16- بلدان اأمريكا الالتينية والكاريبي الع�سرة الرئي�سية بح�سب

مجم�ع الالجئين وطالبى اللج�ء في عام 2016

.UNHCR, n.d.a :الم�سدر

ملح�ظة:  ي�سير م�سطلح "م�ست�ساف�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء من البلدان االأخرى المقيمين في البلد الم�ستقِبل )الجانب االأي�سرمن 

ال�سكل(؛ وي�سير م�سطلح "الخارج�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء المنحدرين من ذلك البلد الذين هم خارج بلدهم االأ�سلي. 

ويت�سمن الف�سل الثاني )التذييل األف( تعاريف للم�سطلحات الرئي�سية مثل "الالجئ". وُحددت البلدان الع�سرة الرئي�سية ا�ستناداً 

اإلى بيانات عام 2016، وُح�سبت بالجمع بين الالجئين وطالبي اللج�ء داخل البلدان ومنها.
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ال�شمات والتطورات الرئي�شية في اأمريكا الالتينية والكاريبي

 
273

اأمريكا الو�شطى والمك�شيك والكاريبي

من  عدد  وج�د  من  الرغم  على  والكاريبي،  والمك�سيك  ال��سطى  اأمريكا  في  ال�سائد  االتجاه  هي  ال�سمال  اإلى  الهجرة   •
االتجاهات الجديرة بالذكر داخل المنطقة. وال تزال المك�سيك بلد من�ساأ بارزاً، اإذ يهاجر منها اآالف االأ�سخا�س اإلى ال�اليات 

المتحدة كل عام. وهي اأي�ساً بلد عب�ر هام للمهاجرين الم�سافرين �سمااًل اإلى الحدود الجن�بية لل�اليات المتحدة. غير اأن 

المك�سيك اأ�سبحت على نح� متزايد بلد مق�سد هاماً للمهاجرين الدوليين، في �سياق تح�سن ظروفها االقت�سادية وارتفاع 

م�ست�يات التعليم فيها، ف�ساًل عن اإنفاذ ق�انين اأ�سد �سرامة على الهجرة ال�افدة في ال�اليات المتحدة. وقد ارتفع مجم�ع 

ح�الي  اإلى   2010 عام  في  �سخ�س   970،000 من  لينتقل  الخارج  في  ُولدوا  ممن  المك�سيك  في  الم�ج�دين  االأ�سخا�س  عدد 

من  المهاجرين  من  متزايد  نح�  على  كبيرة  ن�سبة  اأي�ساً  ومنهم  اأمريكي�ن،  معظمهم   -  2015 عام  في  �سخ�س  ملي�ن   1.2

. غير اأن ال�اليات المتحدة هي اإلى حد بعيد اأكبر بلد مق�سد للمهاجرين من 
274

بلدان اأخرى في اأمريكا الالتينية والكاريبي

اأمريكا ال��سطى - في عام 2015، كان يعي�س في ال�اليات المتحدة 78 في المائة من المهاجرين من اأمريكا ال��سطى، بينما 

اأبرز ممرات المهاجرين داخل المنطقة  . وت�سمل 
275

يقيم 15 في المائة منهم في بلدان اأخرى في المنطقة وفي المك�سيك

النيكاراغ�يين والبنميين وغيرهم من �سكان اأمريكا ال��سطى الذين يتنقل�ن اإلى ك��ستاريكا للعمل الم�ؤقت اأو الدائم، و�سكان 

اأمريكا ال��سطى )القادمين اأ�سا�ساً من هندورا�س وغ�اتيماال وال�سلفادور( الذين يهاجرون اإلى بيليز ب�سبب عدم اال�ستقرار 

. وت�سمل اأبرز ممرات المهاجرين داخل بلدان المنطقة في الكاريبي، الهايتيين الذين يهاجرون اإلى 
276

ونق�س فر�س العمل

.
277

الجمه�رية الدومينيكية

ما فتئت تدفقات المهاجرين غير النظاميين في المنطقة تتح�ل وتزداد تن�عاً. ظل المك�سيكي�ن ل�سن�ات عديدة يمثل�ن   •
المتحدة  ال�اليات  بين  الحدود  عب�ر  محاولتهم  اأثناء  ُيعتقل�ن  الذين  النظاميين  غير  المهاجرين  من  العظمى  الغالبية 

غ�اتيماال  ت�سم  التي  ال�سمالي"  "المثلث  القادمين من منطقة  ال��سطى  اأمريكا  المتعقلين من  اأعداد  اأن  اإال  والمك�سيك. 

مع  المك�سيكية  الحدود  في  المعتقلين  المك�سيكيين  عدد   ،2016 عام  في  ثم   ،2014 عام  في  تجاوز  وال�سلفادور  وهندورا�س 

. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تن�عت تدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر اأمريكا ال��سطى والمك�سيك تن�عاً 
278

ال�اليات المتحدة

اأعداداً كبيرة من المهاجرين الكاريبيين، ف�ساًل عن عدد متزايد من االآ�سي�يين واالأفارقة. وعم�ماً، اعُتقل  �سديداً لت�سم 

اأكثر من  55.000 �سخ�س من غير االأمريكيين الالتينيين في الحدود بين ال�اليات المتحدة والمك�سيك في ال�سنة المالية 

. وو�سل اأكثر من 6.000 مهاجر هايتي "غير مقب�ل" اإلى م�انئ الدخ�ل في حدود جن�ب غرب ال�اليات المتحدة 
279

 2015

في  المك�سيكية  المهاجرين  تفتي�س  نقاط  اإلى  واآ�سي�ي  اأفريقي  مهاجر   8.000 ح�الي  و�سل  بينما   ،2015 المالي  العام  في 

.
280

الن�سف االأول من عام 2016، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بال�سن�ات ال�سابقة

يرجى الرج�ع اإلى التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة اأمريكا ال��سطى والمك�سيك والكاريبي.  273
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277  المرجع نف�سه.
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تنفيذ  لزيادة  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  والمق�سد  العب�ر  بلدان  المنطقة  اأنحاء  جميع  في  والمتن�عة  الجديدة  التدفقات  دفعت   •
ق�انين الحدود وزيادة حمايتها. وبغية الت�سدي لتزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وال �سيما الك�بيين والهايتيين، 

اأغلقت نيكاراغ�ا حدودها الجن�بية في ت�سرين الثاني/ن�فمبر 2015، اأما ك��ستاريكا فاأغلقت حدودها في وجه الك�بيين في 

. وعالوة على ذلك، نفذت 
281

كان�ن االأول/دي�سمبر 2015، ثم اأمام جميع المهاجرين غير النظاميين في اآب/اأغ�سط�س 2016 

المك�سيك "خطة حدودها الجن�بية" في عام 2014 للحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين من اأمريكا ال��سطى. وفي 

الفترة ما بين عامي 2013 و2015، ازداد عدد االأ�سخا�س الذين اعتقلتهم ال�سلطات المك�سيكية من اأكثر من 86.000 �سخ�س 

. وتهريب المهاجرين �سمة رئي�سية اأي�ساً من �سمات المنطقة، اإذ يحاول النا�س تفادي 
282

اإلى ما يزيد على 198.000 �سخ�س 

ُتعتبر �سبكات  اأمريكا ال��سطى والمك�سيك. وعلى ط�ل الحدود بين ال�اليات المتحدة والمك�سيك،  المراقبة الحدودية في 

بين يقع�ن في  . ومن المعروف اأن المهاجرين المهرَّ
283

التهريب �سناعة مربحة ت�سرف عليها الجماعات االإجرامية الدولية

 .
284

اإلى حد االختطاف الجماعي واالبتزاز  كثير من االأحيان �سحايا لممار�سات عدوانية ت�سمل مطالبتهم بالر�س�ة وت�سل 

بين �سئيل، اإذ يدعي كثير منهم اأنهم اأنف�سهم مهاجرون غير نظاميين فيعادون في  ويبدو اأن احتمال اإلقاء القب�س على المهرِّ

.
285

الغالب اإلى اأوطانهم بداًل من اعتقالهم 

اأمريكا  بلدان  من  عدد  في  المحلي  المجتمع  �سعيد  على  المنت�سر  والعنف  واالقت�سادية  االجتماعية  الظروف  ت�سهم   •
الن�ساء واالأطفال. وقد زاد عدد طلبات اللج�ء التي تلقتها ال�اليات  ال��سطى في الهجرة، وال �سيما هجرة عدد كبيرة من 

 2015 عام  في  المائة  في   250 من  باأكثر  وغ�اتيماال(  وهندورا�س  ال�سلفادور  المتحدة من بلدان "المثلث ال�سمالي" )وهي 

المهاجرين  بذويهم  الم�سح�بين  االأطفال غير  عدد  اأي�ساً  وزاد   .
286

تلقته في عام 2014  ما  وبلغ �سعف  بعام 2013،  مقارنة 

من اأمريكا ال��سطى زيادة كبيرة، و�ُسجلت زيادة بن�سبة 1،200 في المائة في عدد االأطفال الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم 

. وباالإ�سافة 
287

الذين اعُتقل�ا في الحدود بين ال�اليات المتحدة والمك�سيك في الفترة بين ال�سنتين الماليتين 2011 و2014 

اإلى ذلك، ارتفع عدد طلبات اللج�ء المقدمة في المك�سيك ارتفاعاً �سديداً في ال�سن�ات االأخيرة، اإذ زاد بن�سبة 155 في المائة، 

. 
288

لينتقل من اأكثر من 3.400 طلب في عام 2015 اإلى ح�الي 8.800 طلب في عام 2016 

281  المرجع نف�سه.
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289

اأمريكا الجنوبية 

ازدادت كثافة الهجرة داخل بلدان منطقة اأمريكا الجن�بية. وعم�ماً، ارتفع عدد المهاجرين داخل منطقة اأمريكا الجن�بية   •
. يتنقل 

290

بن�سبة 11 في المائة بين عامي 2010 و2015، وتحدث ن�سبة 70 في المائة من الهجرة في المنطقة بين بلدانها 

. ومن 
291

اأ�س�اق العمل فيها  البلدان وبين  التفاوتات بين اقت�سادات  اأجل العمل، ب�سبب  اأغلب المهاجرين في المنطقة من 

الجدير بالمالحظة اأن اإعادة هيكلة االقت�ساد في اأمريكا الجن�بية، وزيادة طلب قطاعي الخدمات والرعاية على المهاجرات، 

. وت�سم بع�س بلدان المخروط الجن�بي، وهي �سيلي واالأرجنتين والبرازيل، 
292

نتج عنهما اأي�ساً تاأنيث التنقل داخل المنطقة 

التي �سهدت جميعاً زيادة عدد ال�سكان المهاجرين بن�سبة تتراوح بين 16 في المائة و20 في المائة بين عامي 2010 و2015 ،كبر 

. واأ�سبحت 
293

عدد من المهاجرين في اأمريكا الجن�بية، اإذ تجذب اليد العاملة المهاجرة من بلدان االأنديز، ومن باراغ�اي 

. وفي 
294

جمه�رية فنزويال الب�ليفارية م�طناً لعدد كبير من المهاجرين من داخل المنطقة قادمين من ك�ل�مبيا واإك�ادور 

�سياق تزايد الهجرة داخل المنطقة، بذلت كتل دون اإقليمية مثل ال�س�ق الجن�بية الم�ستركة )ميرك��س�ر(، ف�ساًل عن جماعة 

دول االأنديز، جه�داً ملح�ظة لتحرير الهجرة داخل المنطقة. فقد اأدت اتفاقات ميرك��س�ر ب�ساأن االإقامة، على �سبيل المثال، 

.
295

اإلى تعزيز هجرة اليد العاملة وانخفا�س الهجرة غير النظامية داخل المنطقة 

المهاجرين من  ال�قت نف�سه يتزايد ببطء عدد  المنطقة، وفي  اأمريكا الجن�بية يقيم�ن خارج  اأبناء  ما زال الماليين من   •
خارج المنطقة. وترتبط الهجرة اإلى خارج اأمريكا الجن�بية في الغالب بالعمل، وتنتج عن االأزمات االقت�سادية واال�سطراب 

اإذ  الجن�بية،  اأمريكا  للمهاجرين من  بلدي مق�سد  اأكبر  واإ�سبانيا  المتحدة  ال�اليات  وت�سكل   .
296

المن�ساأ بلدان  ال�سيا�سي في 

اأكبر  لديها  التي  البلدان  كانت   ،2015 عام  وفي   .
297

الت�الي على  البلدين  في  مهاجر  ملي�ن  و1.8  مهاجر  ملي�ن   2.8 يقيم 

عدد من المهاجرين الخارجين المقيمين خارج اأمريكا الجن�بية هي ك�ل�مبيا )ح�الي 1.4 ملي�ن مهاجر(، تليها البرازيل 

. وفي ال�قت نف�سه، ت�سهم قلة 
298

)بنح� 1.3 ملي�ن مهاجر خارج المنطقة(، واإك�ادور )اأكثر من ملي�ن مهاجر خارج المنطقة(

ن االأو�ساع االقت�سادية في المنطقة، في ع�دة العديد من المهاجرين  الفر�س في اأ�س�اق العمل في الخارج، ف�ساًل عن تح�سُّ

اأمريكا  المهاجرين في  عدد  اأي�ساً  ويتزايد   .
299

المنطقة الخارجة من  الهجرة  وانخفا�س معدل  الجن�بية  اأمريكا  اأبناء  من 

اأمريكا  اإلى  االأوروبي  االتحاد  من  عددالمهاجرين  تجاوز  مثاًل،   ،2010 عام  فمنذ  المنطقة.  خارج  من  ال�افدين  الجن�بية 

. والكثير من ه�ؤالء 
300

الالتينية والكاريبي ب�جه عام عدد المهاجرين من اأمريكا الالتينية والكاريبي اإلى االتحاد االأوروبي

289  يرجى الرج�ع اإلى التذييل األف لالطالع على ت�سكيلة اأمريكا الجن�بية.
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. و�سّكل 
301

االأ�سخا�س لي�س�ا مهاجرين عائدين، بل هم م�اطن�ن من االتحاد االأوروبي قادم�ن من اإ�سبانيا واإيطاليا والبرتغال

. وهاجرت 
302

المهاجرون من بلدان المن�ساأ الثالثة هذه مجتمعة اأكثر من 700.000 �سخ�س في اأمريكا الجن�بية في عام 2015 

.
303

اإلى اأمريكا الجن�بية اأي�ساً اأعداد متزايدة من الهايتيين والك�بيين والدومينيكيين 

نهاية  ففي  المنطقة.  في  والهجرة  االأ�سخا�س  نزوح  في  معينة،  بلدان  في  م�ست�طنين  كانا  واإن  والعنف،  النزاع  ي�سهم   •
ماليين   7.2 تجاوز  اإذ  العالم،  في  اآخر  بلد  اأي  في  عددهم  من  اأكبر  ك�ل�مبيا  في  داخلياً  النازحين  عدد  ظل   ،2016 عام 

. وبحل�ل نهاية عام 2016، كان اأكثر من 300.000 ك�ل�مبي يعي�س�ن الجئين اأو في اأو�ساع �سبيهة باأو�ساع الالجئين 
304

�سخ�س

. وكان ح�الي 1.2 ملي�ن ك�ل�مبي اأي�ساً في جمه�رية فنزويال الب�ليفارية واإك�ادور في عام 2015. لكن بداية 
305

في الخارج

خروج ك�ل�مبيا من خم�سة عق�د من العنف باإطالق محادثات ال�سالم في اأواخر عام 2016 وفي عام 2017، وتده�ر االأو�ساع 

االقت�سادية واالجتماعية في جمه�رية فنزويال الب�ليفارية اأ�سبحا يدفعان العديد من الك�ل�مبيين اإلى الع�دة اإلى ديارهم، 

زاد عدد طلبات  . فقد 
306

اأخرى اأماكن  واإلى  اإلى ك�ل�مبيا  الحدود  بلدهم، عبر  الفنزويليين مغادرة  ي�ا�سل كثير من  بينما 

اللج�ء المقدمة من الفنزويليين في ال�اليات المتحدة، على �سبيل المثال، بن�سبة 168 في المائة بين ال�سنتين الماليتين 

2016، وانتقل مجم�عها من 27.000 طلب في العالم في 2016 اإلى نح� 50.000 طلب في الن�سف االأول من عام 2017 
307

2015 و

.
308

وحده

309

اأمريكا ال�شمالية

ت�سهد منطقة اأمريكا ال�سمالية هيمنة الهجرة ال�افدة اإليها. فكما ه� مبين في ال�سكل 17، كان اأكثر من 51 ملي�ن مهاجر يقيم�ن 

في اأمريكا ال�سمالية في عام 2015، قادمين من مناطق متن�عة. وتنحدر اأكبر مجم�عة منهم من اأمريكا الالتينية والكاريبي )25 

ملي�ن �سخ�س(، تليها اآ�سيا )15.5 ملي�ن �سخ�س(، واأوروبا )7.5 ماليين �سخ�س(. وخالل ال�سن�ات الخم�س والع�سرين الما�سية، 

ت�ساَعف عدد المهاجرين في اأمريكا ال�سمالية تقريباً، من جراء النم� ال�سكاني في اأمريكا الالتينية والكاريبي واآ�سيا، ف�ساًل عن 

النم� االقت�سادي واال�ستقرار ال�سيا�سي في اأمريكا ال�سمالية.
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ال�سكل 17 - المهاجرون اإلى اأمريكا ال�سمالية وداخل اأمريكا ال�سمالية

وخارج اأمريكا ال�سمالية في الفترة بين عامي 1990 و2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

في  ُولدوا  الذين  ال�سمالية(  اأمريكا  )اأي  المنطقة  في  المقيم�ن  المهاجرون  ال�سمالية"  اأمريكا  اإلى  "المهاجرون  بعبارة  ملح�ظة:  ُيق�سد 

واحدة من المناطق االأخرى )مثل اأوروبا اأو اآ�سيا(. وُيق�سد بعبارة "المهاجرون داخل اأمريكا ال�سمالية" المهاجرون الذين ُولدوا 

في المنطقة )اأي اأمريكا ال�سمالية( ويقيم�ن خارج بلد م�لدهم لكن في بلد داخل منطقة اأمريكا ال�سمالية. اأما عبارة "المهاجرون 

من اأمريكا ال�سمالية" فت�سير اإلى اأ�سخا�س ُولدوا في اأمريكا ال�سمالية لكنهم يقيم�ن خارج المنطقة )في اأوروبا اأو اأفريقيا مثاًل(.

عدد المهاجرين من اأمريكا ال�سمالية الذين يعي�س�ن داخل المنطقة اأو في اأماكن اأخرى قليل ن�سبياً مقارنة بال�سكان المقيمين 

الذين يعي�س�ن  ال�سمالية  اأمريكا  الم�ل�دين في  المهاجرين  الخارج. وفي عام 2015، تجاوز عدد  ُولدوا في  المنطقة ممن  في 

خارجها - وال �سيما في اأمريكا الالتينية والكاريبي )1.3 �سخ�س( عدد المهاجرين الم�ل�دين في اأمريكا ال�سمالية الذين انتقل�ا 

للعي�س في اأماكن اأخرى داخل المنطقة )1.2 ملي�ن �سخ�س(.
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في عام 2015، كانت ال�اليات المتحدة ت�سم اأكبر عدد من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج، في العالم، بينما كانت كندا ت�سم �سابع 

المتحدة،  ال�اليات  يعي�س�ن في  الخارج  الم�ل�دين في  المنطقة  �سكان  المائة من  واأكثر من 85 في  الفئة.  اأكبر عدد من هذه 

في  الم�ل�دين  كندا  �سكان  ن�سبة  كانت   ،18 ال�سكل  يت�سح من  وكما  ال�سكان.  المائة من مجم�ع  14 في  اأكثر من  ي�سكل�ن  حيث 

الخارج )اأكثر من 20 في المائة( اأكبر بكثير مما كانت عليه في ال�اليات المتحدة في عام 2015. ولدى كندا اأي�ساً ن�سبة اأكبر من 

م�اطنيها الذين هاجروا اإلى الخارج )كن�سبة مئ�ية من مجم�ع �سكانها( مقارنة بال�اليات المتحدة.

ال�سكل 18- بلدا الهجرة الرئي�سيان في اأمريكا ال�سمالية في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة 1:  ي�ستند حجم ال�سكان الم�ستخدم لح�ساب الن�سبة المئ�ية من المهاجرين ال�افدين والمهاجرين الخارجين اإلى مجم�ع ال�سكان 

المقيمين في البلد وفقاً لح�ساب اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، وه� مجم�ع ي�سم ال�سكان الم�ل�دين في الخارج.

ملح�ظة 2: ي�سير م�سطلح "المهاجرون ال�افدون" اإلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن وُلدوا في الخارج. اأما م�سطلح "المهاجرون 

الخارج�ن"فُيق�سد به االأ�سخا�س الم�ل�دون في البلد ممن يقيم�ن خارج بلد م�لدهم في عام 2015.

على  الهجرة  تراكم حركات  وتمثل  ال�سمالية،  اأمريكا  بلدي  ت�سمل  التي  الرئي�سية  الع�سرة  الهجرة  19 ممرات  ال�سكل  ويبين 

م�ل�دين  محددة  مق�سد  بلدان  �سكان  من  كبيرة  اأعداد  لبل�غ  الهجرة  اأنماط  تط�ر  كيفية  عن  لمحة  وتعطي  الزمن،  مر 

من  اأو  اآ�سيا  من  اإما  قادمين  مهاجرين  جميعها  ي�سمل  ال�سمالية  اأمريكا  في  المهاجرين  ممرات  واأكبر  الخارج.  في 

من  مجم�عة  اأكبر  الم�لد  مك�سيكي�  المهاجرون  وي�سكل  االأمريكية.  المتحدة  ال�اليات  اإلى  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا 

مجم�عات  اأكبر  وتنحدر   .2015 عام  في  المتحدة  ال�اليات  في  منهم  �سخ�س  ملي�ن   12 من  اأكثر  يعي�س  وكان  المهاجرين، 

الكبيرة  المجم�عات  بع�س  ونمت  والفلبين.  والهند  ال�سين  ت�سمل  ال�سكان،  كثيرة  اآ�سي�ية  بلدان  من  االأخرى  المهاجرين 

االأخرى من المهاجرين، القادمين من فييت نام وجمه�رية ك�ريا وك�با في ال�اليات المتحدة، نم�اً �سريعاً بعد النزاعات 

عديدة. �سن�ات  قبل  بلدانها  �سهدتها  التي  ال�سيا�سية  التغيرات  اأو 
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ال�سكل 19- ممرات الهجرة الع�سرة الرئي�سية التي ت�سمل بلدان اأمريكا ال�سمالية

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.

ا�ست�سافت ال�اليات المتحدة اأكثر من 700.000  الجئ وطالب لج�ء في عام 2016. وكما يت�سح من ال�سكل 20، كان اأغلب اأولئك 

االأ�سخا�س من طالبي اللج�ء. وجاء الالجئ�ن في ال�اليات المتحدة من مجم�عة وا�سعة من البلدان؛ غير اأن اأكبر عدد منهم 

قِدم من ال�سين وهايتي وال�سلفادور وغ�اتيماال وم�سر واإثي�بيا. وت�ست�سيف كندا اأي�ساً عدداً كبيراً من الالجئين ت�سكل ك�ل�مبيا 

وال�سين اأكبر بلدي من�ساأ لهم. وُتناَق�س في ق�سم ال�سمات والتط�رات الرئي�سية اأدناه التغييرات االأخيرة في اإعادة ت�طين الالجئين 

في ال�اليات المتحدة وكندا.

ال�سكل 20 –اأعداد الالجئين وطالبي اللج�ء في بلدي اأمريكا ال�سمالية ومنهما في عام 2016

.UNHCR, n.d.a :الم�سدر

ملح�ظة:  ي�سير م�سطلح "م�ست�ساف�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء من البلدان االأخرى المقيمين في البلد الم�ستقِبل )الجانب االأيمن 

بلدهم  خارج  هم  الذين  البلد  ذلك  من  المنحدرين  اللج�ء  وطالبي  الالجئين  اإلى  "الخارج�ن"  م�سطلح  وي�سير  ال�سكل(؛  من 

االأ�سلي. ويت�سمن الف�سل الثاني )التذييل األف( تعاريف للم�سطلحات الرئي�سية مثل "الالجئ".
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310

ال�شمات والتطورات الرئي�شية في اأمريكا ال�شمالية

تت�سم اتجاهات الهجرة في ال�اليات المتحدة االأمريكية بارتفاع م�ست�يات الهجرة ال�افدة، وال �سيما من اأمريكا الالتينية   •
المهاجرون  كان   ،2015 عام  من  واعتباراً  التغير.  في  اآخذة  الدوليين  للمهاجرين  الديمغرافية  التركيبة  اأن  على  واآ�سيا، 

اإذ تجاوز  المتحدة،  ال�اليات  الذين يعي�س�ن في  الم�ل�دين في الخارج  ال�سكان  اأكبر عدد من  الم�لد ال يزال�ن  مك�سيكي� 

. غير اأن عدداً اأقل من المك�سيكيين يهاجرون االآن اإلى ال�اليات المتحدة مقارنة بالما�سي. 
311

عددهم قلياًل 12 ملي�ن �سخ�س

المالية  االأزمة  بعد  المتحدة  ال�اليات  القت�ساد  البطيء  االنتعا�س  عن  الناجمة  االقت�سادية  الح�اجز  اإلى  فباالإ�سافة 

اإنفاذ ق�انين الهجرة في ال�اليات المتحدة، يختار كثير من المك�سيكيين  ، والح�اجز الناجمة عن 
312

العالمية لعام 2008 

 . ففي الفترة بين عامي 2009 و2014 مثاًل، هاجر 870.000 مك�سيكي اإلى ال�اليات 
313

واأطفالهم الع�دة ط�عاً  اإلى المك�سيك 

المتحدة، بينما انتقل ح�الي ملي�ن مهاجر مك�سيكي مع اأبنائهم الم�ل�دين في ال�اليات المتحدة من هذا البلد متجهين 

وفي   .
315

لع�دتهم االأ�سا�سي  الدافع  ه�  االأ�سر  �سمل  لم  اأن  المك�سيك  اإلى  العائدون  المك�سيكي�ن  وذكر   .  
314

المك�سيك نح� 

 .
316

المقابل، ازداد عدد �سكان اأمريكا ال��سطى الذين يعي�س�ن في ال�اليات المتحدة بع�سرة اأمثال بين عامي 1980 و2015 

في  ي�سكل�ن   - والفلبين  والهند  ال�سين  �سيما  وال   - االآ�سي�ية  البلدان  من  القادم�ن  المهاجرون  كان  المك�سيكيين،  وبعد 

. وقد تجاوزت ال�سين والهند االآن المك�سيك من 
317

عام 2015 اأكبر عدد من �سكان ال�اليات المتحدة الم�ل�دين في الخارج

اأن  اإلى  اأن التقديرات الحالية ت�سير  اأن ي�ستمر هذا االتجاه، ذلك  . وُيت�قع 
318

اإلى ال�اليات المتحدة حيث ال�افدون الجدد 

في  الم�ل�دين  المتحدة  ال�اليات  �سكان  اأكبر مجم�عة من   ،2055 عام  بحل�ل  �سي�سكل�ن،  اآ�سيا  من  ال�افدين  المهاجرين 

واإن   ،
320

االأ�سر التاأ�سيرات برعاية  المتحدة  ال�اليات  اإلى  المهاجرون  االآ�سي�ي�ن  التي يتبعها  الهجرة  واأكثر �سبل   .
319

الخارج

كان كثير منهم طالباً اأي�ساً؛ ففي فترة ال�سنتين 2014-2015، �سكل الطالب االآ�سي�ي�ن 76 في المائة من الطالب الدوليين 

.
321

الملتحقين بم�ؤ�س�سات التعليم العالي في ال�اليات المتحدة

كان  البلد. وفي عام 2000،  �سكان  ن�سبة متزايدة من مجم�ع  ي�سكل�ن  بات�ا  اإذ  كندا،  المهاجرين في  ال�سكان  زيادة  تت�ا�سل   •
االأ�سخا�س الم�ل�دون في الخارج ي�سكل�ن ح�الي 18 في المائة من مجم�ع �سكان كندا، ثم انتقلت هذه الن�سبة اإلى 18.8 في 

. ومع ذلك، فبينما كانت 
322

المائة في عام 2005، واإلى 20.5 في المائة في عام 2010، ثم اإلى ح�الي 22 في المائة في عام 2015 

تركيبة ال�سكان المهاجرين في كندا تت�سكل �سابقاً من اأ�سخا�س قادمين من البلدان االأوروبية في المقام االأول، �سهدت تركيبة 

�سكان البلد الم�ل�دين في الخارج تح�اًل واأ�سحت ت�سمل عدداً كبيراً من المهاجرين القادمين من البلدان االآ�سي�ية. ففي 

310  انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة اأمريكا ال�سمالية.
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عام 2000، على �سبيل المثال، كان اأكبر بلد من�ساأ للمهاجرين الدوليين في كندا ه� المملكة المتحدة )610.000 �سخ�س(، 

تليها ال�سين )410.000 �سخ�س(، ثم الهند واإيطاليا. وبحل�ل عام 2015، تجاوزت ال�سين والهند المملكة المتحدة باعتبار 

. وتِرد 
323

كل منهما اأكبر بلد من�ساأ، ودخلت الفلبين حديثاً �سمن بلدان المن�ساأ الخم�سة الرئي�سية التي لم تعد تت�سمن اإيطاليا

بلدان اآ�سي�ية اأخرى، منها فييت نام وباك�ستان، اأي�ساً �سمن بلدان المن�ساأ الع�سرة الرئي�سية للمهاجرين في كندا التي و�سل 

. وفي ذلك العام اأي�ساً، قبلت كندا اأكثر من 
324

مجم�ع �سكانها الم�ل�دين في الخارج اإلى 7.84 ماليين �سخ�س في عام 2015 

.
325

270.000 مقيم دائم جديد، وه� اأكبر عدد منذ عام 2010 

ال�سن�ات  في  ن�سبياً  م�ستقرة  ظلت  المتحدة  ال�اليات  في  النظاميين  غير  المهاجرين  اأعداد  اأن  اإلى  التقديرات  ت�سير   •
غير  المهاجرين  اأن  اإلى  التقديرات  ت�سير  وعم�ماً،  كندا.  في  النظاميين  غير  المهاجرين  اأعداد  كثيراً  وتتجاوز  االأخيرة، 

. ومع مراعاة المحاذير والقي�د 
326

النظاميين كان�ا ي�سكل�ن 3.4 في المائة من مجم�ع �سكان ال�اليات المتحدة في عام 2015 

غير  المهاجرين  مجم�ع  باأن  التقديرات  تفيد  النظاميين،  غير  المهاجرين  اأعداد  قيا�س  يخ�س  فيما  بالبيانات  المتعلقة 

. غير اأن 
327

النظاميين االأولي بلغ 11.3 ملي�ن �سخ�س اعتباراً من عام 2016، ن�سفهم مك�سيكي�ن )ح�الي 5.6 ماليين �سخ�س(

عدد المك�سيكيين غير الحاملين لل�ثائق الالزمة ما انفك يتناق�س منذ عام 2009، بينما تزايد عدد المهاجرين االآ�سي�يين 

. وب�جه عام، يمكن 
328

غير النظاميين في ال�اليات المتحدة بمرور ال�قت، لي�سل اإلى ح�الي 1.5 ملي�ن �سخ�س في عام 2015 

اأن يدخل المهاجرون غير الحاملين لل�ثائق الالزمة اإلى البلد من دون اإذن، غير اأن معظم المهاجرين غير النظاميين هم 

اأ�سخا�س دخل�ا ب�سفة نظامية لكنهم تجاوزوا مدة االإقامة الم�سم�ح بها بم�جب تاأ�سيراتهم. وتذهب التقديرات اإلى اأن اأكثر 

. اأما 
329

من 527.000 �سخ�س تجاوزوا مدة االإقامة الم�سم�ح بها في تاأ�سيراتهم في ال�اليات المتحدة في ال�سنة المالية 2015 

. وجدير بالذكر اأن عدداً غير محدد من المهاجرين 
330

ر اأنها ت�سم ما بين 200.000 و 400.000 مهاجر غير نظامي  كندا، فُيقدَّ

. 
331

غير النظاميين هم طالب� لج�ء ُرف�ست طلباتهم لكنهم لم يغادروا البلد 

في  الت�طين  الإعادة  بلدين  اأكبر  ثم  من  وهما  الالجئين،  من  قيا�سية  اأعداد  ت�طين  وكندا  المتحدة  ال�اليات  اأعادت   •
العالم. ففي عام 2016، و�سل عدد الالجئين الذين اأعادت ال�اليات المتحدة ت�طينهم اإلى رقم غير م�سب�ق منذ عام 2010 

الجمه�رية  تليها  �سخ�س(،   16.000 من  )اأكثر  الديمقراطية  الك�نغ�  جمه�رية  من  معظمهم  �سخ�س(،   85.000 )ح�الي 

 . ومع ذلك، من المرجح اأن ينخف�س عدد الالجئين الذين اأعيد ت�طينهم 
332

العربية ال�س�رية وميانمار والعراق وال�س�مال 

. وعم�ماً، اأعادت كندا ت�طين ح�الي 47.000 
333

في ال�اليات المتحدة من 110.000 �سخ�س اإلى 50.000 �سخ�س في عام 2017 

. وينحدر الالجئ�ن الذين 
334

الجئ في عام 2016 وه� اأكبر عدد من الالجئين الذين اأعيد ت�طينهم في البلد منذ عام 1980 

.UN DESA, 2015a  323

.UN DESA, 2015a  324

.Immigration, Refugees, and Citizenship Canada, 2016  325

.Krogstad, Passel and Cohn, 2017  326

327  المرجع نف�سه.

.Passel and Cohn, 2017  328

.United States Department of Homeland Security, 2016  329

.Bertelsmann Stiftung and Migration Policy Institute, 2012  330

.Smick, 2006  331

.Igielnik and Krogstad, 2017 ؛ وUnited States Department of State, 2016  332

.Krogstad and Radford, 2017  333

.UNHCR, 2017c  334
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اأعيد ت�طينهم في كندا في عامي 2015 و2016 في المقام االأول من الجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق وجمه�رية الك�نغ� 

الديمقراطية واإريتريا وميانمار.

 
335

اأوقيانو�شيا  

كانت اأوقيان��سيا، في عام 2015، مق�سداً لح�الي �سبعة ماليين مهاجر من خارج المنطقة. وكما ه� مبين في ال�سكل 21، يتاألف 

المهاجرون الم�ل�دون في الخارج اأ�سا�ساً من مجم�عتين كبيرتين قادمتين من اآ�سيا )38 في المائة( واأوروبا )37 في المائة(. 

وعلى مدى ال�سن�ات الخم�س والع�سرين الما�سية، نمت مجم�عة المهاجرين االآ�سي�يين، بينما ظل عدد المهاجرين القادمين 

من اأوروبا م�ستقراً. واالأرجح اأن يبقى المهاجرون من اأوقيان��سيا داخل المنطقة بداًل من الخروج منها. ومن بين جميع المناطق 

�سكان  حجم  قلة  جزئياً  يعك�س  ما  وه�   ،2015 عام  في  منها  الخارجين  المهاجرين  من  عدد  اأقل  اأوقيان��سيا  لدى  كان  ال�ست، 

المنطقة، على الرغم من زيادتهم باطراد خالل فترة ال�سن�ات الخم�س والع�سرين الما�سية. ويقيم في اأوروبا واأمريكا ال�سمالية 

معظم االأ�سخا�س الذين ُولدوا في اأوقيان��سيا ويعي�س�ن خارجها.

ال�سكل 21- المهاجرون اإلى اأوقيان��سيا وداخل اأوقيان��سيا ومن اأوقيان��سيا في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

من  واحدة  في  ُولدوا  الذين  اأوقيان��سيا(  )اأي  المنطقة  في  المقيم�ن  المهاجرون  اأوقيان��سيا"  اإلى  "المهاجرون  بعبارة  ملح�ظة:  ُيق�سد 

المناطق االأخرى )مثل اأوروبا اأو اآ�سيا(. وُيق�سد بعبارة "المهاجرون داخل اأوقيان��سيا" المهاجرون الذين ُولدوا في المنطقة )اأي 

اأوقيان��سيا( ويقيم�ن خارج بلد م�لدهم لكن في بلد داخل منطقة اأوقيان��سيا. اأما عبارة "المهاجرون من اأوقيان��سيا" فت�سير اإلى 

اأ�سخا�س ُولدوا في اأوقيان��سيا لكنهم يقيم�ن خارج المنطقة )في اأوروبا اأو اآ�سيا مثاًل(.

335  انظر التذييل األف لالطالع على تفا�سيل عن ت�سكيلة اأوقيان��سيا.
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اأو ني�زيلندا )ال�سكل 22(. وتت�سم معظم  اأ�ستراليا  اإما في  اأوقيان��سيا  الغالبية العظمى من المهاجرين الم�ج�دين في  تعي�س 

و�سام�ا  ت�نغا  فلدى  بلدان متلقية �سافية.  اأو  كبيرة  بلدان مر�سلة �سافية  اإما  اإذ هي  الهجرة،  �سمات  باختالل  المنطقة  بلدان 

�سئيلة جداً  ن�سباً  ت�سم  لكنها  االأ�سليين،  ب�سكانها  الخارجين مقارنة  المهاجرين  كبيرة من  اأعداد  المثال،  �سبيل  على  وفيجي، 

من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج. وي�جد المهاجرون من هذه البلدان اأ�سا�ساً في ني�زيلندا، وبدرجة اأقل في اأ�ستراليا. وت�سم 

اأ�ستراليا وني�زيلندا مجم�عتين كبيرتين من ال�سكان الم�ل�دين في الخارج كن�سبة من مجم�ع �سكانها، ت�سكالن في البلدين 

تباعاً اأكثر من 28 في المائة وح�الي 23 في المائة.

ال�سكل 22- بلدان المهاجرين في اأوقيان��سيا في عام 2015

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة 1:  ي�ستند حجم ال�سكان الم�ستخدم لح�ساب الن�سبة المئ�ية من المهاجرين ال�افدين والمهاجرين الخارجين اإلى مجم�ع ال�سكان 

المقيمين في البلد وفقاً لح�ساب اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، وه� مجم�ع ي�سم ال�سكان الم�ل�دين في الخارج.

ملح�ظة 2: ي�سير م�سطلح "المهاجرون ال�افدون" اإلى المهاجرين المقيمين في البلد ممن ُولدوا في الخارج. اأما م�سطلح "المهاجرون 

الخارج�ن" فُيق�سد به االأ�سخا�س الم�ل�دون في البلد ممن يقيم�ن خارج بلد م�لدهم في عام 2015.

يبين ال�سكل 23 ممرات الهجرة الع�سرة الرئي�سية التي ت�سمل بلدان اأوقيان��سيا، وُيظهر تراكم حركات الهجرة على مر الزمن، 

ويعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج. وت�ؤدي 

ممرات الهجرة الع�سرة الرئي�سية في المنطقة جميعاً اإلى اأ�ستراليا، على اأن اأكبرها ه� ممر المهاجرين الم�ل�دين في المملكة 

مجم�عة  من  ه�ؤالء  وياأتي  اأ�ستراليا.  اإلى  المتنقلين  ال�سكان  اإلى  المنطقة  في  الهجرة  ممرات  اأكبر  جميع  وت�ستند  المتحدة. 

�سريعاً خالل  اأوقيان��سيا، منها ال�سين والهند وفييت نام والفلبين، �سهد العديد منها نم�اً  متن�عة من البلدان ال�اقعة خارج 

اأ�ستراليا، ويقيم داخلها عدد كبير من  العق�د االأخيرة. ولدى ني�زيلندا ن�سبة كبيرة من المهاجرين في الخارج، وال �سيما في 

المهاجرين الدوليين.
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ال�سكل 23- ممرات الهجرة الع�سرة الرئي�سية التي ت�سمل بلدان اأوقيان��سيا

.UN DESA, 2015a :الم�سدر

ملح�ظة:  تمثل الممرات تراكم حركات الهجرة على مر الزمن وتعطي لمحة عن كيفية تط�ر اأنماط الهجرة لبل�غ اأعداد كبيرة من �سكان بلدان 

مق�سد محددة م�ل�دين في الخارج.

في عام 2016، ا�ست�سافت اأوقيان��سيا اأقل من 100.000  الجئ وطالب لج�ء. وكانت اأ�ستراليا اأكبر بلد م�سيف في هذه المنطقة، 

تليها باب�ا غينيا الجديدة وني�زيلندا. وينحدر معظم الالجئين في هذه البلدان من اآ�سيا، مثل االإندوني�سيين في باب�ا غينيا 

الجديدة اأو االأفغان واالإيرانيين في اأ�ستراليا. وعلى ال�سعيد العالمي، كان هناك اأكثر قلياًل من 2.000  الجئ وطالب لج�ء من 

بلدان منطقة اأوقيان��سيا في عام 2016.

0^00^51^0

IóëàŸG áµ∏ªŸG

É«dGÎ°SCG

Góæ∏jRƒ«f

É«dGÎ°SCG

Ú°üdG

É«dGÎ°SCG

óæ¡dG

É«dGÎ°SCG

IóëàŸG áµ∏ªŸG

GófÓjRƒ«f

ΩÉf â««a 

É«dGÎ°SCG

ÚÑ∏ØdG

É«dGÎ°SCG

É«dÉ£jEG 

É«dGÎ°SCG

É«≤jôaCG ÜƒæL

É«dGÎ°SCG

Éjõ«dÉe

É«dGÎ°SCG

¿hôLÉ¡ŸG

áeÉbE’G ¿Éµe

É«°SƒfÉ«bhCG

¿hôLÉ¡ŸG 

( ÚjÓŸÉH ΩÉbQC’G)



 الف�سل الثالث - الهجرة والمهاجرون: االأبعاد والتط�رات االإقليمية94

ال�سكل 24- اأعداد الالجئين وطالبي اللج�ء في بلدان اأوقيان��سيا ومنها، 2016

.UNHCR, n.d.a :الم�سدر

ملح�ظة:  ي�سير م�سطلح "م�ست�ساف�ن" اإلى الالجئين وطالبي اللج�ء من البلدان االأخرى المقيمين في البلد الم�ستقِبل )الجانب االأيمن 

بلدهم  خارج  هم  الذين  البلد  ذلك  من  المنحدرين  اللج�ء  وطالبي  الالجئين  اإلى  "الخارج�ن"  م�سطلح  وي�سير  ال�سكل(؛  من 

االأ�سلي. ويت�سمن الف�سل الثاني )التذييل األف( تعاريف للم�سطلحات الرئي�سية مثل "الالجئ". وُحددت البلدان الع�سرة الرئي�سية 

ا�ستناداً اإلى بيانات عام 2016، وُح�سبت بالجمع بين الالجئين وطالبي اللج�ء داخل البلدان ومنها.

ال�شمات والتطورات الرئي�شية في اأوقيانو�شيا

�سافية  زيادة  ني�زيلندا  �سهدت   ،2016-2015 ال�سنتين  فترة  وفي  واأ�ستراليا.  ني�زيلندا  في  المهاجرين  اأعداد  تزايد  ا�ستمر   •
الفترة  في  المائة  في   3 بن�سبة  زيادة  اأ�ستراليا  في  �ُسجلت  بينما   ،

336

ال�سابق بالعام  مقارنة  المائة  في   19 بن�سبة  الهجرة  في 

. وفي الفترة بين عامي 2000 و2015، ظلت المملكة المتحدة اأكبر بلد من�ساأ للمهاجرين 
337

2015-2016 مقارنة بالعام ال�سابق

الدوليين الذين يعي�س�ن في اأ�ستراليا، اإذ بلغ عددهم ح�الي 1.3 ملي�ن �سخ�س في عام 2015، يليهم المهاجرون من ني�زيلندا 

اأ�ستراليا في عام  اأغلبية بلدان المن�ساأ االأخرى الرئي�سية للمهاجرين في  . واأما 
338

)ح�الي 640.000 �سخ�س في عام 2015(

. وبحل�ل نهاية حزيران/ي�نيه 2016، كان اأكثر من 28 
339

2015 فهي بلدان اآ�سي�ية، منها ال�سين والهند وفييت نام والفلبين

. وظلت المملكة المتحدة على مدى عق�د بلد المن�ساأ الرئي�سي 
340

في المائة من مجم�ع �سكان اأ�ستراليا م�ل�دين في الخارج

للمهاجرين في ني�زيلندا، على اأن زيادة ملح�ظة �ُسجلت في عدد المهاجرين االآ�سي�يين، وال �سيما من ال�سين والهند، ف�ساًل 

. وفي عام 2015، كان االأ�سخا�س 
341

عن كثرة عدد االأ�سخا�س القادمين من جزر المحيط الهادئ، بما فيها فيجي و�سام�ا وت�نغا

اأ�ستراليا وني�زيلندا معاً عدداً  . وت�سم 
342

المائة من مجم�ع �سكان ني�زيلندا الم�ل�دون في الخارج ي�سكل�ن ح�الي 23 في 

.New Zealand Ministry of Business, Innovation and Employment, 2016  336

.Australian Bureau of Statistics, 2017aو ؛UN DESA, 2015a  337

.UN DESA, 2015a  338

339  المرجع نف�سه.

.Australian Bureau of Statistics, 2017b  340

.UN DESA, 2015a  341

342  المرجع نف�سه.
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. وكانت 
343

كبيراً من العمال الم�ؤقتين، اإذ ُمنح مايقارب 200.000 �سخ�س تاأ�سيرة للعمل في ني�زيلندا في الفترة 2016-2015 

. وحتى 
344

الهند اأكبر بلد من�ساأ للعمال المهاجرين الم�ؤقتين في ني�زيلندا، في الفترة 2015-2016، تليها المملكة المتحدة

. ويجذب الَبلدان 
345

31 اآذار/مار�س 2017، كانت اأ�ستراليا ت�سم اأقل من 100.000 �سخ�س حاملين اأ�سا�ساً تاأ�سيرات عمل م�ؤقتة

اأي�ساً عدداً كبيراً من الطالب الدوليين. وقد زاد عدد ه�ؤالء منذ عام 2012 في اأ�ستراليا، لي�سل اإلى م�ست�ى قيا�سي تجاوز 

، بينما تجاوز عددهم 100.000 في ني�زيلندا في عام 2015، قادمين اأ�سا�ساً من ال�سين والهند 
346

700.000 طالب في عام 2016 

.
347

واليابان

ت�سكل الهجرة داخل بلدان منطقة اأوقيان��سيا اتجاهاً بارزاً وم�ستمراً. وعلى مر التاريخ، هاجر النا�س بكثرة بين ني�زيلندا   •
واأ�ستراليا )معظمهم من ني�زيلندا اإلى اأ�ستراليا(، بف�سل اتفاقات التنقل بين البلدين. غير اأن عدد الني�زيلنديين العائدين 

من اأ�ستراليا اإلى ني�زيلندا زاد زيادة كبيرة بين عامي 2014 و2016، و�ُسجلت زيادة �سافية في عدد االأ�ستراليين في ني�زيلندا 

. وت�سكل الهجرة داخل المنطقة التي ت�سمل تنقل �سكان بلدان جزر المحيط الهادئ اإلى كل من اأ�ستراليا وني�زيلندا 
348

اأي�ساً 

�سمة بارزة اأي�ساً، وترد مناق�ستها بمزيد من التف�سيل اأدناه.

ت�سارك كل من اأ�ستراليا وني�زيلندا في اإعادة ت�طين الالجئين. وُيعدُّ برنامج اأ�ستراليا الإعادة ت�طين الالجئين ثالث اأكبر   •
. واأتيح في اأ�ستراليا 12.000 

350

. واأتاح البلد ما ال يقل عن 14.000 مكان لالجئين في الفترة 2016-2015 
349

برنامج في العالم

. عالوة على 
351

مكان اإ�سافي الأ�سباب اإن�سانية لالأ�سخا�س النازحين ب�سبب النزاعات في الجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق

اأ�ستراليا ت�طين الالجئين الذين يعي�س�ن في بلدان مجاورة )مثل ماليزيا واإندوني�سيا( وينحدرون من بلدان  ذلك، تعيد 

اأخرى مثل ميانمار واأفغان�ستان. وتنفذ اأ�ستراليا �سيا�سة تق�م على نقل االأ�سخا�س الذين ي�سل�ن ب�سفة غير نظامية باعتبارهم 

طالبي لج�ء اإلى مراكز خارج البلد تت�لى تجهيز طلباتهم، تقع في جزيرة مان��س في باب�ا غينيا الجديدة وفي ناورو. وفي 

 .
352

اإليها بالق�ارب اأي �سخ�س من االأ�سخا�س الذين ي�سل�ن  اأنها لن تعيد ت�طين  اأي�ساً  اأ�ستراليا  اأعلنت  تم�ز/ي�ليه 2013، 

وُتعتبر ني�زيلندا اأي�ساً بلداً الإعادة ت�طين الالجئين، اإذ اأعلنت عن اإعادة ت�طين 750 الجئاً �س�رياً في الفترة 2016-2015. 

وُي�اَفق اأي�ساً على دخ�ل اأ�سخا�س في اإطار الم�سار الدولي/االإن�ساني المعتمد في ني�زيلندا قادمين من المحيط الهادئ، اإذ 

.
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بلغ عدد االأ�سخا�س الذين ُمنح�ا االإقامة في هذا ال�سياق 1.600 �سخ�س في الفترة 2016-2015 

المهاجرين  عدد  مجم�ع  ويبلغ  الهادئ.  المحيط  جزر  بلدان  من  الهجرة  في  والبيئية  االقت�سادية  التحديات  ت�ؤثر   •
الم�ل�دين في بلدان المحيط الهادئ الذين يعي�س�ن في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي 420.000 
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. واأدت التحديات االإنمائية وما ي�سمى "طفرة ال�سباب" في جميع اأنحاء جزر 
354

�سخ�س، معظمهم من فيجي و�سام�ا وت�نغا

المحيط الهادئ اإلى حدوث نق�س كبير في العمالة، نتج عنه ارتفاع معدالت هجرة اليد العاملة اإلى الخارج، وال �سيما اإلى 

. وي�سل مايقارب 12.000 �سخ�س من المحيط الهادئ اإلى اأ�ستراليا وني�زيلندا �سن�ياً 
355

ني�زيلندا، واإلى اأ�ستراليا وبلدان اأخرى

. وي�سكل تغير البيئة وتده�رها اأي�ساً عاماًل من الع�امل التي تدفع الكثير من اأبناء جزر 
356

من خالل برامج العمل الم��سمي

مناطق ح�سرية  في  يعي�س�ن  ب�جه خا�س  وت�فال�  كيريباتي  �سكان  ن�سف  اأكثر من  اأن  ذلك  الهجرة،  اإلى  الهادئ  المحيط 

التدريجي  االرتفاع  وي�سكل   .
357

واالأرا�سي المياه  قلة  من  فيها  يعان�ن  المرجانية،  الجزر  من  �سيقة  م�ساحات  على  مكتظة 

لم�ست�ى �سطح البحر وت�سرب المياه المالحة والجفاف ع�امل هامة من بين ع�امل اأخرى ت�ؤثر في قرار النا�س الهجرة 

. وفي هذا ال�سياق، يتزايد النقا�س اأي�ساً ب�ساأن �سرورة التخطيط لنقل مجم�عات ومجتمعات 
358

في المنطقة، داخلياً ودولياً

.
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محلية اإلى اأماكن اأخرى

ا�شتنتاج

اإلى التعميم ب�ساأن خ�سائ�س الهجرة العالمية، وتاأثيرها في االقت�سادات  تميل المناق�سات التي تتناول ال�سيا�سات العامة حالياً 

والمجتمعات ال�طنية، وما يترتب عليها من تحديات في مجال ال�سيا�سات في مختلف بلدان ومناطق العالم. فكما يبين الف�سل 

الثاني من هذا التقرير، تت�سم الهجرة باتجاهات واأنماط عالمية هامة. وال �سك اأن هناك اأي�ساً بع�س اأوجه الت�سابه بين البلدان 

من حيث االآثار االقت�سادية واالجتماعية والثقافية للمهاجرين على ال�سكان المحليين، ف�ساًل عن التحديات الج�هرية التي 

بين  الم�ستركة  والق�ا�سم  هذه  الت�سابه  اأوجه  مراعاة  للغاية  المهم  ومن  العامة.  ال�سيا�سات  ل�ا�سعي  بالن�سبة  الهجرة  تثيرها 

خ�سائ�س الهجرة الدولية واآثارها في مناق�سة ال�سيا�سات العامة ور�سمها على ال�سعيدين العالمي وال�طني. غير اأن هذا الف�سل 

يت�سمن ر�سالة رئي�سية تحظى بالقدر نف�سه من االأهمية، اأال وهي �سرورة مراعاة االأبعاد والتفاوتات بين المناطق في الهجرة 

ال�سعيدين  )ولي�س ح�سراً( على  والتنظيم، وخا�سة  المناق�سات  اآثار حا�سمة في  عليها  تترتب  اأن  يمكن  التي  والنزوح،  الدولية 

العالمي وما ف�ق ال�طني.

وقد ا�ستند هذا الف�سل اإلى مجم�عة وا�سعة من البيانات والمعل�مات لتقديم عرو�س عامة اإقليمية عن الهجرة الدولية والتنقل 

الدولي في جميع اأنحاء العالم. وركز الف�سل على �ست مناطق عالمية وا�سعة )اأفريقيا واآ�سيا واأوروبا واأمريكا الالتينية والكاريبي 

واأمريكا ال�سمالية واأوقيان��سيا( وعر�س مناق�سة للق�سايا والتط�رات الرئي�سية في مناطق فرعية متعددة داخل كل منطقة من 

المناطق االأو�سع. واتبعت المناق�سة بال�سرورة نهجاً محدوداً وانتقائياً، بهدف اإبراز ال�سمات الرئي�سية بداًل من تقديم عر�س �سامل 

العالمية"،  واالأنماط  "االتجاهات  ب�ساأن  الثاني  الف�سل  يبينه  الدولي في كل منطقة فرعية. ومثلما  والتنقل  الدولية  للهجرة 

هناك ثغرات هامة في البيانات والمعل�مات عن اأعداد المهاجرين وتدفقاتهم على ال�سعيد العالمي. وقد اأظهر هذا الف�سل اأن 

المحاذير نف�سها تنطبق على تحليل اتجاهات واأنماط الهجرة االإقليمية. وباالإ�سافة اإلى ذلك، هناك اختالفات كبيرة في كمية 

ون�عية البيانات والبح�ث المتعلقة بالمهاجرين في مختلف مناطق العالم. وينبغي اأن تك�ن هذه التباينات الجغرافية في ت�افر 

ون�عية البيانات والبح�ث المتعلقة بالمهاجرين م�سدر قلق �سديد ل�ا�سعي ال�سيا�سات على ال�سعيدين العالمي وال�طني.
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وعم�ماً، ي�سير الف�سل اإلى اختالفات هامة بين المناطق والمناطق الفرعية، ف�ساًل عن تعقيدات متزايدة في ديناميات الهجرة 

في جميع اأنحاء العالم. ومن االأمثلة االأ�سا�سية على االختالفات االإقليمية اأن الهجرة في اآ�سيا تحدث في الغالب داخل المنطقة 

)اأي من بلد اآ�سي�ي اإلى بلد اآ�سي�ي اآخر(، وتتجاوز كثيراً الهجرة اإلى مناطق اأخرى من العالم )اأي من البلدان االآ�سي�ية اإلى 

البلدان غير االآ�سي�ية(. وفي اأفريقيا، كانت الهجرة دائماً وال تزال هامة داخل المنطقة، لكن عدد المهاجرين االأفارقة الذين 

تنقل�ا اإلى اأنحاء اأخرى من العالم )وخا�سة اأوروبا واأمريكا ال�سمالية وال�سرق االأو�سط( اأ�سبح يعادل االآن تقريباً عدد المهاجرين 

االأفارقة الذين تنقل�ا داخل المنطقة. اأما في اأمريكا الالتينية والكاريبي، فاإن الهجرة الخارجة اإلى مناطق العالم االأخرى هي 

المهيمنة، وال �سيما اإلى اأمريكا ال�سمالية، بينما يظل دور الهجرة داخل المنطقة محدوداً ن�سبياً.

ومن الج�انب الرئي�سية التي تبين �سدة تعقد ديناميات الهجرة في مختلف مناطق العالم، وتبين في ال�قت ذاته عدم تقدير 

في  و"ت�ست�سيف"  اأخرى،  بلدان  اإلى  يفرون  الذين  الالجئين  كبيرة من  اأعداداً  "تنتج"  �ستى  بلداناً  اأن  قدره،  التعقد حق  هذا 

اأن العديد من البلدان، مثل األمانيا والمملكة  ال�قت نف�سه اأعداداً كبيرة من الالجئين من بلدان اأخرى. ومن المعروف جيداً 

المتحدة، ت�سجل تدفقات كبيرة للهجرة ال�افدة والهجرة الخارجة، مردها في كثير من االأحيان اإلى تدفق ثنائي االتجاه للعمال 

المهاجرين، واأ�سر المهاجرين، والطالب. وربما ما ال ُيعرف جيداً، كما ه� مبين في هذا الف�سل، اأن ذلك ينطبق اأي�ساً على بع�س 

البلدان في حالة الالجئين بالذات. ومن االأمثلة على ذلك ال�س�دان وجن�ب ال�س�دان وجمه�رية الك�نغ� الديمقراطية والعراق.

في  ن�سبياً  �سائع  االآخر  بع�سها  بينما  محددين،  وزمن  بمكان  بع�سها  يرتبط  )التي  والتعقيدات  االختالفات  هذه  وتثير 

مراعاة  اإلى  حاجة  هناك  اأن  ال�ا�سح  من  المثال،  �سبيل  فعلى  ال�سيا�سات.  لر�سم  هامة  وتحديات  اأ�سئلة  المناطق(  جميع 

اأجل ح�كمة  الم�ست�س�بة من  االأنظمة  اأثناء مناق�سة  المناطق  الهجرة ودينامياتها عبر  الج�هرية بين تجارب  االختالفات 

ال�سليمة وكفالة تكييف  الممار�سات  اآثار في تطبيق  اأي�ساً  اأن تترتب على هذه االختالفات  الدولية. ويمكن  عالمية للهجرة 

تحديات  اإلى  الهجرة  ديناميات  في  المتزايدة  التعقيدات  ت�ؤدي  وبالمثل،  االإقليمية.  لالأبعاد  لت�ستجيب  الح�كمة  ُنهج 

البلدان.  بين  والتعاون  االإدارة  اأ�سكال  باأف�سل  يتعلق  فيما  هامة  اآثار  واإلى  ال�طني  ال�سعيد  على  النظم  ل�ا�سعي  مبا�سرة 

اأن ي�ساعد في  باأنماط الهجرة بين المناطق وداخل المناطق الفرعية، واختالفاتها وتعقيداتها،  ومن �ساأن زيادة االعتراف 

وم�ستدامة. ا�ستراتيجية  �سيا�سية  ا�ستجابات  �سياغة 
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الف�شل الرابع -  البحوث والتحليالت المتعّلقة بالهجرة: نمّوها ومداها 

والم�شاهمات الأخيرة

مقدمة

كما يزداد االهتمام بالهجرة بمرور ال�قت، يزداد اأي�سا حجم المعل�مات المن�س�رة عن هذه الق�سية العالمية التي تتزايد تعقيداً 

ب�سفتها الم�ساألة العالمية االأكثر اإلحاحا. وال��سع المثالي ه� اأنه ينبغي اأن تك�ن المعرفة النا�سئة عن التحليل الدقيق والبح�ث 

ال�سيا�سات والممار�سين والطالب والعلماء والجمه�ر  البداية الإعالم �سانعي  الرئي�سي ونقطة  المتعلقة بالهجرة هي الم�سدر 

اأكثر �سع�بة. في ع�سر  ب�ساأن الهجرة وكيفية تغيرها. لكّن النم� في الم�اد المتاحة للجمه�ر ب�ساأن الهجرة يجعل هذا االأمر 

ي�سهد »في�س المعل�مات«، يمكن اأن يك�ن من ال�سعب تحديد وجمع وه�سم م�اد ُمجدية ومتينة ب�ساأن الهجرة.

الجهات  من  مجم�عة  وتن�سرها  بها  ت�سطلع  التي  بالهجرة  المتعلقة  والتحليالت  البح�ث  عن  عامة  لمحة  الف�سل  هذا  يقدم 

الفاعلة مثل االأو�ساط االأكاديمية والحك�مات والمنظمات الحك�مية الدولية ومراكز الفكر. اإن فهم التن�ع والطبيعة والخ�سائ�س 

�سيا�سات  مجال  في  يعمل  �سخ�س  الأي  بالن�سبة  مهم  اأمر  الهجرة،  ح�ل  اإنتاجها  يتم  التي  والتحليالت  البح�ث  اأن�اع  لمختلف 

الهجرة اأو درا�سة الهجرة اأو يرغب في تك�ين اآرائه عن علم ب�ساأن الهجرة.

ويبين هذا الف�سل اأن هناك زيادة كبيرة في البحث والتحليل في مجال الهجرة. وفي حين اأنه من الم�ستحيل ا�سترجاع، و�سرد 

وت�سنيف كل بحث من البح�ث ح�ل الهجرة، ونحن نقدم �سرداً للج�انب الكمية االأ�سا�سية، مثل تقديرات حجم الم�اد/الكتب 

المحت�ى  االأكاديمية، ف�سال عن  المقاالت  الن�عي م�ا�سيَع من عّينة من  االأخيرة. ويلخ�س تحليلنا  ال�سن�ات  ن�سرت في  التي 

و»تاأثير«  اأ�سا�سية ل»انت�سار«  تدابير  الدولية. كما نقدم  الحك�مية  للمنظمات  الرئي�سية  المن�س�رات  الرئي�سي من مجم�عة من 

الم�اد المن�س�رة.

 ومن المهم اأن نبرز من البداية اأن هناك اختالفات اأ�سا�سية في عمليات الن�سر للم�اد االأكاديمية وغير االأكاديمية، واأن لكل منها 

م�اطن ق�ة وم�اطن �سعف. اإذ يترّكز نظام الن�سر االأكاديمي في معظمه على اإ�سدار المقاالت ال�سحفية والكتب. وتنط�ي هذه 

العملية عادة على ا�ستعرا�سات متعددة المراحل وتعليقات تحريرية ت�سمل الم�ؤلفين والمحررين والمراجعين. وت�جد معظم 

البح�ث االأكاديمية المن�س�رة )االأدب »االأبي�س«( وراء »جدران الدفع« )اأي، ال يمكن ال��س�ل اإليها مّجاناً(، وغالبا ما تدار من قبل 

النا�سرين التجاريين. وعلى عك�س ذلك، فاإن اإنتاج من�س�رات البحث والتحليل خارج الن�سر االأكاديمي )المن�س�رات غير الر�سمية( 

اأ�سرع واأب�سط ال تخ�سع عادة، ولي�س دائما، ال�ستعرا�سات النظراء. وعادة ما تك�ن الم�ساهمات في  ينط�ي عم�ما على عمليات 

اأن  ال�ا�سح  الحك�مية/الر�سمية( متاحة مّجاناً. ومن  وال�ثائق  العمل  واأوراق  البح�ث  تقارير  الر�سمية )مثل  المن�س�رات غير 

مثل هذا التقرير، الذي يهدف اإلى الم�ساهمة في فهمنا الجماعي للهجرة في عالم يزداد ترابطاً، �سيك�ن ناق�سا دون و�سف دور 

.
360

والمن�س�رات غير الر�سمية الذي تم »االعتراف به كم�سدر رئي�سي لالأدلة والحجج واالبتكار والفهم«

اإن حجم وتن�ع ونم� المن�س�رات الر�سمية وغير الر�سمية يح�ل دون اإجراء مراجعة منهجية لجميع الم�اد المنتجة والمن�س�رة 

عن الهجرة في عامي 2015 و 2016. وبدال من ذلك، ي�سلط هذا الف�سل ال�س�ء على اأمثلة للم�ساهمات الرئي�سية التي قدمت خالل 

هذه الفترة، التي ُن�سرت باللغة االإنجليزية، بمجم�عة مختارة من المجالت االأكاديمية والمنظمات الحك�مية الدولية. وي�سف 

)خدمة �سبكة المن�س�رات غير الر�سمية )GreyNet(، الدولية 2014(      360

4
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الثالث م�ساهمات  الق�سم  بالهجرة وتحليلها. ويت�سمن  المتعلقة  البح�ث  الم�ساركة في  الفاعلة  الجهات  التالي مختلف  الق�سم 

م�اد  بع�س  انت�سار  مدى  الرابع  الق�سم  ويعر�س  الدولية.  الحك�مية  والمنظمات  االأكاديمية  االأو�ساط  قّدمتها  حديثة  مختارة 

بح�ث الهجرة المن�س�رة وتاأثيرها.

اأهّم الجهات المنتجة للبحوث المتعّلقة بالهجرة وتحليلها

الأو�شاط الأكاديمية

يق�م الباحث�ن من حيث المبداأ باإن�ساء معارف جديدة تدعمها اأدلة ق�ية ومفيدة لالآخرين. وت�سُدر نتائج البح�ث وُتَ�ّزع على 

مختلف الفئات الم�ستهدفة. وقد ينط�ي العمل االأكاديمي التقليدي على درجة عالية من التقنية ويتم تركيزه في اأ�سيق الحدود، 

نتائج  فبع�س   .
361

االأكاديمية االأو�ساط  خارج  اأعمالهم  ن�سر  على  متزايد،   نح�  وعلى  ع�ن،  ُي�سجَّ االأكادميين  الباحثين  ك�ن  رغم 

البح�ث المن�س�رة، على �سبيل المثال، ت�ستهدف من لي�س�ا من فئة، بمن فيهم عاّمة الّنا�س، ب�ا�سطة و�سائل من قبيل و�سائط 

االإعالم )االأ�سكال التقليدية واالأحدث منها(، والمنا�سبات مثل المحا�سرات/الحلقات الدرا�سية العامة، والمنتديات العلمية وما 

ال�سيا�سات لنقل  التعامل مع وا�سعي  بال�سيا�سات على  المتعّلقة  الق�سايا  الذين يحّلل�ن  الباحث�ن  اإلى ذلك. وكثيرا ما يحر�س 

المعرفة التي يمكن اأن ت�ستر�سد بها المداوالت المتعلقة بال�سيا�سات وت�ساعد في ر�سم هذه ال�سيا�سات. وتميل الم�ساهمات البحثية 

الفعالة الم�جهة اإلى جماهير ال�سيا�سات اإلى اتخاذ �سكل ورقات ق�سيرة ومقاالت المن�س�رة على المدونات  االإلكترونية، ف�سال 

عن حلقات العمل ب�ساأن ال�سيا�سات واجتماعات تفاعلية بين الخبراء وم�ساورات وم�ؤتمرات رفيعة الم�ست�ى. اإن عكر بيئة �سنع 

ال�سيا�سات وكثرة تغيير ال�زراء وكبار الم�س�ؤولين وغيرهم من �ساأنه اأن يجعل الت�ا�سل �سعبا، ويرجع ذلك جزئيا اإلى اأن التح�الت 

.  وفي ال�قت نف�سه، يمثل في�س 
362

نح� تدبير االإدارة العامة �سهدت ت�ساوؤُل الخبرات وم�سامين المعارف خالل العق�د االأخيرة

.
363

المعل�مات تحديا لبناء المعرفة وعمليات �سنع ال�سيا�سات، في حين يتزايد تعقيد ال�سيا�سات والروابط

في االأو�ساط االأكاديمية، يدور نظام الت�زيع ح�ل الن�سر، وتتمتع بع�س اأ�سكال الن�سر )مثل المجالت االأكاديمية( بقدر اأكبر بكثير 

االأقران من  االأكاديمية في ك�نها تخ�سع ال�ستعرا�س  للمن�س�رات  الرئي�سية  الق�ة  وال�زن من غيرها. وتتمثل  الم�سداقية  من 

الخبراء في هذا المجال، مما يعزز تعّمق ق�ة البحث وم�سداقيته. بيد اأن العدد المتزايد من منافذ المن�س�رات االأكاديمية يت�سم 

بطائفة وا�سعة من معايير الج�دة المطبقة في عمليات ا�ستعرا�س االأقران. ويمكن الق�ل اإن اأحد م�اطن ال�سعف في البح�ث 

االأكاديمية ه� اأن ال�سغط على الن�سر قد اأ�سهم في زيادة كمية الناتج االأكاديمي خالل ال�سن�ات االأخيرة ، واإن لم تكن دائما بالج�دة 

الالزمة. ويقدم التذييل األف م�جزا للن�سر االأكاديمي، بما في ذلك تفا�سيل عمليات ا�ستعرا�س االأقران واال�ست�سهادات وتقييم 

االأثر.

  ، 
364

من �سمن اآالف المجالت التي ا�ستعر�سها  االأقران،  والُمنَتجة حاليا والتي تغطي جميع التخ�س�سات والم�ا�سيع ومجاالت البحث

.  يميل النا�سرون االأكاديمي�ن الرئي�سي�ن 
365

حددنا اأكثر من 130 مجلة ذات �سلة بالهجرة تن�سر باللغات االإنجليزية اأو الفرن�سية اأو االإ�سبانية

للن�سر باللغة االإنجليزية، التي تتمتع بميزة ت�حيد الن�اتج، وفي ال�قت نف�سه  تنط�ي على جزء �سلبي يكمن في ا�ستبعاد اأولئك العاجزين 

عن  تقديم  مخط�طات   بم�ست�ى مقب�ل من اللغة االإنجليزية.

 .McAuliffe 2016  361

.Box, 1999; Kirkpatrick, Ackroyd and Walker, 2005  362

.Nutley and Webb, 2000; Weinberger, 2011  363

.Ware and Mabe, 2015  364

(www.iom.int/migration�research) يمكن االطالع على قائمة هذه المجالت على م�قع المنظمة الدولية للهجرة في �سفحة البحث االإلكتروني  365
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عدد المن�شورات الأكاديمية ب�شاأن "الهجرة الوافدة" و"الهجرة الخارجة" 

يبين ال�سكل اأدناه نتائج ا�ستف�سار عن البيانات ب�ساأن "الهجرة ال�افدة" و"الهجرة الخارجة" في نظام �سك�ب��س – وه� اأكبر 

اتجاه  المن�س�رات، مع  اأكبر ن�سيب من  المجلة  وت�سكل مقاالت  االأقران.  التي خ�سعت ال�ستعرا�س  الم�ؤلفات  بيانات  قاعدة 

م�سائل  في  العلمي  االإنتاج  زيادة  اإلى  االأجل  الط�يل  االتجاه  وي�سير   .2015 عام  في  ذروته  و�سل  با�ستمرار  ومتزايد  وا�سح 

الهجرة: هل يعّد هذا مجرد انعكا�س للت��سع العاّم الإنتاج االأدب االأكاديمي، اأم هل هي البح�ث المتعلقة بالهجرة تتط�ر من 

اأجل اأ�سباٍب محددة؟ 

 www.scopus.com :الم�سدر

مالحظة:  ي�سفر البحث عن م�سطلح “ الهجرة ” وحده باأرقام اأعلى 10 مرات. لكن هذه االأرقام ت�سمل ا�ستخدام م�سطلح “ الهجرة ” في 

التخ�س�سات التي ال �سلة لها بالبحث الحالي، مثل عل�م الكمبي�تر )نقل البيانات(، وعلم االأحياء )تحّ�ل الخلية(، وعلم الحي�انات )هجرة 

الطي�ر اأو ال�سمك( والكثير من غير ذلك. وبا�ستخدام البحث المتقدم في نطام �سك�ب��س، ا�ستبعدنا م�ا�سيع مجاالت مثل الكيمياء والفيزياء 

وعلم الفلك وعلم االأع�ساب وما اإلى ذلك. 

الحكومات

م�سادر  اأقرب  يغادرونها  و/اأو  البلد  اأرا�سي  يدخل�ن  الذين  باالأ�سخا�س  المتعلقة  الحك�مية  االإدارية  البيانات  ت�سكل  تاريخياً، 

. لكن اأول عمل علمي ح�ل الهجرة في الع�سر الحديث كان يتعلق بديناميات الهجرة الداخلية 
366

المعل�مات عن الهجرة الدولية

المح�سلة  البيانات  فاإن  ي�منا هذا،  . وحتى 
367

المتحدة المملكة  ال�سلطات في  التي جمعتها  ال�طني  التعداد  بيانات  اإلى  ا�ستنادا 

ب�ا�سطة تعداد ال�سكان و�سجالت ال�سكان والدرا�سات اال�ستق�سائية التمثيلية، وغير ذلك من الجهات الر�سمية، غالبا ما ت�سكل 

للهجرة،  الدولية  للمنظمة  التابع  التنمية  ويعترف �سندوق  بالهجرة.  المتعلقة  البيانات  لق�اعد  االأ�سا�س  االإح�سائية  الم�سادر 

على �سبيل المثال، باأهمية مركزية البيانات المت�سلة بالهجرة في �سياق حك�مي، وه� ما يدعم )من بين اأم�ر اأخرى( بناء قدرات 

الدول االأع�ساء ب�ساأن االإح�ساءات المتعلقة بالهجرة.

المعل�مات  في  كبيرة  م�ساهمة  اأي�سا  الحك�مات  بع�س  ت�سهم  بها،  واالإبالغ  واإدارتها  االإح�سائية  البيانات  جمع  اإلى  وباالإ�سافة 

اأي�سا  لها  المناق�سة. ويج�ز  التقييمات والدرا�سات وورقات  بال�سيا�سات، مثل  �سيما في �سكل م�اد تتعلق  بالهجرة، وال  المتعلقة 

اأن تكلف باإجراء بح�ث �سركائها في االأو�ساط االأكاديمية والباحثين التطبيقيين والمنظمات الحك�مية الدولية ومراكز الفكر. 

  .2006 ,Poulain, Perrin and Singleton  366

1885 ,Ravenstein  367
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الف�سل الرابع -  البح�ث والتحليالت المتعّلقة بالهجرة: نمّ�ها ومداها والم�ساهمات االأخيرة102

وقد اأدت االأهمية المتزايدة للهجرة اإلى قيام الحك�مات بت�فير التم�يل للعمل التجريبي، وبالتالي فتح مجاالت بحثية جديدة 

التي ترعاها الحك�مة  البح�ث  اإلى  الم�جهة  اإلى بع�س االنتقادات  اأدى ذلك  . وقد 
368

الهجرة وت��سيع نطاق درا�سات في مجال 

والتي تركز ب�سكل مفرط على ق�سايا ال�سيا�سات، وفي بع�س االأحيان، ت�سير اإلي �سبل انت�ساف مب�سطة وق�سيرة االأجل للم�سائل 

. كما كانت هناك بع�س 
370

اأو ا�ستخدام الباحثين الإ�سفاء ال�سرعية على �سيا�سة الهجرة المعقدة والط�يلة االأجل 
 
369

االجتماعية 

.
371

االأدلة على اأن الباحثين يتعر�س�ن لل�سغط للح�س�ل على "نتائج مفيدة �سيا�سيا" في البح�ث المتعلقة بال�سيا�سات ب�سكل اأعّم 

ومن المفه�م اأن الق�سايا التي تتناولها البح�ث المكر�سة للهجرة بتف�ي�س من الحك�مة تتفاوت ب�سكل كبير، ويمكن اأن تت�ّقف 

. وبالمثل، هناك اعتراف باأن البح�ث التي ال �سلة لها بال�سيا�سة العاّمة تنط�ي هي اأي�ساً 
372

على دور البلدان في عملية الهجرة

اأقل  ج�انب  ال�ستك�ساف  المرجعية  ال�سيا�ساتية  االأطر  تتخطى  التي  بالهجرة  المتعلقة  البح�ث  �سيما  وال  حا�سمة،  اأهمية  على 

. ومن الجدير بالذكر اأن البح�ث التي تفّ��سها الحك�مات يمكن اأن ت�فر فح��ساً مفيدة ودقيقة للهجرة 
373

و�س�حا من الهجرة 

- وال �سيما لّما تك�ن ب�سراكة مع الباحثين االأكاديميين وغيرهم من الباحثين، الذين يمكنهم جلب وجهات نظر ومعارف وُنُهج 

تحليلية مختلفة لدرا�سة ق�سايا الهجرة المعقدة والمتعددة االأوجه، بما في ذلك باال�ستناد اإلى البيانات االإدارية التي قد ال يمكن 

ال��س�ل اإليها من دون ذلك. وكما الحظ خالد ك��سر:

الم�ج�دة داخل  المختلفة والتكميلية  التعرف على الخبرة  القدرة على  الحقيقية  للتعاون وال�سراكات 

وخارج الحك�مة. وفي الظروف المنا�سبة، يمكن ت�سكيل �سراكات ق�ية ومثمرة قادرة على اال�ستفادة من 

.
374

التفكير النقدي لمعالجة ق�سايا الهجرة المعقدة بطريقة �سيا�سية وا�ستراتيجية مجدية

فعاًل اإنه ينبغي بذل جه�د اأكبر بكثير للتعاون، واأن "الباحثين بحاجة اإلى فهم اأف�سل لعملية و�سع ال�سيا�سات، وباأنه ينبغي اأن 

.
ي�سارك �سانع� ال�سيا�سات اأكثر في ت�س�ر البح�ث واإجراءها"375

بع�س  قامت  مثاًل،  المبا�سر  التف�ي�س  اأو  مقترحات  تقديم  اإلى  بالدع�ة  المنف�سلة،   البحثية  الم�ساريع  تم�يل  اإلى  فباالإ�سافة 

والمتعددة  االأوجه  المتعددة  البحثية  البرامج  كانت  ولئن  بالهجرة.  المتعلقة  للبح�ث  ر�سمية  برامج  بتنفيذ  اأي�سا  الحك�مات 

ومن  البلدان.  من  مجم�عة  في  نفذت  فقد  حدة،  على  م�سروع  كل  اأ�سا�س  على  البح�ث  تم�يل  من  بكثير  �سي�عا  اأقل  ال�سن�ات 

�سمن ف�ائد ذلك القدرة على ربط ج�انب بح�ث الهجرة وتحليلها على نح� اأف�سل، والقدرة على درا�سة الق�سايا من منظ�ر 

البحثية  الم�ساريع  من  )بدال  نطاقا  االأو�سع  البح�ث  برامج  وت�فر  والتخ�س�سات.  الزوايا  من  مجم�عة  ومن  اأجال  اأط�ل 

المثال، فاإن برنامج  التي تغطي م�اقع جغرافية متعددة. على �سبيل  المقارنة  القدرة على دعم البح�ث  المحددة( للحك�مات 

اإدارة التنمية الدولية في  البح�ث ح�ل الهجرة بدافع الفقر ه� عبارة عن اتحاد برنامج بحثي مدته �سبع �سن�ات بتم�يل من 

خم�س  في  وُيجرى  والفقر  واالإقليمية  الداخلية  الهجرة  بين  العالقة  على  يركز  �سا�سك�س.  جامعة  وتن�سيق  المتحدة  المملكة 

والحدود  النظامية  الهجرة غير  االأ�سترالي ح�ل  البح�ث  برنامج  واأوروبا. وعلى عك�س ذلك، ويركز  واأفريقيا  اآ�سيا  مناطق في 

Castles, 2010  368

المرجع نف�سه.  369

Boswell, 2008  370

The LSE GV314 Group, 2014  371

Iredale، �سبكة اآ�سيا والمحيط الهادئ لبح�ث الهجرة والي�ني�سك�، 2011.  372

Bakewell, 2008  373

Koser, 2014  374

Black, 2001  375
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.
376

للهجرة واأو�سع نطاقا  �سياقات عالمية  اأ�ستراليا في  الحدود بهدف و�سع تجربة  واإدارة  النظامية  الهجرة غير   على م��س�ع 

اأوروبا"  "فر�سة التعاون الجديدة في تم�يل البح�ث في  اآليات البحث المبتكرة التي تمّ�لها الحك�مة على نطاق وا�سع  ومن 

)ن�رفي�س( - وهي �سراكة تعاونية بين وكاالت تم�يل البح�ث ال�طنية من 19 بلدا اأوروبيا في مجال العل�م االجتماعية وال�سل�كية. 

واالندماج  الهجرة  رئي�سية هي:  م�ا�سيع  على ثالثة  يركز  الهجرة  ب�ساأن  بحثيا  برنامجا  ن�رفي�س  اآلية  اأن�ساأت   ،2007 عام  وفي 

والتما�سك وال�سراع. وا�ستمر البرنامج لمدة خم�س �سن�ات )2009 اإلى 2014( و�سمل 12 م�سروعا بحثيا عبر الحدود ال�طنية ب�ساأن 

.
377

ج�انب الهجرة، بما في ذلك تحديد تدفقات الهجرة االأوروبية، واإدماج المهاجرين، ونتائج �س�ق العمل، واالأ�سر عبر ال�طنية

المنظمات الحكومية الدولية

ب��سفها جهات نا�سرة وم�ؤلفة م�ؤ�س�سية، تقدم المنظمات الحك�مية الدولية م�ساهمات محددة لفهمنا الجماعي للهجرة والتنقل. 

االأكاديمية  المن�س�رات  للمعل�مات، ولذلك كثيرا ما ت�جد في  ال�حيد  الم�سدر  المنظمات  الحاالت، قد تمّثل هذه  وفي بع�س 

اإ�سارات متعددة اإلى المن�س�رات التي ت�سدرها المنظمات الحك�مية الدولية. فعلى �سبيل المثال، يمكن اأن ت�سير م�ؤلفات اأومقاالت 

ال�س�ؤون االقت�سادية  اإدارة  اأ�سدرتها كّل من  اإلى م�اد  النزوح  اأو  الدولية  اإلى جانب من ج�انب الهجرة  تن�سر الأغرا�س تجارية 

واالجتماعية باالأمم المتحدة ومف��سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل 

الدولية، ومف��سية االأمم المتحدة لحق�ق االإن�سان، ومنظمة االأمم المتحدة للطف�لة )الي�ني�سيف(، و/اأو مكتب االأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات. وت�سير بع�س االأدلة الجامعية ح�ل اإجراء بح�ث الهجرة اإلى الم�اد التي تنتجها مجم�عة من المنظمات 

في  الهجرة  ق�سايا  بح�ث  ودليل  والالجئين،  الدولية  الهجرة  تاون ح�ل  اأبحاث جامعة ج�رج  دليل  الدولية )مثل  الحك�مية 

المنتجة  الجهات  بين   من  االآن  ُتعدُّ  الدولية  الحك�مية  المنظمات  اأن  اأي�سا  العلمية  المن�س�رات  وتالحظ  بيركلي(.  جامعة 

.
378

الرئي�سية للمعل�مات المتعلقة بالهجرة، مما يعك�س اهتماما متزايدا على نطاق اأو�سع بم�ساألة الهجرة 

وعلى الرغم من اأن تعريفات المنظمات الحك�مية الدولية قد تختلف، فاإن ديفيز وودوارد (Davies and Woodward) يعّرفان 

الم�سطلح باأنه "هياكل ر�سمية وم�ستمرة تق�م على اأ�سا�س �سك ر�سمي لالتفاق بين االأع�ساء )بما في ذلك دولتان اأو اأكثر من 

 . ومنذ الن�سف 
379

الدول ذات ال�سيادة( اأو منظمة دولية قائمة، ي�سعى االأع�ساء من خاللها اإلى تحقيق م�سلحتهم الم�ستركة" 

ا�ستعرا�س منهجي  اإجراء  اأن  وتاأثيرها،  لدرجة  الدولية وزاد تن�عها  الحك�مية  المنظمات  الما�سي، نما عدد  القرن  االأول من 

الجهات  على  الف�سل  هذا  ويركز   .
380

بكثير  الف�سل  هذا  نطاق  يتجاوز  الهجرة  ب�ساأن  المنظمات  هذه  تقدمها  التي  للم�ساهمات 

الم�ساهمة العالمية داخل منظ�مة االأمم المتحدة، وال �سيما اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية باالأمم المتحدة ومف��سية 

االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين، ومنظمة العمل الدولية ومف��سية حق�ق االإن�سان والي�ني�سيف،  ومكتب االأمم المتحدة 

المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، وه� ما ال يقلل باأي حال من االأح�ال من عمل المنظمات االأخرى، 

. وب�سفتها برامج اأو وحدات داخل االأجهزة الرئي�سية لالأمم 
381

بما في ذلك المنظمات العاملة على الم�ست�ى االإقليمي اأو ال�طني

McAuliffe and Parrinder, 2015  376

Caarls, 2016  377

Mason, 1999; Pécoud, 2015 اُنظر على �سبيل المثال  378

Davies and Woodward, 2014  379

المرجع نف�سه    380

يق�م العديد من المنظمات الحك�مية الدولية االأخرى )التابعة لالأمم المتحدة وغير التابعة لها( اأي�سا باإنتاج الم�اد المتعّلقة بج�انب الهجرة، بما في   381

ذلك البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي، و�سندوق النقد الدولي والمركز الدولي لتط�ير �سيا�سات الهجرة. ومن المت�قع اأن 
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المتحدة اأو وكاالت �سبه م�ستقلة اأو متخ�س�سة اأو ذات �سلة، فالمنظمات الحك�مية الدولية التي ن�ق�ست في هذا الف�سل جميعها 

لها تاأثير على نطاق عالمي، ويمكنها الح�س�ل على اإ�سهامات وخبرات اأ�سحاب الم�سلحة المختلفين، وفي بع�س الحاالت، يمكنها 

ال��س�ل اإلى العمليات العالمية التي تمكنها من ت�سكيل الخطاب والممار�سة في مجال الهجرة والتنقل.

ل�س�ؤون  المتحدة  االأمم  ومف��سية  للهجرة،  الدولية  المنظمة  )مثل  المنظمات  بع�س  اخت�سا�سات  اأو  مهاّم  اأو  واليات  وتتركز 

ذات �سلة بج�انب معينة: مثل  اأخرى  اأخرى م�س�ؤوليات  تت�ّلى  والنزوح، في حين  الهجرة  اأ�سكال محددة من  الالجئين( على 

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية لالأمم المتحدة بالن�سبة للبيانات؛ ومنظمة العمل الدولية بالن�سبة للعمال المهاجرين؛ 

المتحدة  االأمم  ومكتب  المهاجرين؛  لالأطفال  بالن�سبة  والي�ني�سيف  المهاجرين؛  لحق�ق  بالن�سبة  االإن�سان  حق�ق  ومف��سية 

المعني بالمخدرات والجريمة ب�ساأن الج�انب االإجرامية عبر ال�طنية )مثل االتجار بالب�سر وتهريب المهاجرين(. وتتيح مختلف 

ال�اليات لهذه المنظمات الحك�مية الدولية جمع كميات كبيرة من البيانات و/اأو الح�س�ل على البيانات من الدول. وتجتمع 

هذه المنظمات اأي�سا ب�ساأن الح�ارات والم�ؤتمرات المتعلقة بالهجرة والتنقل وتقدم تقارير عنها، ف�سال عن و�سع جداول االأعمال 

وكما  العالمية.  االإح�سائية  البيانات  ذلك  في  بما  ون�سرها،  وت�ليدها  والت�سغيلية،  التقنية  والتحليالت  البح�ث  اأحدث  الإجراء 

ه� الحال بالن�سبة لجهات الن�سر االأخرى، فاإن المنظمات الحك�مية الدولية لي�ست في ماأمن من االنتقادات المتعلقة بالج�دة 

والتاأطير وتحديد جداول االأعمال. غير اأنه من ال�ا�سح اأي�سا االعتراف بم�س�ؤولية اإنتاج بيانات وبح�ث دقيقة ومتعمقة. فعلى 

�سبيل المثال، تعمل المنظمات الحك�مية الدولية ب�سكل روتيني بالتعاون مع كبار محللي البيانات والباحثين المعنيين بالهجرة 

ك��سيلة لالعتماد على المهارات والخبرات ال�سرورية.

وبالنظر  الهجرة.  ب�ساأن طائفة من ج�انب  والتحليلية  البحثية  المن�س�رات  من  للهجرة عددا كبيراً  الدولية  المنظمة  وت�سدر 

اإلى تركيز المنظمة على تقديم الم�ساعدة التقنية والدعم المبا�سر للمهاجرين والدول االأع�ساء، فاإن المن�س�رات التي ت�سدرها 

خارج مجال البحث والتحليل تت�سمن عادة تقارير المنظمة )مثل تقارير االجتماعات/حلقات العمل ومبادرات الهجرة(، والم�اد 

بال�الية  االعتراف  ويجُدر  الت�س�يرية(.  الروايات  ذلك  في  )بما  للمهاجرين  االإعالمية  والم�اّد  واالأدلة،  والكتيبات  التدريبية 

.
382

المتحدة باالأمم  �سلة  ذات  جديدة  كمنظمة  و�سعها  وكذلك  للهجرة  الدولية  المنظمة  نطاقهما  في  تعمل  الذي   وال�سياق 

اإن دور المنظمة الدولية للهجرة ب�سفتها هيئة ت�ّفر الخدمات على مدى 65 عاما قد �سّكل بال�سرورة  كيفية ت��سيحها لج�انب 

الهجرة، بما في ذلك الروابط بين عملياتها وممار�سات الهجرة، ف�سال عن �سيا�سة الهجرة والح�كمة. وعلى �سبيل المثال، ظّلت 

البيانات البرنامجية تمّثل ركيزة اأ�سا�سية لبيانات الهجرة التي تقدمها المنظمة - وهي انعكا�س لدور المنظمة الدولية للهجرة 

ال�سعيد  على  الالجئين  ت�طين  واإعادة  داخليا،  النازحين  دعم  مثاًل،  ذلك  في  بما  والنزوح،  الهجرة  يخ�ّس  فيا  والدائم  الق�ي 

نف�سه،  ال�قت  ديارهم. وفي  اإلى  العائدين  المهاجرين  بالب�سر، ودعم  ال�سحية، وم�ساعدة �سحايا االتجار  والتقييمات  العالمي، 

اعترفت المنظمة الدولية للهجرة منذ فترة ط�يلة ب�سرورة دعم فهٍم اأكثر دقة للهجرة، بما في ذلك من خالل تركيزها على 

مجاالت م�ا�سيعية محددة )مثل �سحة المهاجرين والهجرة البيئية(.

ت�سلط طبعات الم�ستقبل من تقرير الهجرة العالمية ال�س�ء على عمل المنظمات الحك�مية الدولية االإ�سافية. و�س�ف تبّين التقارير الم�ستقبلية اأي�سا بع�ساً 

من مجم�عة متزايدة من االأعمال التي تق�م بها المنظمات الدولية غير الحك�مية التي ت�سعى اإلى تحقيق ربح وتلك التي ال ت�سعى اإلى ذلك على حد �س�اء، 

والتي ال تدخل في نطاق هذا الف�سل.

ن�سئت المنظمة الدولية للهجرة كمنظمة حك�مية دولية في عام 1951،  واأ�سبحت تابعة لمنظمة االأمم المتحدة في اأيل�ل/�سبتمبر 2016.
ُ
اأ  382
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مجامع الفكر 

ي�ستدعي دور مجامع الفكر في اإعالم عملية �سنع ال�سيا�سات اأكثر فاأكثر اهتمام االأو�ساط ال�سيا�سية واالأكاديمية. ورغم تعاظم 

اأهمية  مراكز الفكر هذه، ال يزال التعريف المقب�ل عم�ما للم�سطلح بعيد المنال. والأغرا�س هذه المناق�سة، ن�ستند اإلى تعريف 

و�سعته جامعة بن�سلفانيا لمراكز الفكر:

تعّد مجامع الفكر م�ؤ�س�سات تحليل ال�سيا�سات العامة ومنظمات ُم�ساركة ت�ّلد بح�ثا وتحليالت ، وُت�سدي 

ال�سيا�سات  وا�سعي  يمّكن  مما  والدولية،  المحلية  بالق�سايا  المتعّلقة  ال�سيا�سات  يخ�ّس  فيما  الم�س�رة 

والجمه�ر من اتخاذ قرارات م�ستنيرة ب�ساأن ال�سيا�سة العامة. وقد تك�ن مجامع الفكر م�ؤ�س�سات منت�سبة 

 .
383

اأو م�ستقلة، ُمهيَكلَة كهيئات دائمة، ولي�ست لجان مخ�س�سة 

وباعتبارها م�ساهما رئي�سيا في المن�س�رات غير الر�سمية، وفي زمِن تزايد فيه التناف�س في تقديم الم�س�رة في مجال ال�سيا�سات 

اأ�سبح ذلك وا�سحا  اإلى الحك�مات، ظهرت مراكز الفكر كجهات منتجة مهّمة للمعل�مات والتحليالت المتعلقة بالهجرة. وقد 

ب�سكل خا�س مع تزايد االهتمام بالتنقل والهجرة والنزوح على ال�سعيد العالمي، و�سعت الحك�مات اإلى التكّيف مع بيئات دينامية 

ومعقدة على نح� متزايد. وفي هذا ال�سياق، وفي غياب اأي بيانات متاحة عن هذه الم�ساألة، �سعينا اإلى قيا�س التغيرات في مختلَف 

مراكز التفكير التي عِملت في مجال الهجرة على مدى العق�د االأخيرة. وعند درا�سة هذه الم�ساألة وتحديد حجم هذا االتجاه، 

�سملت الخط�ة االأولى مراجعة ق�ائم جامعة بن�سلفانيا لمراكز التفكير العاملة في مجال الهجرة. وقد ا�ستكملنا هذا اال�ستعرا�س 

االأولي ببحث عبر االإنترنت لتحديد مراكز بحث اإ�سافية على م�ست�ى العالم. وقد عّرفنا "العمل على الهجرة" باأنه عمل بانتظام 

على الم�ا�سيع المتعلقة بالهجرة لمدة ال تقل عن خم�س �سن�ات، بما في ذلك ن�سر الم�اد المتعلقة بالهجرة و/اأو عقد اجتماعات 

ب�ساأن الهجرة. وتقت�سر مراجعتنا على الم�اد المن�س�رة باللغة االإنجليزية، واإن ُكّنا ندرك اأنه من المرجح اأن يك�ن هناك اإنتاج 

في  تقع  العالم  اأنحاء  التفكير في جميع  ن�سف جميع مراكز  اأكثر من  اأن  اأي�سا  اأننا نالحظ  غير  اأي�سا.  اأخرى  لغات  في  كبير 

. ي�جد العديد من مراكز التفكير في المناطق غير الناطقة باللغة االإنجليزية التي تن�سر 
384

ال�اليات المتحدة االأمريكية واأوروبا

باللغة االإنجليزية. كنا نالحظ القي�د اللغ�ية والجغرافية، نرى اأن هناك تزاُيداً هائال في عدد مراكز التفكير العاملة في مجال 

الهجرة على ال�سعيد العالمي، كما ه� مبين في ال�سكل 1.

الم�سدر:  ا�ستنادا اإلى تقرير Global Go to Think Tank Index Report التابع لجامعة بن�سلفانيا لعام 2015، مع بحث تكميلي اأجري ب�ساأن 

الج�انب المتعلقة بالهجرة.

McGann, 2016.  383
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المرتبطة  تلك  في   �سريعة  زيادة   1 ال�سكل  يبّين  الع�سرين،  القرن  اأواخر  في  عام  ب�سكل  انت�سرت  التي  الفكر  مراكز  �سياق  في 

)الجغرافية(  وال�سيا�سية  االجتماعية  الخطط  في  للهجرة  المتزايدة  االأهمية  يبرز  مما   ،2000 عام  منذ  بالهجرة  المرتبطة 

واالقت�سادية. وبالنظر اإلى عدد، وطبيعة اأحداث الهجرة البارزة في ال�سن�ات االأخيرة - مثل النزوح الجماعي داخل بلدان النزاع 

ومنها مثل جمه�رية اأفريقيا ال��سطى، وجن�ب ال�س�دان، والجمه�رية العربية ال�س�رية واأوكرانيا واليمن؛ والهجرة الجماعية 

لمئات االآالف من النا�س اإلى اأوروبا؛ واأحداث اأزمة الهجرة البحرية لعام 2015 في بحر اأندامان وخليج البنغال؛ ودور الم�ساعر 

المناه�سة للهجرة في ا�ستفتاء "خروج بريطانيا من االتحاد االأوروبي". والقرار التنفيذي الرئا�سي االأميركي، لعام 2017، ب�ساأن 

اأمن الحدود واإنفاذ الهجرة - نت�قع اأن ت�ستمر الهجرة في تلّقي اهتمام عدد متزايد من مراكز الفكر.

�سبكات  اإن�ساء  الفكر  لمراكز  ال�سروري  من  كان  فلئن  الفكر.  مراكز  عنها  اأفادت  اأو  اأجرتها  التي  البح�ث  ن�عية  تختلف  لكن   

ال�سيا�سية  اأبحاثها، فاإن تجنب ال�سغ�ط التي ال لزوم لها من جماعات الم�سالح واالأحزاب  والحفاظ عليها للتاأكد من جدوى 

اأو�ساط مراكز الفكر  اأن  اأ�سا�سي بالن�سبة للم�سداقية. وفي �س�ء ما تقدم،  يتبّين  وو�سائط االإعالم وجماعات ال�سغط يعّد اأمر 

تتميز بتن�ع االأ�س�ات وجداول االأعمال.  وتنح� مراكز الفكر اإلى العمل ك��سطاء للمعرفة ال�سيا�سية ومراكز للبح�ث وحا�سنة 

ون�سر  التدريب،  اأن�سطة  واإجراء  المدني،  والمجتمع  للحك�مات  اال�ست�سارية  الخدمات  بتقديم  ذلك  في  بما  الجديدة،  لالأفكار 

التقارير البحثية، والتعاون مع و�سائل االإعالم واال�سطالع باأعمال الدع�ة. وتنتج من مراكز الفكر اأعماال عالية الج�دة، وبالتالي 

 اإلى 
385

 (Carling) فاإنها ت�ؤدي دورا هاما في ت�ليد ون�سر بيانات ومعل�مات جديدة عن الهجرة. فعلى �سبيل المثال، اأ�سار كارلينغ

العمل االأخير الذي قام به معهد التنمية الخارجية، قائال:

بفعالية كبيرة في  المرونة  ا�ستخدام هذه  والمحت�ى. ويمكن  ال�سكل  الر�سمية، بحكم تعريفها، مرنة في  المن�س�رات غير  تعّد 

، على �سبيل المثال، 
386

 (Hagen�Zanker and Mallett) )2016( ت�ثيق تجارب تهريب المهاجرين. فيق�م هاجن-زانكر وماليت

بالجمع بين البح�ث االأولية الت��سيحية، وال�سالت المتينة مع االأدب االأكاديمي، واالت�ساالت البحثية الممتازة في تقريرهما 

عن رحالت المهاجرين اإلى اأوروبا.

اأمثلة على مراكز الفكر العاملة في مجال الهجرة

وحدُة البحث والتقييم في اأفغان�ستان )اأفغان�ستان(

معهد بروكينغز )ال�اليات المتحدة االأمريكية(

بروغل )بلجيكا(

مركز ال�سين والع�لمة )ال�سين(

مركز المعرفة واالإف�ساح االقت�سادي من اأجل الحرية )جمه�رية فنزويال الب�ليفارية(

المعهد الدنماركي للدرا�سات الدولية )الدنمارك(

معهد درا�سات جن�ب �سرق اآ�سيا - معهد ي��سف اإ�ساك )�سنغاف�رة( ح�ار البلدان االأمريكية )االأمريكتين(

م�ؤ�س�سة فريدري�س اإيبرت )األمانيا(

معهد ل�ي لل�سيا�سة الدولية )اأ�ستراليا(

معهد �سيا�سة الهجرة )ال�اليات المتحدة(

Carling, 2016  385

 Hagen�Zanker and Mallett, 2016  386
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معهد التنمية لما وراء البحار )المملكة المتحدة(

مركز بي� لالأبحاث )ال�اليات المتحدة االأمريكية(

معهد جن�ب اأفريقيا لل�س�ؤون الدولية )جن�ب اأفريقيا(

مالحظة:  ا�سُتمدت المعل�مات في المقام االأول من تقرير Global Go to Think Tank Index Report في جامعة بن�سلفانيا 

لعام 2015. وتعك�س االأمثلة التن�ع الجغرافي لمجامع الفكر العاملة في مجال الهجرة. ويعّد مجمع الفكر ال�ارد اأعاله بخّط عري�س 

ال�حيد في القائمة الذي يرّكز ح�سرا على الهجرة.

التدوين الإلكتروني: النمو، والهمية والمخاوف 

�سهد العقدان الما�سيان، زيادة كبيرة في كمية الم�اد التي يتم اإنتاجها على �سبكة االإنترنت، وال �سيما في �سكل مدونات اإلكترونية. 

وظهرت هذه المدونات االإلكترونية )المدونات( الأول مرة في منت�سف الت�سعينات من القرن الما�سي، وعادة ما تمّثل مقاالت م�جزة 

ُتن�َسر على الم�قع الم�سيف. في حين ال ت�جد بيانات محددة عن المدونات على ال�سعيد العالمي، ت�سير التقديرات اإلى اأن االأرقام قد 

ارتفعت ب�سكل ملح�ظ في ال�سن�ات االأخيرة، من 35،8 ملي�ن في 2006  اإلى 173 ملي�ن في 2011.)اأ(

اناً.  لقد مّكن ارتفاع عدد المدّونات االأفراد من الت�ا�سل مبا�سرة مع اأعداد كبيرة جداًّ من النا�س، وبتكلفة جّد �سئيلة اأو مجَّ

وفي ال�سن�ات االأخيرة، ا�ستخدمت مجامع الفكر هذه المدّونات، وكذلك الحك�مات، والمنظمات غير الحك�مية واالأو�ساط 

االأكاديمية )اأفراد وم�ؤ�س�سات( واالأحزاب ال�سيا�سية والمنظمات الدولية )وغيرها( لن�سر المعل�مات. )ب( ت��ّسع وتنّ�ع المدّونات 

التاأثير  اأو  الم�اد )ج(  اإلى  للح�س�ل  بديلة  الم�ستخدمين بطرق  وتزويد  اإلى جمه�ر جديد  ال��س�ل  في  الرغبة  اإلى  جزئياًّ 

على النا�س الذين قد يك�ن�ا بعيدا عن متناول و�سائل االإعالم ال�سيا�سية التقليدية.)د( وقد اأثارت طابع ن�سر المدونات غير 

الُمَنّظم المخاوف من تزايد هيمنة االآراء على الحقائق وتحليلها، واإمكانية اإ�سدار معل�مات كاذبة ُتن�َسر في عالم "ما بعد 

الحقيقة" على نح� متزايد.)ه( وقد كانت هناك حاالت ا�سُتخدمت فيها مدّونات رفيعة الم�ست�ى لتقديم معل�مات خاطئة، 

بل وا�سُتخدمت مدّونات وهمية الإعادة ن�سر م�اد المحللين من دون اإذن.)و( ومن غير ال�ا�سح كم يحدث من جداول االأعمال 

في “عالم المدونات”. وبالمثل، ومع ذلك، هناك اعتراف باالأهمية المتزايدة للمدّونات ذات ال�سلة بالبح�ث في االأو�ساط 

االأكاديمية وكذلك في مجاالت ال�سيا�سة.)ز(

و�سائل  محّل  تحّل  اأن  من  وبدال  التجريبية،  البح�ث  نتائج  من  عادة  بالبح�ث  المتعّلقة  االإلكترونية  المدّونات  وت�ستفيد 

اإلى  ال��س�ل  اإمكانية  تعزز  اأن  ُيحَتمل  الن�سر  اأ�سكال  من  اآخر  �سكال  اأ�سبحت  االأكاديمية(،  المجالت  )مثل  االأخرى  الن�سر 

نتائج البح�ث في ال�سيا�سة والحياة العامة. ويمكن لهذه المقاالت اأن ت�فر م�اّد تتعلق بالبح�ث مفيدة واأي�سر للفهم، ورغم 

ا�ستمرار المخاوف ب�ساأن الدّقة، فالمدّونات التي ت�سعى اإلى تلخي�س البح�ث التجريبية التي خ�سعت ال�ستعرا�س االأقران، 

من االأرجح اأن تقّدَم  م�ساهمة ق�ية في فهمنا للهجرة. ففي ال�اقع، وب�سفة اأعّم، ك�سفت البح�ث التجريبية اأن الم�سداقية 

المت�س�رة والجدارة بالثقة التي يتمتع بها  المدون لها تاأثير على تقّبل القراء للمعل�مات.)ح(

.Statista, 2017    )اأ(

.Farrell, 2012; Wortham, 2007  )ب(

.Cavanagh, 2009; Chong, 2010   )ج(

.Farrell, 2012   )د(

.Weinberger, 2011  )ه(

.Eisen, 2017 و Williamson   )و(

. Aldred et al., 2008; Mewburn and Thomson, 2013   )ز(

.Chu and   Kamal, 2008  )ح(
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الم�شاهمات الأخيرة: 2015 و 2016 مو�شع التركيز

بعد اأن ا�ستعر�سنا خ�سائ�س الجهات المنتجة الرئي�سية للبح�ث والتحليل في مجال الهجرة، نتطّرق فيما يلي اإلى مناق�سة اأمثلة 

عن الم�ساهمات التي قدمتها م�ؤخرا االأو�ساط االأكاديمية والمنظمات الحك�مية الدولية.

الأو�شاط الأكاديمية

َيح�ل العدد الكبير للمن�س�رات العلمية ح�ل الهجرة دون مراجعة جميع الم�اد المن�س�رة في عامي 2015 و2016.  لذا، قمنا ، 

بدرا�سة عينة من الم�ساهمات المقدمة من المجتمع العلمي، والتركيز على �سبع مجاّلت تتعّلق بالهجرة. و�ست�سمل االإ�سدارات 

اأّما بالن�سبة للطبعة الحالية، فقد رّكزنا على بع�س المجالت الرئي�سية  المقبلة من تقرير الهجرة في العالم مجاّلت اأخرى. 

 African Human Mobility الجدد، بما في ذلك  المداخلين  بالهجرة، ف�سال عن  الم�ج�دة منذ فترة ط�يلة والتي تتعلق 

Journal of Ethnic and Mi� و  ،International Migration و ،Asian and Pacific Migration Journal و ،Review
gration Studies، و Journal of Refugee Studies، و Mobilities، و Population, Space and Place. وت�سمل قائمتنا 
. و�سمل الفح�س عن�سرين: تحليل جميع عناوين المقاالت 

387

الكثير، واإن لم يكن الكل، من مجالت الهجرة الرائدة في العالم

التي ن�سرتها هذه المجالت في عامي 2015 و2016 )بلغ مجم�عها 538 مقااًل(؛ وا�ستعرا�سات المحررين للم�ساهمات الرئي�سية 

في مجاّلتهم خالل فترة ال�سنتين هذه. وقد اأتاحت هذه العملية اإلقاء نظرة اأعمق على م�ساهمات المجاّلت، وت�سليط ال�س�ء 

على اأوجه الت�سابه بينها، ف�سال عن اهتمامات ومجاالت تركيز مختلفة، بما في ذلك من الناحية الجغرافية والم�ا�سيعية. ويرد 

ا�ستعرا�س كّل محرر بالكامل في الملحق "باء". وترد مقتطفات من مقاالت المحررين ال�سحفيين في االأطر المن�س�رة �سمن 

الن�س ط�ال الجزء المتبقي من هذا الف�سل.

Journal of Ethnic and Migration Stud� و   International Migration مجّلتي محرري  من  المقدمة  الم�ساهمات   تت�سير 

بالهجرة.  المتعلقة  البح�ث  زيادة  وراء  اأ�سباب  عدة  اإلى  والهجرة(  االإثنية  الدرا�سات  ومجلة  الدولية  الهجرة  )مجّلة    ies
العالية  االجتماعية  لالأهمية  كا�ستجابة  فهي  بها  اال�سطالع  يجري  التي  االأكاديمية  االأبحاث  من  الهائلة  الكمية  اأوال، 

اإر�ساء اتفاق عالمي  اإطالق عملية  اإن  ( Statham)- انظر التذييل باء(. ثانيا،  العالم الي�م" )�ستاثام  لق�سايا الهجرة في 

مجال  في  الباحثين  جانب  من  اأكبر  اهتماما  ي�ستدعي   2016 عام  في  الالجئين  ب�ساأن  عالمي  اتفاق  واإبرام  الهجرة  ب�ساأن 

غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ت�سجع  بال��س�ح،  تت�سم  والتي  الرفيع،  الم�ست�ى  ذات  ال�سيا�سية  المبادرة  هذه  مثل  اإن  اإذ  الهجرة؛ 

( Duncan) - انظر التذييل باء ) ثالثا،  مبا�سر على اال�سطالع بمزيد من البح�ث ح�ل االإدارة العالمية للهجرة( دنكان 

نتيجة  ت�اجهها  التي  الج�هرية  التغيرات  وال�سع�ب  المجتمعات  تفهم  ب�ا�سطتها  مهّمة،  تف�سيرية  عد�سة  الهجرة  اأ�سبحت 

باء(. التذييل  انظر   - للع�لمة” )�ستاثام 

االإ�سدارات  في  التمرين  هذا  تكرار  �سيتم  الرئي�سية.  الهجرة  مجالت  من  عليها  الح�س�ل  تم  التي  الم�ساهمات  في  الجغرافي  التن�ع  ت�فير  حاولنا  لقد   387

الم�ستقبلية من تقرير الهجرة العالمي ، حيث �ستتم دع�ة مجالت اأخرى لتقديم مدخالت. تم اختيار ت�سع مجالت واتفق محرروها على تقديم مدخالت ، 

ولكن فقط �سبعة م�اد مقدمة. لم ينتهي اال�ستعرا�س الدولي للهجرة و Migraciones Internacionales في تقديم المدخالت.
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African Human Mobility Review  )المجلة الأفريقية حول التنقل الب�شري(

الب�سري. وكذلك  بالتنقل  عالميا متزايداً  اهتماما  والتنمية  الهجرة  بين  العالقة  النقا�س ح�ل  اأثار  االأخيرة،  ال�سن�ات  في 

اإجراءات  واقتراح  الهجرة،  واأنماط  اتجاهات  و�سف  اإلى  الباحث�ن  �سعى  الكبرى، حيث  ال�سحراء  اأفريقيا جن�ب  في  ال�ساأن 

على  القائمة  البح�ث  ال�سدد، تحظى  وفي هذا  اأي�سا.  القارة  لتنمية  والب�سرية  واالجتماعية  االقت�سادية  الف�ائد  لت�سخير 

االأدلة بقب�ل وا�سع  لبناء وت��سيع مجم�عة المعارف عن طريق اختبار الفر�سيات، والتحقق من �سحة النظريات القائمة 

وو�سع اأخرى جديدة. وفي النهاية، البد من ن�سر نتائج البح�ث وت�زيعها على جمه�ر اأكبر ومتن�ع يتاألف من االأكاديميين 

اأ�سا�سياًّ ال لتعزيز اإبراز االأبحاث فح�سب،  والممار�سين والمجتمع المدني وممثلي الحك�مات. وبالتالي، يعّد الن�سر عن�سراً 

بل واأي�ساً م�سداقية االأعمال التجريبية التي اأجراها الباحث�ن. وتعّد المجالت العلمية الخا�سعة ال�ستعرا�س االأقران، على 

وجه الخ�س��س،  اأداة اأ�سا�سية لتعزيز النقا�س والبحث. لكن هناك نق�س الي�م في المجالت الخا�سعة ال�ستعرا�س االأقران 

ذات ج�دة عالية في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء، التي تعالج من �سمن م�سائل اأخرى، م�ساألة التنقل الب�سري. وي�اجه الباحث�ن 

تحديات في تقديم نتائج البح�ث في المجالت االأفريقية في هذا المجال، اإما الأن هذه المجالت تن�سر  ب�سكل غير منتظم، 

اأو ب�سبب انعدامها تماماً.

الم�سدر: Mulugeta Dinbabo )م�ل�غيتا دينبادو(، المحّرر. ويرد ن�س الم�ساهمة الكامل في التذييل باء.

ا�ستنادا اإلى عناوين المقاالت ال 538 ال�اردة في عّينة المجالت التي اخترناها، ي�سّلط ال�سكل 2 )�سحابة الكلمات( ال�س�ء على 

عن�ان  اأن  افترا�س  على  الهجرة.  ح�ل  العلمية  المن�س�رات  في  المتكررة  الرئي�سية  التركيز  مجاالت  تعك�س  التي  الم�سطلحات 

المقال يعك�س محت�اه، حاولنا ا�ستخدام الم�سطلحات االأكثر �سي�عا لت�سليط ال�س�ء على الق�سايا الم��س�عية البارزة. ولي�س 

من الم�ستغرب اأن ُت�ستخَدم على نطاق وا�سع في العناوين م�سطلحات مثل الهجرة والمهاجرين والتنقل. ومن المثير لالهتمام 

اأن يظهر ُكالًّ من م�سطلحي المهاجرين ال�افدين والهجرة ال�افدة  في المراكز الع�سرة االأولى، في حين م�سطلحي الهجرة 

وجهة  اإلى  ذلك  وي�سير   .
388

الكلمات �سحابة  ت�سكل  التي  م�سطلح   75 ال  بين  من  يظهران  ال  الخارجين  والمهاجرين  الخارجة 

نظر »البلدان الم�ستقبلة« ال�سائدة - على االأقل في المقاالت المن�س�رة في المجالت المختارة. في حين اأن هذا يرتبط جزئيا 

المتعلقة  التقليدية  النظر  وجهات  تت�سمن  التي  المجالت  ت�سمل  ال  عينتنا  فاإن  للتحليل،  اخترناها  التي  المحددة  بالمجالت 

. وعالوة على 
389

ب»من�ساأ« الهجرة. وعالوة على ذلك، فاإن اأوروبا هي الم�سطلح الجغرافي ال�حيد في اأعلى المراكز الع�سرة االأولى

ذلك، فاإن الم�سطلحات الجغرافية المتبقية من بين 75 التي ت�سكل �سحابة الكلمات هي اأفريقيا واأ�ستراليا وكندا وال�سين واأنكلترا 

وه�لندا وجمه�رية ك�ريا: حيث معظم البلدان اأو المناطق ت�سهد الهجرة ال�افدة ولي�س الهجرة الخارجة.

الخام�س  الم�سطلح  فاإن   ، وكمرجع  يجعلها غير مقروءة.  المتبقية  للكلمات  المنخف�س  ال�زن  الأن  75 م�سطلًحا  اإلى  ال�سحابة  الكلمات  قائمة  اقتطاع  تم   388

وال�سبعين ه� جيل )من اليمين اإلى الي�سار ، اأ�سفل المهاجر(.

وفًقا لتقرير الهجرة الدولية لعام 2015 )الذي ت�سدره اإدارة االأمم المتحدة لل�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعي (UN DESA) ، من 244 ملي�ن مهاجر دولي   389

 .)2016 ،UN DESA( في عام 2015 ، 76 ملي�ن يعي�س�ن في اأوروبا ، و 75 ملي�ن في اآ�سيا ، و 54 ملي�ن في اأمريكا ال�سمالية
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الر�سم 2: �سحابة الكلمات الم�ستمّدة من عناوين المقاالت ال 538 

 المن�س�رة في �سبع مجالت اأكاديمية في الفترة 2016-2015

www.wordle.net و   www.wordclouds.com  ن�سئت با�ستخدام
ُ
مالحظة: اأ

Asian and Pacific Migration Journal  مجلة الهجرة في اآ�شيا والمحيط الهادئ

تدّل المقاالت المن�س�رة في مجلة الهجرة في اآ�سيا والمحيط الهادئ عم�ما على �سيناري� الهجرة في منطقة اآ�سيا والمحيط 

 2015 عام  في  المن�س�رة  المقاالت  وت�سمنت  الدع�ة.  وق�سايا  ال�سيا�سية  والمناق�سات  االأبحاث  ل��سع  انعكا�س  وهي  الهادئ 

و2016 مقاالت عّدة عن ك�ريا الجن�بية وال�سين، اإال اأنه ب�جه عام، خالل العامين الما�سيين ي�سار اإلى تن�ع اأ�س�ل ووجهات 

والهن�د،  ال�سينيين  بالطلبة  تتعّلق  المثال،  �سبيل  على  الّطلَبة،  هجرة  عن  فالمقاالت  اإليها.  التطّرق  تّم  التي  المهاجرين 

وبال�سدفة يمثل ه�ؤالء الطلََبة اأكبر مجم�عتين من الطلََبة المهاجرين الدوليين. اأما المقاالت عن الطلََبة الك�ريين  في 

اليابانيين  �سن المراهقة غير الم�سح�بين في ال�اليات المتحدة وع�دة الطالب ال�سينيين، والتركيز على هجرة الطلبة 

فقد و�ّسعت النقا�س ح�ل هذا الم��س�ع. واأما المقاالت ح�ل المعلمين الفلبينيين في اإندوني�سيا ورجال االأعمال ال�سينيين 

المهاجرين في �سنغاف�رة، واختالف معدالت الخ�س�بة لدى االأفغان في اإيران فهي بع�س االأمثلة عن مقاالت تك�سف ن�سبيا 

ج�انب الهجرة داخل االإقليم، التي ال ُيعَرف عنها الكثير، في حين اأن المقاالت ح�ل الفيتناميين في ب�لندا ت�فر معل�مات 

م�ستكملة عن الهجرة القديمة والخ�سائ�س الجديدة للهجرة الفيتنامية اإلى ب�لندا وعم�ما، فاإن المقاالت التي ن�سرت في 

2015-2016 هي مزيج من الم�سائل القديمة والجديدة وتظّل اإلى الي�م ق�سايا قيد البحث.

الم�سدر: ماروخا اآ�سي�س، المحررة الم�ساركة. يرد الن�س الكامل في التذييل باء

اإذ يرد 44 مرات في 538 عن�ان من عناوين  الم�ستخدمة ب�سكل متكرر، م�سطلح »االجتماعي«،  الم�سطلحات االأخرى  من بين 

المقاالت )8 في المائة(. وت�ساحب هذه ال�سفة ب�سكل طبيعي العديد من الكلمات المتعلقة بالهجرة: وت�سمل هذه اال�ستخدامات، 

على �سبيل المثال، االندماج االجتماعي والتغيير االجتماعي والحماية االجتماعية. لكن المتالزمة االأكثر تكرارا �سمن عّينتنا 

اأهمية الدور الذي ت�سطلع به ال�سبكات في ت�سكيل تجارب المهاجرين. ومن االأمثلة  ُتبرز مدى  ال�سبكة االجتماعية، وهي  هي 

على الق�سايا التي ن�ق�ست في المقاالت االأكاديمية ح�ل ال�سبكات االجتماعية تجارب ال�سبكات االجتماعية للمهاجرين من تركيا 
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اإلى كندا، وال�سبكات االجتماعية وال��س�ل اإلى �س�ق العمل بين المهاجرين البرازيليين في اآيرلندا، ودور ال�سبكات االجتماعية 

للمهاجرين الهن�د اإلى ني�زيلندا.

العالمي«  ال�سعبي  ال�سيا�سي واالإعالمي والخطاب  اإلى »االهتمام الجديد باالجئين في الخطاب  الم�ستغرب، بالنظر  ولي�س من 

)ك��سر- انظر التذييل باء(، فاإن م�سطلح الجئ يتبّ�اأ �سدارة الم�سطلحات الع�سرة االأولى في �سحابة ال��س�م. وكما ه� مت�قع، 

اإلى م�سطلح »الالجئ« في عناوين  اأن مجلة درا�سات الالجئين وحدها تمثل 46 في المائة من جميع االإ�سارات  يبّين التحليل 

المقاالت في عينتنا، في حين اأن الن�سبة المتبقية البالغة 54 في المائة ترد في المجالت المتبقية. والكلمة االأخرى التي تظهر 

. ومّرة اأخرى، ال غرو في ذلك. ويعد البحث عن دخل اأف�سل وظروف عمل 
390

�سمن الم�سطلحات الع�سرة االأولى هي كلمة العمل

من اأهّم الع�امل الدافعة للهجرة: اإذ بلغ مجم�ع المهاجرين الدوليين في عام 2015 ، ويعّد 72 في المائة منهم في �سن العمل، 

البلدان ذات الدخل  ا�ست�عبت  الفترة ما بين عامي 2000 و2015،  المائة منهم في بلدان مرتفعة الدخل. وفي  ويعي�س  71 في 

االأكثر  الم�سطلحات  اأن  اأجري في عينتنا  الذي  التحليل  ويتبين من   .
391

الدوليين المهاجرين  نم�  المائة من  81 في  المرتفع 

ارتباطا بهذه الكلمة هي »�سيا�سة الهجرة« و»�سيا�سة العمل« و»�سيا�سة اللج�ء/الالجئين«.

(Journal of Ethnic and Migration Studies) )مجلة الدرا�شات حول المجموعات الإثنّية والهجرة )المجلة

في عام 2017، �ستن�سر المجلة 16 عدداً، اأو ما يناهز 160 مقااًل يتاأّلف من 9 اآالف كلمة، من البح�ث االأ�سلية في مجال الهجرة 

والعالقات االإثنّية وال�سبب في غزارة المقاالت التي نن�سرها، ه� اأننا نريد اإخراج البح�ث العلمية اإلى المجال العام الأجل 

تن�ير فهم الجماهير. فنتائج البح�ث االأكاديمية االأ�سلية ُت�سفي �سرعية لمزاعم جماعات ال�سغط وال�سيا�سيين، والم�ساهمة 

لَة. في ف�سح االدعاءات "الكاذبة"، ولكن للقيام بذلك يجب اأن تك�ن وا�سحة علناً   وُم�سجَّ

ولئن كانت المجلة قبل خم�س �سن�ات ترّكز في المقام االأول على المجال "االأوروبي"، اأعتقد اأنه من االإن�ساف الق�ل باأننا 

بذلنا جه�دا مت�سافرة في ال�سن�ات االأخيرة لالنخراط ب�سكل مبا�سر مع علماء في اأمريكا ال�سمالية )اأولئك الذين يعمل�ن 

على ال�اليات المتحدة وكذلك على اأوروبا(، ويمكن الق�ل اإن االأهّم من ذلك، ه� ت�سجيع االأو�ساط االأكاديمية في اآ�سيا واأفريقيا 

اأنها منتدى للمناق�سات. ومرة اأخرى، يعك�س هذا التغييرات الهامة التي تحدثها الهجرة في  اإلى المجّلة على  على النظر 

العالم. فاإذا كان هناك 240 ملي�ن مهاجر داخلي في ال�سين على مدى العقد الما�سي، فال بّد اأّنها تعّد م�ساألة على االأو�ساط 

االأكاديمية المعنية بالهجرة اأن ت�سارك فيها؟ على نح� مت�ا�سع، نحن ناأمل اأن ُتخرجنا زيادة التبادالت عبر القارات، ب��سفنا  

اأكاديميين، من مجاالتنا ومن ق�قعتنا، وبالتالي معار�سة بع�س "الحقائق" المقب�لة التي تتخلل مفاهيمنا. فالعديد من 

المفاهيم في مجال الهجرة والعالقات العرقية ُت�ستمّد من تجارب الهجرة من الجن�ب اإلى ال�سمال في فترة ما بعد الحرب، 

كتبها علماء من البلدان الم�ستقبلة.

الم�سدر:  Paul Statham  المحّرر. يرد الن�ّس الكامل في التذييل باء. 

390      تم تجميع المترادفات مثل العمل والت�ظيف والمهن في كلمة العمل. 

391     االأمم المتحدة، اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، 2016.  
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وقد اعترف ثالثة محررين باأنه يغلب على االأو�ساط االأكاديمية اأن تك�ن منقطعة عن  �سانعي ال�سيا�سات اإذ غالًبا ما يحتاج �سانع� 

اإلى االأدلة ف�ًرا بينما ت�ستغرق البح�ث االأكاديمية وقًتا ط�ياًل، وت�سيف مراجعة النظراءاإلى هذا ال�قت، وهذا يعني  ال�سيا�سة 

اأن بع�س االأبحاث يتم ن�سرها بعد حاجة ال�سيا�سة اإليها. Duncan - اُنظر التذييل باء(. وُي�سار اإلى االأطر الزمنية المطبقة في 

االأو�ساط ال�سيا�سية واالأو�ساط االأكاديمية على اأنها فرقاً ج�هرياً:  اإن اإنتاج المعرفة القائمة على البح�ث ت�ستغرق وقتاً ط�ياًل 

 Asis( وتتطّلب عمليات كثيفة، وه� ما قد ال يتنا�سب مع �سياق �سنع ال�سيا�سات ال�سريع الخطى في بع�س االأحيان والمثير للنزاع

- انظر التذييل باء(. ومن بين  الحل�ل الممكنة اإعداد ملخ�سات م�جزة لل�سيا�سات العامة، اأو اإجراء ح�ارات ب�ساأن ال�سيا�سات، اأو 

التعاون مع و�سائط االإعالم الإنتاج تقاريرمي�س�ر بدرجة اأكبر وفي وقت اأن�سب” )Asis - انظر التذييل باء(.

(International Migration Journal) مجلة الهجرة الدولية

الهجرة هي ظاهرة من االتجاهات الط�يلة االأجل التي ال تبرز اأنماطها غالباً اإال مع مرور ال�قت. ويعّد الباحث�ن االأكاديمي�ن 

في و�سع اأف�سل لفهم هذه االتجاهات من العديد من �سانعي ال�سيا�سة الذين يطلب منهم تقديم التحليل والم�س�رة ب�س�رة 

اأ�سرع. وعلى الرغم من اأن عمليات �سنع ال�سيا�سات تتّم في كثير من االأحيان ب�س�رة عاجلة، فه� عمل متحّفظ بطبيعته. وقد 

يك�ن االعتراف باالتجاهات النا�سئة التي حددتها البح�ث من قبل ال�سيا�سات اأمراً بطيئاً، مما يجعل من االأهمية بمكان اأن 

تتّم البح�ث التجريبية ب�سكل جيد واأن تخ�سع لمراجعة االأقران.

لقد �سهدت ال�سن�ات القليلة الما�سية اهتماما متزايدا في عمليات اتخاذ القرار، وفي ن�ايا االأفراد  على الهجرة؛ وهذا ما 

يتناق�س ب�سكل ملح�ظ مع انت�سار التحليالت الكلية لع�امل الدفع والجذب المتعلقة بنظرية الهجرة الكال�سيكية، واإن كانت 

ُت�ستخدم  بمثابة عن�سر مكّمل، ولي�س كبديل.

الم�سدر:Howard Duncan المحّرر. يرد الن�ّس الكامل في التذييل باء.

المنظمات الحكومية الدولية

تعك�س م�ساهمات منظمات االأمم المتحدة الرئي�سية، العاملة في مجال الهجرة، االخت�سا�سات وكذلك االتجاهات الحالية في 

اأنماط الهجرة مثل زيادة االأطفال المهاجرين على ال�سعيد الدولي.  الهجرة، بما في ذلك بع�س التح�الت التي �سهدناها في 

فعلى �سبيل المثال، تن�سق اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم المتحدة تجميع البيانات، بما في ذلك ما يتعلق 

بالهجرة - وهي عملية  بّينت اأوجه الق�س�ر في قدرات المكاتب االإح�سائية ال�طنية 19 وفي عام 2016، ن�سرت �سعبة ال�سكان تقرير 

الهجرة الدولية لعام 2015 – وه� من�س�ر ُي�سدر كّل �سنتين، يعر�س معل�مات عن م�ست�يات واتجاهات الهجرة الدولية بالن�سبة 

نطاق  على  للهجرة  المتحدة  االأمم  بيانات  بقاعدة  ال�سكان  �سعبة  وتحتفظ  العالم.  في  والبلدان  واالأقاليم  الرئي�سية  للمناطق 

اأوفى مجم�عة من االإح�ساءات عن عدد المهاجرين الدوليين الم�ج�دين في كل بلد  العالم، وهي قاعدة بيانات تحت�ي على 

والم�سنفين ح�سب بلد الم�لد اأو بلد الجن�سية ون�ع الجن�س والعمر، ف�سال عن مجم�عة بيانات اأ�سغر تت�سّمن بيانات �سن�ية عن 

تدفقات الهجرة الدولية ل 45 بلدا.
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اأمثلة على المواد العالمية الرئي�شية المن�شورة في عامي 2015 و2016

مكتب االأمم المتحدة لل�س�ؤون 

االقت�سادية واالجتماعية

2015 تقرير الهجرة الدولية لعام 2015 

جاٍرقاعدة بيانات االأمم المتحدة للهجرة 

جاٍرمجم�عة البيانات عن تدفقات الهجرة الدولية 

2016االتجاهات العالمية : النزوح الق�سري في عام 2015 مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين

2015االتجاهات العالمية: النزوح الق�سري في عام 2014

2015اتجاهات اللج�ء 2014 

جاريةقاعدة بيانات االإح�ساءات ال�سكانية 

منظمة العمل الدولية 

2016تعزيز الهجرة العادلة: الم�سح العام المتعلق ب�سك�ك العمال المهاجرين 

2015تقديرات منظمة العمل الدولية العالمية ب�ساأن العمال المهاجرين 

المف��سية ال�سامية لحق�ق االإن�سان 

2015و�سع المهاجرين العابرين

المنزليين  للعمال  االإن�سان  حق�ق  وتعزيز  حماية  المغلقة:  االأب�اب  خلف 

المهاجرين الذين هم في و�سع غير نظامي

2015

2016اال�سخا�س المقتلع�ن: االأزمة المتزايدة لالأطفال الالجئين والمهاجرين 2016الي�ني�سف

2016التقرير العالمي للمكتب المعني باالتجار باالأ�سخا�س 2016 المكتب المعني بالمخدرات والجريمة

مالحظة: تناق�س من�س�رات المنظمة الدولية للهجرة اأدناه.

من  ثروة  لالجئين،  والحل�ل  والم�ساعدة  الحماية  بمتابعة  مكلفة  المتحدة  لالأمم  تابعة  وكالة  ب��سفها  المف��سية،  وتنتج 

�س – بعن�ان "عالم الالجئين"  )refworld(. ت�سدر مجلة "االتجاهات العالمية"  المن�س�رات، ولديها م�ست�دع بح�ث مخ�سّ

االتجاهات  وتحلل  وتعر�س  المف��سية.  ت�سدرها  التي  الرئي�سية  المن�س�رات  اإحدى  وهي  ي�ني�/حزيران،  �سهر  في  �سن�يا 

ال�سن�ية في جميع اأنحاء العالم فيما يتعلق بالالجئين وغيرهم من المجم�عات االأخرى التي تعنى بها المف��سية. واإن لم يكن 

تركيزها عالميا )ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى طبيعة تدفقات اللج�ء(، فاإن التقرير ال�سن�ي للمف��سية ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين 

الرئي�سي  الم�سدر  اأي�سا  المف��سية  وتعّد  �سناعيا.  بلدا   44 في  اللج�ء  طالبي  طلبات  ب�ساأن  وتحليالت  اإح�سائية  بيانات  يقدم 

لالإح�ساءات العالمية المتعلقة بالالجئين وغيرهم من المجم�عات التي ُتعنى بها، على النح� ال�ارد في قاعدة بيانات اإح�ساءات 

ال�سكان على االإنترنت.

تعّد منظمة العمل الدولية هيئة معنية ب��سع المعايير، م�س�ؤولة عن تن�سيق عملية و�سع معايير العمل الدولية واالإ�سراف على 

المهاجرين. و"تعزيز  العمال  �سن�يا على  التي تجريها  المتعمقة  العامة  اال�ستق�سائية  الدرا�سة  تنفيذها. في عام 2016، ركزت 

المهاجرين في  العمال  اأدوات  واآثار  درا�سة تبحث في تطبيق  المهاجرين"،  العمال  درا�سة عامة ح�ل �سك�ك  العادلة:  الهجرة 

التقديرات  ت�فر  العاملة،  اليد  اإح�ساءات هجرة  واإنتاج  تح�سين جمع  اإلى  الرامية  �سياق جه�دها  وفي  الدولية.  العمل  منظمة 

االإجمالي  العدد  العاملين بين  المهاجرين  العمال  لن�سبة  المهاجرين تقديرات  العمال  ب�ساأن  الدولية  العمل  العالمية لمنظمة 

للمهاجرين في جميع اأنحاء العالم، والتركيز ب�سكل خا�س على العمال المنزليين المهاجرين.
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المتحدة  لالأمم  الرئي�سي  المكتب  وهي  المتحدة،  لالأمم  العامة  االأمانة  من  جزءا  االإن�سان  لحق�ق  ال�سامية  المف��سية  وتعد 

المتحدة  االأمم  اآليات  دعم  اإلى  وباالإ�سافة  المهاجرون.  فيهم  بمن  االأ�سخا�س،  لجميع  االإن�سان  بتعزيز وحماية حق�ق  المكلف 

لحق�ق االإن�سان، مثل هيئات معاهدات حق�ق االن�سان واالإجراءات الخا�سة لمجل�س حق�ق االإن�سان، تنتج المف��سية ثروة من 

الم�اد ذات ال�سلة.

ح�ل  درا�سة  االإن�سان  لحق�ق  المتحدة  االأمم  مكتب  اأجرى  المتحدة،  لالأمم  التابع  االإن�سان  حق�ق  مجل�س  طلب  على  وبناء 

المهاجرين العابرين، ون�سر فيما بعد »و�سع المهاجرين العابرين« في عام 2015، مما ك�سف عن وج�د فج�ة وا�سحة في حماية 

هذه الفئة من المهاجرين. وفي عام 2015، ن�سرت المف��سية اأي�سا »خلف االأب�اب المغلقة«، م�سّلطة ال�س�ء على اال�ستغالل و�س�ء 

المعاملة وم�اطن ال�سعف التي يمكن اأن يعي�سها العمال المنزلي�ن المهاجرون غير النظاميين، ومحّددة اإطار حق�ق االإن�سان 

الذي ينطبق عليهم.

وعلى الرغم من اأن المن�س�ر ال�سن�ي الرئي�سي للي�ني�سيف - حالة اأطفال العالم - ال يعني بال�سرورة االأطفال المهاجرين، فقد 

بيانات  عام 2016. وعر�ست  والمهاجرين في  الالجئين  المتزايدة لالأطفال  االأزمة  المقتلع�ن«:  »االأ�سخا�س  الي�ني�سف  ن�سرت 

وتحليالت عالمية عن حياة وحاالت ما يقرب من 50 ملي�ن طفل هاجروا عبر الحدود اأو نزح�ا.

وفي اإطار واليته لم�ساعدة الدول في الت�سدي للجرائم الدولية، يبذل المكتب جه�دا لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية، 

التقرير  ويقدم  الم�ا�سيع.  هذه  التقارير عن  متن�عة من  وينتج مجم�عة  المهاجرين،  وتهريب  بالب�سر  االتجار  ذلك  في  بما 

العالمي الثالث عن االتجار باالأ�سخا�س، الذي ن�سر في عام 2016، لمحة عامة عن اأنماط وتدفقات االتجار باالأ�سخا�س، ويرتكز 

اأ�سا�سا على حاالت االتجار التي اكت�سفت بين عامي 2012 و2014.

اأبرزها في �سكل  – وكان  ون�سرت المنظمة الدولية للهجرة مجم�عة وا�سعة من م�اد البحث والتحليل في عامي 2015 و2016 

درا�سات وتقارير م�ستقلة،  وقد ا�سُتمّد الكثير منها مبا�سرة من م�ساريع معّينة. فعلى �سبيل المثال، في اإطار م�سروع "الهجرة 

االأدلة  قاعدة  تقيم  بحثية  تقارير  ن�سرت  االأوروبية،  المف��سية  تم�له  الذي  ال�سيا�سات"،  اأجل  من  اأدلة  المناخ:  وتغير  والبيئة 

المتعلقة بالهجرة وتغير المناخ في عامي 2015 و2016 ب�ساأن البلدان ال�ستة الم�ساركة في الم�سروع: الجمه�رية الدومينيكية، 

كبير  اإلى حد  والتقارير  للدرا�سات  االإجمالي  العدد  نام. ويرتبط  الجديدة، وفييت  وباب�ا غينيا  وهايتي، وكينيا، وم�ري�سي��س، 

بدورات الم�ساريع، وه� ما يعزى جزئيا اإلى الزيادة الكبيرة في عام 2016 مقارنة بالعام ال�سابق )اُنظر الجدول 1(. وتنتج بعثات 

المنظمة الدولية للهجرة العديد من التقارير محليا، خا�سة لّما تنبع من م�ساريع فردية.

ويبّين الجدول 1 اأي�سا اأن الدرا�سات والتقارير الم�ستقلة ت�سكل الجزء االأكبر من المن�س�رات المت�سلة بالبح�ث، على الرغم من 

اأن دعم المنظمة الدولية للهجرة لمجالت الهجرة – »الهجرة الدولية وممار�سة �سيا�سات الهجرة«- كان اأي�ساً اإ�سهاماً مهما في 

بح�ث الهجرة. باالإ�سافة اإلى ذلك، تقدم م�جزات الهجرة نظرة عامة على الهجرة الخا�سة بالبلد )بتم�يل كبير من �سندوق 

التنمية التابع للمنظمة الدولية للهجرة( لدعم بناء القدرات في مجال بيانات الهجرة والبحث والتحليل في الدول االأع�ساء، 

من جملة اأم�ر اأخرى.
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الجدول 1- من�س�رات مكتبة المنظمة الدولية للهجرة لعامي 2015 و2016

20152016ن�ع المن�س�ر

10تقارير الهجرة في العالم )اأ(

1من�س�رات مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية )ب(

11�سل�سلة بح�ث الهجرة

86م�جزات الهجرة

55ق�سايا ممار�سة �سيا�سة الهجرة

3573درا�سات وتقارير

812م�جز ال�سيا�سة

39ق�سايا الهجرة الدولية )ج(

916من�س�رات اأخرى

71131المجم�ع

الم�سدر: المنظمة الدولية للهجرة

مالحظة:)اأ( �سدر تقرير الهجرة في العالم لعام 2015 بعدة لغات؛ 

             )ب( تاأ�س�س مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية في اأيل�ل/�سبتمبر 2015؛ )ج( تغير محرر مجلة الهجرة الدولية في عام 2015.

المن�شورات الرئي�شية ذات ال�شلة بالبحوث التي اأجرتها المنظمة الدولية للهجرة والتي �شدرت في عامي 2015 و2016

تقرير الهجرة في العالم لعام 2015 - المهاجرون والمدن: �سراكات جديدة الإدارة التنقل

الرحالت القاتلة المجلد 2: تحديد وتعقب المهاجرين الم�تى والمفق�دين

تقييم االأدلة: فر�س وتحديات الهجرة في بناء القدرة على م�اجهة تغير المناخ )عدة تقارير قطرية(

بيانات وبح�ث ح�ل تهريب المهاجرين: ا�ستعرا�س عالمي لقاعدة االأدلة النا�سئة

ذي  لمجلة  التابعة  االقت�سادية  البح�ث  وحدة  )مع   2016 لعام  الهجرة  ح�كمة  م�ؤ�سر  جيدة:  اإدارة  الُمدارة  الهجرة  قيا�س 

اإيك�ن�مي�ست(

مركز تحليل بيانات الهجرة العالمية م�جز البيانات

الهجرة والبيئة وتغير المناخ م�جز ال�سيا�سات

م�جزات الهجرة )تقارير عدة بلدان(

تقارير مراقبة التغذية )في اإطار برنامج التقييم ال�سحي التابع للمنظمة(

االتجار  وع�اقب  ال�سحية  المخاطر  ح�ل  االأقطار  المتعددة  النتائج  المهاجرين:  و�سحة  االتجار  العمل،  في  اال�ستغالل 

بالعمال والمهاجرين 
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قيا�س نطاق التغطية 

الأو�شاط الأكاديمية

التطغية  نطاق  ت��ّسع  ع  ت�قُّ المعق�ل  من  بالهجرة،  المتعلقة  التحليل  وم�اد  البح�ث  حجم  وزيادة  بالهجرة،  االهتمام  بازدياد 

)بت��سيع نطاق القراء مثال(. ويبدو اأن هذا ه� الحال بالن�سبة للمجاالت التي تم فح�سها في هذا الف�سل، والتي �سهد  »تاأثيرها« 

عم�ما زيادة في عام 2015 )بن�سبة 21 في المائة( وفي عام 2016 )بن�سبة 4 في المائة؛ اُنظر ال�سكل 3(. وي�سير مت��سط الزيادة 

اأن  اإذ  المن�س�رة في هذه المجالت ت�ستح�ذ على مزيد من االهتمام:  اأن المقاالت  اإلى   الذي حدث م�ؤخرا، 
392

التاأثير في عامل 

اأنه قد تمت قراءته، واأن البع�س من م�سم�نه مفيدا كي ُي�ساف اإلى قاعدة االأدلة و/اأو الإثارة  اال�ست�سهاد بالمقال يعني �سمنا 

النقا�سات، وبناء المعرفة، اأو ت�جيه �سيا�سة الهجرة وممار�ستها.

ال�سكل 3- عامل التاأثير لدىمجالت مختارة 

.InCites Journal Citation Reports، Thomson Reuters الم�سدر: تقارير

مالحظة:  لم تكن قد تّمت فهر�سة مجلة التنقل الب�سري االأفريقي African Human Mobility Review من قبل InCites  في وقت كتابة 

هذا التقرير )حزيران/ي�ني� 2017(. عامل التاأثير ه� ن�سبة اال�ست�سهادات مقابل المن�س�رات.

عامل التاأثير ه� ن�سبة اال�ست�سهادات مقابل المن�س�رات. وبالن�سبة ل�سنة معينة، ُتراعى اال�ست�سهادات مقابل المن�س�رات اأثناء ال�سنتين ال�سابقتين. 
 392

لمزيد من المعل�مات، يرجى االطالع على المثال ال�ارد في التذييل األف.
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من ال�ا�سح اأن مقايي�س الن�سر الم�ستندة اإلى عدد اال�ست�سهادات )بما في ذلك عامل التاأثير( تنط�ي على قي�د وج�انب �سلبية 

اإلى الجداول الزمنية للن�سر االأكاديمي وال�قت الذي ي�ستغرقه تجميع/ اأوال، تتراكم االقتبا�سات عادًة ببطء، نظراً   .
393

مختلفة

اإ�سدار االإح�ساءات. ثانيا، تكاد اال�ست�سهادات اأن تنح�سر في ال�سياق االأكاديمي، وه� اأحد االأ�سباب التي دفعت اإلى و�سع تدابير بديلة 

)ن�ق�ست اأدناه(. ثالثا، ال تقي�س اال�ست�سهادات ن�عية الم�اد واإنما هي طريقة لقيا�س االأثر )انظر المناق�سة ب�ساأن هذه النقطة في 

التذييل األف(. وفي حين اأ�سبح قيا�س مدى اال�ست�سهاد اأول�ية بالن�سبة للنا�سرين االأكاديميين والباحثين االأكاديميين، فقد يك�ن 

اأقل اأهمية بالن�سبة لالأ�سخا�س خارج االأو�ساط االأكاديمية.

ال�شكان والم�شاحة والمكان

من حيث العدد الكلي للمن�س�رات، تعّد الهجرة مح�ر االهتمام ال�سائد في مجال ال�سكان والم�ساحة والمكان. وت�سمل المن�س�رات 

كالًّ من الهجرة الدولية والتنقل الداخلي. حتى اأن بع�س الباحثين ي�سكك�ن في �سحة التمييز بين الم�سطلحين، نظرا لتعقيد 

التنقل الب�سري المعا�سر، واأي�سا نظرا للدوافع الم�ستركة التي تدعم العديد من التحّركات الب�سرية والنزوح.)ط(

حرزت، هي االعتراف باأن التنقالت الب�سرية )بما في ذلك اأن�اع كثيرة من 
ُ
ويمكن الق�ل اأن اأهّم التقدمات المفاهيمية التي اأ

الهجرة( هي تنقالت تق�م على العالقات �سمن حياة النا�س الذين يعي�س�ن داخل االأ�سرة والذين قد يتنّقل�ن معاً. )ي( كما تق�م 

على العالقات اأي�سا بين المتنقلين وغير المتنقلين )على �سبيل المثال بين االآباء الذين يهاجرون دوليا للعمل واأطفالهم 

الذين غالباً ما ُيترك�ن وراءهم مع االأجداد(، )ك( اأو بين المهاجرين الذين ي�سل�ن اإلى مجتمع ما وغيرهم من االأ�سخا�س 

الذين يعي�س�ن في نف�س المجتمع ويق�م�ن بتعديل حياتهم ح�سب تاأثير ال�افدين الجدد. )ل( وتق�م اأي�ساً على العالقات 

بين المهاجرين واأولئك الذين لديهم القدرة على تمكين و/اأو منع التنقل )على �سبيل المثال اأوالئك الذين يق�م�ن بت�فير 

ال�ّسكن لل�افدين الجدد(، اأو اأولئك الذين يحكم�ن �سيا�سة الهجرة والذين يقّررون من ُي�ؤذن له بالبقاء ومن عليه الع�دة اإلى 

م�طنه االأ�سلي. )م(

الم�سدر: Allan M. Findlay، و Clara H. Mulder و Darren P. Smith، المحررون. يرد الن�س الكامل في التذييل باء. 

.Hugo 2016  و   Hickey و  Yeoh )ح(

.Engbersen2015  و Van Bochove )ط(

.Tao 2016  و Zhou و Murphy  )ك(

.Robinson2015  و  Phillips )ل(

.Derluyn 2015  و  Broekaert و Lietaert )م(

القيا�س  المقايي�س،  هذه  بين  ومن  االأكاديمية.  االأو�ساط  خارج  الِعلِمية  المن�س�رات  اثر  لتقييم  جديدة  مقايي�س  و�سع  ويجري 

 . وبالن�سبة الأي 
 ، الذي يبّين "كم عدد االأ�سخا�س الذين اطلع�ا على االإنتاج العلمي"395

البديل لدرجة االهتمام "األتميتريك"394

اأكبر من  ب�زن  الم�سادر  بع�س  وتتمتع   ،  
تلقته"396 الذي  االهتمام  م�ؤ�سرا على مقدار  "ت�فر  االهتمام  درجة  فاإن  بحثية،  ن�اتج 

غيرها. على �سبيل المثال، تتمتع التغطية في االأخبار باأكبر وزن 8، حيث "من ال�سهل ت�س�ر اأن ق�سة الجريدة المت��سطة قد 

لالّطالع  على اأحد اال�ستعرا�سات االأخيرة لقي�د عامل التاأثير، انظر Williams و Padula، 2015. ولالطالع على ا�ستعرا�س اأو�سع ل�س�ء ا�ستخدام عامل   393

التاأثير، انظر PLoS Medicine Editors، لعام 2006.

 www.altmetric.com :394  اُنظر الم�قع

395  الم�قع ،/www.altmetric.com/about�altmetrics/what�are�altmetrics تّم االطالع عليه في 9 ني�سان/اأبريل 2017.

https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969�how�is�the�altmetric�atten�الم�قع  396

tion�score�calculated-.  تّم االطالع عليه في 9 ني�سان/اأبريل 2017.
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. وت�سمل الم�سادر االأخرى ذات ال�زن الثقيل المدونات 
"التغريدة المت��سطة"397 اأكثر من  اإلى الن�اتج البحثية  تجذب االنتباه 

االإلكترونية )5(، ويكيبيديا )3(، وثائق ال�سيا�سات )3( وت�يتر )1(. وتعّد قيا�سات األتمتريك�س البديلة جديدة ن�سبيا، فقد بداأت في 

 
398

عام 2012. وتّم االعتراف باأنها »االأدوات التي تهدف اإلى قيا�س مدى و�س�ل وتاأثير المقاالت االأكاديمية في ال�قت الحقيقي«

 ، ودعم�ا فكرة ك�ن »م�ؤ�سرات اال�ست�سهاد والقيا�س 
. اإذ وجد االأكاديمي�ن "ارتباطا اإيجابيا لكن �سعيفا ن�سبيا باال�ست�سهادات"399

 . اإن االإ�سارات في المدونات االإلكترونية "قادرة بالخ�س��س على تحديد المن�س�رات التي  
400

تتتبع تاأثيرات مرتبطة لكن منف�سلة«

 - وهي نتيجة تجريبية تدعم ال�زن المهم المخ�س�س للمدونات داخل خ�ارزمية القيا�س، مما يبّين تزايد 
يكثر اال�ست�سهاد بها"401

اأهمية هذا ال�سكل من ن�سر الم�اّد العلمية.

قمنا بتحليل وجهات نظر/تنزيالت القيا�س البديل لدرجة االهتمام "األتميتريك" من 512 مقااًل من المقاالت التي ا�ستعر�سها 

االأقران، ون�سرت في 2015 و2016 من قبل �ستٍّ من المجالت ال�سبعة قيد النظر في هذا الف�سل )لم تكن مجلة التنقل الب�سري 

االأفريقي ( African Human Mobility Review) قد ن�سرت هذه البيانات في وقت كتابة هذا التقرير(. وقد تم اختيار قيا�س 

درجة االهتمام ل�سببين رئي�سيين: اأوال، الأنها كانت متاحة مجانا على جميع م�اقع نا�سري المجاّلت. ثانيا، الأن االأدلة المتاحة 

للمن�س�رات  الكمية  الج�انب  عن  الك�سف  التحليل  لنا  اأتاح  . وقد   
402

االأخيرة البح�ث  ن�اتج  لتتبع  وخا�سة  ا�ستخدامها،  تدعم 

االأكاديمية المتعلقة بالهجرة، مثل عدد المن�س�رات التي تمت االإ�سارة اإليها اأو االطالع عليها و/اأو تنزيلها. ويبين ال�سكل 4 ت�زيع 

درجة االهتمام بالن�سبة للم�اد التي تم اأخذ عينات منها، وعددها 512 مادة. ويبدو لل�هلة االأولى اأن الح�سة االأكبر من المقاالت 

العلمية لم يحظ باأي اهتمام اأو لم يجد تجاوبا، اإذ اإن 129 مادة )25 في المائة( قد �سّجلت �سفرا، مما يعني اأنها لم تذكر على 

االإنترنت من قبل اأي م�سدر. و�سّجل اأكثر من الن�سف )289 اأو 56 في المائة( درجة 2 اأو اأقل، اأي اأنها جذبت، على االأكثر، ما يعادل 

اإ�سارة واحدة في االأخبار  اإاّل )3 في المائة( اأكثر من 20 - ما يعادل تقريباً  تغريدتين اثنتين من ت�يتر. ولم ت�سّجل 14 مقالة 

واحدة في مدونة اإلكترونية اإ�سافة اإلى 5 تغريدات.

397   المرجع نف�سه.

Costas    398 و Zahedi و Wouters، 2005؛  Thelwall ومن معه، 2013.

 Dasgupta، 2017 و Raison و  Warren   399

   Hemminger، 2012 و Piwowar و  Priem  400

  .Wouters، 2005 و Zahedi و Costas  401

.Bornmann   2014 على غرار مقايي�س اال�ست�سهاد التقليدية تماماً، تقدم المقايي�س البديلة المزايا والعي�ب. لتعميق المناق�سة،  انظر  402
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ال�سكل 4- ت�زيع درجة االهتمام بالن�سبة ل512 مقااًل تم ا�ستخراجها 

من مجالت مختارة من عامي 2015 و2016.

www.altmetric.com :الم�سدر

مالحظة:  لم تن�سر مجلة التنقل الب�سري في اأفريقيا African Human Mobility Review بيانات القيا�س في وقت كتابة هذا التقرير 

)ني�سان/اأبريل 2017(.

التنقالت

واإعادة  الحدود  خالل  من  للهجرة  التقليدية  التحليالت  في  ي�سّكك  بامتياز،  �سيا�سيا  م��س�ع  الحدود  اأ�سبحت  لقد   

ر�سمها. فالمناق�سات ال�سيا�سية ح�ل ا�ستقبال الالجئين من �س�ريا واأفغان�ستان داخل اأوروبا؛ والت�س�يت ال�سعبي ل�سالح 

اأم�ر ت�سهد  المملكة المتحدة لمغادرة االتحاد االأوروبي؛ واقتراح بناء الجدار بين ال�اليات المتحدة والمك�سيك؛ كّلها 

على االإجراءات الماّدية والرمزية الجديدة المتعلقة بالحدود واإعادة ر�سمها. وقد تم االعتراف باأن الحدود لي�ست مجّرد 

في  تثيره  التي  الجدال  بمدى  ورهناً  يعبرها،  من  بح�سب  وُتغلَق  وُتفَتح  وُتبنى  ُت�ستخدم،  هي  واإنما  تجريبية،  ظ�اهر 

المناق�سات ال�سيا�سية«. )ن( 

الم�سدر: Kevin Hannam، و  Mimi Sheller  و David Tyfield ، المحررون. يرد الن�س الكامل في التذييل باء. 

Scuzzarello and Kinnvall, 2013. Rebordering France and Denmark Narratives and Practices of Border�Construc� )نن 

  .tion in Two European Countries. Mobilities
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وفيما يتعلق بزيارة �سفحات المقاالت والتنزيل منها، ال ت�فر جميع المجالت هذه البيانات على م�قعها على االإنترنت. وفي 

وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن دوريتان اثنتان )»مجلة الدرا�سات االإثنية والهجرة«، و»التنّقالت«( ت�ّفران اإال زيارة ال�سفحات، 

زيارات  ت�فر  كانت  الالجئين(  درا�سات  )مجلة  وواحدة  منها،  التنزيل  اإال  الهادئ(  والمحيط  اآ�سيا  في  الهجرة  )مجلة  وواحدة 

ال�سفحات والتنزيالت منها. ولم تعر�س ثالث مجالت )مجلة التنقل الب�سري االأفريقي، والهجرة الدولية وال�سكان، والف�ساء، 

والمكان( اأية بيانات عن زيارة �سفحة المقاالت اأو التنزيل منها. للتغلب على هذا النق�س في الت�حيد القيا�سي، قمنا بتجميع 

عدد زيارات ال�سفحات وعدد التنـزيالت منها. ويّبين ال�سكل 5 ت�زيع عدد زيارات/تنزيل �سفحات من 353 مقالة من الم�سادر 

االأربعة المتاحة، مجمعة بالمئات. ويبّين ال�سكل المائل للت�زيع - على غرار قيا�س نتيجة االهتمام- م�ست�ى منخف�س ن�سبيا من 

ال��س�ل)reach(. فقد تّمت زيارة/ تنزيل 28 مقالة فقط )8 في المائة( اأكثر من األف مرة. وت�سير بيانات الزيارات/التنزيالت 

اإلى اأن معظم الكتابات االأكاديمية لديها قراء محدودون ن�سبياً.

ال�سكل 5- ت�زيع عدد الزيارات والتنزيالت من 353 مقااًل من مجالت مختارة اأثناء عامي 2015 و2016 

  

Journal publishers’ websites  :الم�سدر

 International و ،Population, Space and Place و ، African Human Mobility Review مالحظة:  لم تن�سر كل من مجلة

Migration ، بيانات عن الزيارات اأو التنزيالت  في وقت كتابة هذا التقرير )ني�سان/اأبريل 2017(.

باخت�سار، ُيبّين تحليلنا الكّمي اأن الهجرة م��س�عا يحظى باهتمام متزايد: اإذ يدّل عدُد المن�س�رات واالإ�سارات المرجعية على 

اأن هناك مجاال  اإلى  البديل  الزيارات/التنزيل والقيا�س  االأكاديمي. وت�سير مقايي�س  المجتمع  االأقل داخل  زيادة االهتمام، على 

لتح�سين ال��س�ل اإلى االإنتاج العلمي في مجال الهجرة وقراءته. ومن بين العقبات الرئي�سية في هذا المجال ك�ن المن�س�رات 

اإلى الم�اد خارج االأو�ساط االأكاديمية. فالم�سترك�ن في  االأكاديمية عادة ما تك�ن بالمقابل، مما يحّد ب�سكل كبير من ال��س�ل 

المجلة، على �سبيل المثال، غالبا ما يت�سّكل�ن من الم�ؤ�س�سات االأكاديمية، ويمكن اأن تك�ن تكاليف تنزيل المقال ال�احد ف�ق طاقة 
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غير الم�ستركين. وتمّكن حرية ال��س�ل على المن�س�رات االأكاديمية من التنزيل المجاني، لكن عادة ما يتطلب دفع الم�ؤلف اأو 

االتجار  مكافحة  و»مجلة  المقارنة«  الهجرة  »درا�سات  )مثل  المجانية  الدوريات   المزيد من  اأن  غير  النا�سر.  لر�س�م  م�ؤ�س�سته 

 . وباالإ�سافة اإلى ذلك، تك�ن اللغة االأكاديمية واأ�ساليب الكتابة اأكثر تقنية من غيرها 
403

بالب�سر«( كانت تن�سر مقاالت ب�ساأن الهجرة

في مجاالت الن�سر، وتك�ن ال�ا�سيع اأ�سيق نطاقاً. غير اأن ن�سر النتائج، من خالل اأ�سكال و�سائط االإعالم التقليدية واالأحدث منها، 

يتيح فر�سا للبح�ث االأكاديمية ب�ساأن الهجرة لتن�ير الخطاب العام والخطاب المتعلق بال�سيا�سات. و على �سبيل المثال، تتم اأدناه 

مناق�سة اإمكانية ال��س�ل اإلى المدونات ح�ل الهجرة.

(Journal of Refugee Studies) مجلة درا�شات الالجئين

ي�اجه الالجئ�ن تحديات جديدة: تعي�س ن�سبة متزايدة في حاالت طال اأمدها دون اأي احتمال واقعي الإيجاد حل دائم، ويتم 

نقل العديد منهم اإلى مناطق ح�سرية حيث ت�سعب حمايتهم وم�ساعدتهم. ولئن كان الالجئ�ن دائما يعان�ن من التمييز، 

لربما قد اأ�سبح ذلك الي�م  اأكثر انتظاما مّما كان عليه في اأي وقت م�سى، مع فر�س المزيد من القي�د على الالجئين؛ منها 

العنيف واالإرهاب؛  التطرف  اإلى وج�د �سلة وا�سحة بين تدفقات الالجئين وخطر  القادة ي�سيرون الأول مرة  اأن عدداً من 

اإعالن ني�ي�رك ل�س�ؤون الالجئين  اإيجابية، فاإن  اأكثر  وارتفاع معدل الهجمات المعادية لالأجانب على الالجئين. وب�س�رة 

والمهاجرين لعام 2016 يحتمل اأن يمهد الطريق الإ�سالح كبير للنظام الدولي الخا�س بالالجئين واال�ستجابة لهم. ونتيجة 

لذلك، فاإن مجلة درا�سات الالجئين تزيد ازدهاراً، حيث تجتذب م�ست�يات قيا�سية من الطلبات الن�عية من مجم�عة وا�سعة 

من التخ�س�سات ومن جميع اأنحاء العالم، وقد ت�ساعف عامل تاأثيرها على مدى العامين الما�سيين   2015 و2016 .

الم�سدر: خالد ك��سر Khalid Koser، المحرر. يرد الن�س الكامل في التذييل باء.

المنظمة الدولية للهجرة

في ال�سن�ات االأخيرة، تم تط�ير وتح�سين مكتبة المنظمة الدولية للهجرة على االإنترنت. وقد تم اإطالق المكتبة في عام 2009 

ك��سيلة لت�سهيل ال��س�ل اإلى من�س�رات المنظمة الدولية للهجرة، وقد اأ�سبحت المكتبة االإلكترونية االآن قادرة على تتبع ودعم 

اإمكانية  ح�ل  روؤى  البيانات  هذه  وت�فر  للهجرة.  الدولية  المنظمة  من�س�رات  تنزيل  عمليات  بعدد  المتعلقة  البيانات  تحليل 

ال��س�ل اإلى من�س�رات المنظمة الدولية للهجرة والح�س�ل عليها، مما يكمل م�س�ح القراء لن�اتج محددة. واعتبارا من نهاية 

عام 2016، ت�سمنت المكتبة اأكثر من 1370 من�س�را اإلكترونيا ب 27 لغة مختلفة، يمكن ال��س�ل اإلى معظمها مجانا. وفي حين 

اأن بيانات التنزيل ال ت�سمح باإجراء تقييم ج�دة المن�س�رات )مثل ما يمكن القيام به من خالل ا�ستق�ساءات القراء اأو ا�ستعرا�س 

االأقران، على �سبيل المثال(، فاإنها ت�فر بع�س االأفكار ب�ساأن المن�س�رات الفردية التي لديها معدالت تحميل عالية، وكذلك ح�ل 

الم�ا�سيع، والطابع الجغرافي للمن�س�رات ذات ال�سلة بالبح�ث التي يتم اإنتاجها وال��س�ل اإليها على ال�سعيد العالمي. وفي عام 

2016، تجاوز العدد التراكمي للتنزيالت من مكتبة المنظمة الدولية للهجرة 2.38 ملي�ن تنزياًل، فيما يتعلق بالمن�س�رات التي 

تم اإنتاجها على مدى �سن�ات عديدة. وتبين درا�سة للمن�س�رات ذات ال�سلة بالبح�ث التي تم تحميلها اأكثر من األف مّرة اأن بع�س 

الم�ا�سيع كانت اأكثر بروزا من غيرها، مع وج�د من�س�رات �ساملة ب�سكل كبير - على �سبيل المثال، ملفات الهجرة القطرية التي 

تجتاز الق�سايا المتعددة الم�ا�سيع. كما ازداد االهتمام بقان�ن الهجرة والح�كمة )وكذلك الهجرة والبيئة( في عام 2016 )انظر 

ال�سكل 6(.

403    تعني حّرية ال��س�ل اإتاحة الم�اد المن�س�رة مجانا، ولي�س على اأ�سا�س ر�س�م/ا�ستراك.
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ال�سكل 6 - ن�سبة التنزيالت المت�سلة بالبح�ث من مكتبة المنظمة الدولية للهجرة،

ح�سب الم�ا�سيع، في عامي 2015 و2016 

الم�سدر: المنظمة الدولية للهجرة

مالحظة:  لم ُتدَرج اإاّل المن�س�رات التي تم تحميلها اأكثر من األف مرة في ال�سنة )تّم ت�زيع التنزيالت لعام 2015 تنا�سبياًّ، اإذ ال تت�افر بيانات 

ال�سنة بكاملها(. ويمكن ت�سنيف التنزيالت ح�سب اأكثر من م��س�ع واحد. ن = 1743167 تنزيال.

تظهر المن�س�رات العالمية ب�سكل اأكبر من المن�س�رات االإقليمية اأو ال�طنية )انظر ال�سكل 7(، وه� ما يعك�س اإلى حّد كبير االنت�سار 

وا�سع النطاق "لتقرير الهجرة في العالم". ويعّد هذا التقرير، الذي ين�سر كل �سنتين، التقرير الرئي�سي المتعلق بالبح�ث الذي 

اأنه يتّم تنزيل كل من الطبعات الحالية وال�سابقة على نطاق وا�سع. هناك طلب  ت�سطلع بها المنظمة الدولية للهجرة، ويبدو 

وا�سح بخ�س��س التقرير، وي�ّفر تنزيل البيانات روؤى مفيدة في كيفية ا�ستجابة القراء لم�اد التقرير. ومن المثير لالهتمام اأن 

نالحظ، على �سبيل المثال، اأن ورقة المعل�مات االأ�سا�سية لعام 2010 ب�ساأن الهجرة غير النظامية والتدفقات المختلطة قد تم 

تحميلها عدة اآالف المرات في عام 2016، مما يعك�س اأهمية هذه الم�ساألة، بالنظر اإلى ذروة تدفقات الهجرة اإلى اأوروبا في الفترة 
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ال�سكل 7- ن�سبة التنزيالت المتعلقة ببح�ث المنظمة الدولية للهجرة،

في عام 2015 و2016، ح�سب الفئة الجغرافية

الم�سدر: 

مالحظة:  لم ُتدَرج اإاّل المن�س�رات التي تم تحميلها اأكثر من األف مرة في ال�سنة )تّم ت�زيع التنزيالت لعام 2015 تنا�سبياًّ، اإذ ال تت�افر بيانات 

ال�سنة بكاملها(. ويمكن ت�سنيف التنزيالت ح�سب اأكثر من م��س�ع واحد. ن = 1743167 تنزيال.

المدونات الإلكترونية

في  ارتفاع  ال�قت  نف�س  في  هناك  بالهجرة،  المتعلقة  والبح�ث  بالهجرة  االهتمام  زيادة  نح�  الت��سعي  االتجاه  من  كجزء 

تطراأ  التي  للتغييرات  تف�سيلية  بدرا�سة  الف�سل  هذا  نطاق  ي�سمح  ال  الهجرة.  عن  مقاالت  تت�سمن  التي  المدونات  عدد 

داخل  الن�س  في  وا�سع،  نطاق  على  المقروءة  الهجرة  لمقاالت  اأمثلة  ترد  لكن  بالهجرة،  الخا�سة  المدونات  من�س�رات  على 

المربع اأدناه. وتبّين اأن بع�س مقاالت المدونة يمكن اأن ت�سل اإلى جمه�ر كبير، لذا من المرجح اأن تك�ن م�ؤثرة في اإثراء 

ح�ل  مكت�بة  تك�ن  ما  غالبا  المدونات  اأن  يّدعي  البع�س  باأن  االعتراف  اأي�سا  المهم  ومن    .
404

الهجرة ح�ل  المناق�سات 

وطالبي  والالجئين  الجماعية،  اأو  النظامية  غير  الهجرة  مثل  الهجرة،  ب�ساأن  للجدل  المثيرة  اأو  "ال�ساخنة"  الم�ا�سيع 

 .
405

اإثارة للجدل  االأقّل  الم�ا�سيع  اإهمال  يتم  اللج�ء، في حين غالبا ما 

Aldred et al., 2008  404

2012   Ozimek  405
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اأمثلة عن المقاالت المتعلقة بالهجرة المن�س�رة في المدونات

اأربع خرائط �ستغير روؤيتكم للهجرة في اأوروبا، من تاأليف Alex Gray، ن�سرتها مدونة جدول اأعمال المنتدى االقت�سادي 

العالمي في 16 اآب/اأغ�سط�س 2016 – 905126 زيارة.

االقت�سادي  المنتدى  اأعمال  جدول  مدونة  ن�سرتها   ،Joe Myers تاأليف  من  الجن�سية،  اقتناء  فيها  يمكنك  التي  البلدان 

العالمي في 28 تم�ز/ي�لي� 2016 – 176065 زيارة.

 Marie McAuliffe تاأليف  من  الدولية،  الحماية  نظام  من  المهاجرين  مهرب�  ي�ستفيد  كيف  المق�س�دة:  غير  الع�اقب 

اأكثر   -  2015 �سباط/فبراير   15 في  الهادئ  والمحيط  اآ�سيا  جمعية  ل�سيا�سة  ال�سيا�سات  منتدى  ن�سرها   ،Khalid Koserو

ال�سع�دية،   العربية  والمملكة  والفلبين،  وماليزيا،  واليابان،  والهند،  كندا،  في  القراء  غالبية  وكانت  قراءة.  األف   100 من 

وال�اليات المتحدة االأمريكية.

اآ�سيا  John Hewson، ن�سرها منتدى ال�سيا�سات ل�سيا�سة جمعية  التحدي الذي ي�اجهه الالجئ�ن ال�س�ري�ن، من تاأليف 

والمحيط الهادئ في  11 اأيل�ل/�سبتمبر 2015، اأكثر من 18 األف قراءة. وكانت غالبية القراء في ا�ستراليا وال�سين والهند 

واآيرلندا وال�اليات المتحدة االأمريكية.

خط�ة واحدة اإلى االأمام الأمريكا ال��سطى: خطة التحالف من اأجل الرخاء، من تاأليف Manuel Orozco، ن�سرتها مدونة 

الح�ار بين البلدان االأمريكية في 16 اآذار/مار�س 2016 - 662 زيارة.

مالحظة: ُقّدم عدد القراءات والزيارات والتحليالت ذات ال�سلة من قبل محرري المدونات ذات ال�سلة في اأواخر �سباط/

فبراير عام 2017.

ال�شتنتاجات

وتحليلها، من  الهجرة  الأبحاث  الرئي�سيين  المنتجين  لبع�س  الرئي�سية  الكتابية  الم�ساهمات  الف�سل لمحة عامة عن  قّدم هذا 

اأجل فهمنا الجماعي للهجرة. ووجدنا اأن هناك زيادة كبيرة في االهتمام بالهجرة كم��س�ع مع مرور ال�قت، بما في ذلك من 

قبل بع�س المنتجين الرئي�سيين للبحث والتحليل، مما يعك�س تنامي اأهمية الم��س�ع عالميا. ووجدنا اأي�سا اأن اأن�اعا مختلفة 

من الن�اتج المت�سلة بالهجرة تنط�ي على نقاط ق�ة ونقاط �سعف مختلفة، وه� اأمر من المهم فهمه عند قراءة هذه الم�اد 

وا�ستخدامها، وال �سيما في ت�جيه و�سع ال�سيا�سات. فالبح�ث والتحليالت االأكاديمية، على �سبيل المثال، قد تنط�ي على قدر 

فائدتها لدى �سانعي  تقلل من  الُم�ستغَرقة قد  الط�يلة  الزمنية  المهل  لكن  االأخرى؛  االأ�سكال  ال�سرامة مقارنة مع  اأكبر من 

ال�سيا�سات الذين غالبا ما يحتاج�ن اإلى م�اد ب�سرعة تف�ق طاقة اأنظمة الن�سر االأكاديمية. وعلى عك�س ذلك، فاإن مزايا المن�س�رات 

غير الر�سمية، ال �سيما عند مقارنتها باالأبحاث االأكاديمية التي ا�ستعر�سها االأقران، ت�ستغرق فترات اإنتاج اأق�سر، وزيادة اإمكانية 

 . كما 
406

ال��س�ل اإلى البح�ث والبيانات غير المن�س�رة، والقدرة على اال�ستفادة من الخبرة في المجاالت االأكاديمية وال�سيا�ساتية

اأن المن�س�رات غير الر�سمية تك�ن عادة متاحة لال�سطالع عليها مجاناً. ومن ناحية اأخرى، تك�ن فيها معايير الج�دة والمراجعة 

اأي�سا الأنها   . وقد انتقدت 
407

اأحياناً غير مت�سقة )ورديئة(، كما ينق�سها االنتظام في الن�سر، والمعارف الببلي�غرافية القيا�سية

 . وكما ه� الحال بالن�سبة للمزايا المحتملة، فاإن هذه العي�ب 
408

ُت�ستخَدم ل��سع جداول اأعمال اأو اإ�سفاء ال�سرعية على ال�سيا�سات

ال تنطبق بال�سرورة على جميع هذه المن�س�رات.

.Williams، 2011 و Pappas  406

   .Rucinski، 2016 ؛ وSchöpfel، 2011 ؛ وBanks، 2012؛ Pappas و Williams، 2011  407

.Sageman، 2014 ؛ وBoswell ، 2008  408
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وتجُدر اال�ستفادة من م�اطن الق�ة الكامنة في مختلف اأن�اع الم�اد المتعلقة بالهجرة. فعلى �سبيل المثال، تعتمد بع�س المدونات 

ذات الج�دة العالية ب�ساأن الهجرة على درا�سات مف�سلة بعناية،وتحليالت ثاقبة ت�ستند اإلى �سن�ات من البحث. وقد اأ�سبح من االأكثر 

�سي�عا اأن يكتب كبار االأكاديميين في مجال الهجرة في مدونتهم الخا�سة و/اأو كتابة مقاالت لنا�سري مدونات اآخرين، وه� اأمر اإنما 

يدّل على اعتراف المجتمع االأكاديمي اإلى حّد ما بفائدة هذا الن�ع من الت�ا�سل والن�سر.  وينعك�س هذا اأي�سا من خالل اال�ستخدام 

المتزايد للمقايي�س البديلة، التي تقي�س مدى و�س�ل مقالة دورية في الن�سر غير االأكاديمي، بما في ذلك عبر المدونات. وفي ال�قت 

نف�سه، ي�سعب في كثير من االأحيان تقييم ما اإذا كانت المدونات وغيرها من اأ�سكال المن�س�رات غير الر�سمية، بما في ذلك التقارير 

البحثية الهامة، ت�سهم اإ�سهاما م�ؤثرا في فهمنا الجماعي للهجرة اأو ما اإنها كانت  تمثل اأداة اأخرى ل��سع ُخَطٍط اأكثر مالءمة 

للدع�ة. وفي البيئة االأكاديمية، يقدم عدد اال�ست�سهادات م�ؤ�سرا عن قيمة مقالة فردية – اأو عدم قيمتها؛ وت�فر ع�امل التاأثير اأداة 

مماثلة لتقييم المجالت العلمية على مّر الزمن. وال تت�افر تقييمات منهجية مماثلة للمن�س�رات غير الر�سمية، وُيعتَرف بتفاوتها 

وتن�عها على اأنهما نقاط �سعف  ومكامن ق�ة. لكن االأدوات التكن�ل�جيا متاحة لم�ساعدة اأ�سحاب المن�س�رات غير الر�سمية على 

االإنترنت في تقييم م�ست�ى االهتمام ب�سل�سلة، اأو حتى بمقالة فردية اأو تقرير اأو درا�سة.

المدونات  محررين  من  ال�اردة  التي  تلك  ذلك  في  )بما  الف�سل  هذا  ل�سياغة  جمعها   اأمكن  التي  المعل�مات  اأظهرت  وقد 

االإلكترونية( اأنه، من الم�ستغرب اإلى حد ما، اأن بع�س البح�ث والتحليالت على االإنترنت ب�ساأن الهجرة عبر االإنترنت قد حظت 

بعدد هائل من الزيارات. اإن زيارة  بع�س الم�اد على نطاق وا�سع، اأو قراءتها اأو تحميلها ي�ؤكد �سرورة تعزيز ج�دة الم�اد المن�س�رة 

ب�ساأن الهجرة. فلي�س هناك ما يبرر مثاًل عدم مراجعة االأقران للم�اّد مبرر ق�ي، خارج االأو�ساط االأكاديمية؛ ف�سعياً اإلى اإيجاد 

المن�س�رة  والتحليالت  للبح�ث  العامة  الج�دة  تح�سين  اأدوات  تعّد  وممار�ساتها،  الهجرة  �سيا�سة  لت�جيه  ق�ة  اأكثر  اأدلة  قاعدة 

اأبحاث الهجرة وتحليلها، قيا�س مدى  اأكبر من النا�سرين في  م�ساألة مهّمة. وبالمثل، لي�س هناك مبّرر وا�سح لعدم قب�ل عدد 

ال��س�ل عن طريق الزيارات/التنزيالت/القيا�س البديل، ال �سيما في المجال غير االأكاديمي. وفي ال�قت نف�سه، من الم�ست�س�ب 

اأن يحاول الن�سر االأكاديمي احت�سان اأف�سل مالمح المن�س�رات غير الر�سمية- اأي اإمكانية ال��س�ل وال�سرعة. و وتعد الزيارات 

بالمجان تعّد من �سمن هذه الحل�ل، ويمكن اأن يعزز اإمكانية ال��س�ل ا�ستخدام ا�ستراتيجيات االت�سال االأخرى، مثل المدونات. 

وتبذل جه�د اأي�سا لتق�سير م�اعيد الن�سر، اإذ في ُو�سع عدد متزايد من المجالت العالية الج�دة ت�فير ا�ستعرا�س االأقران في 

غ�س�ن اأ�سب�عين اأو ثالثة اأ�سابيع. لكن هذا من �ساأنه اإ�سافة م�اعيد نهائية �سيقة لق�ى عاملة ط�عية وغير مدف�عة االأجر 

وذات مهارات عالية من المراجعين االأكاديميين.

وكما راأينا، فاإن المن�س�رات الر�سمية وغير الر�سمية م�سدران متكامالن ومفيدان للمعل�مات عن الهجرة. واأبرزنا بع�س م�اطن 

الق�ة وال�سعف، واقترحنا بع�س االإجراءات االأولية التي يمكن اأن ت�ساعد على ت��سيع نطاق  ال��س�ل اإليها من اأجل تحقيق خطاب 

المجالت  بم�ساهمات من مجم�عة فرعية من  يتعلق  الحالي  الف�سل  ال�ارد في  التحليل  اأن  ون�ؤكد  الهجرة.  ب�ساأن  ت�ازنا  اأكثر 

االأكاديمية والمنظمات الحك�مية الدولية. واإن كنا نعتقد اأن ال�س�رة المنبثقة عن ذلك ت�ّفر عر�سا جّيدا للبح�ث والتحليالت 

تقرير  المقبلة من  االإ�سدارات  في  التحليل  هذا  نطاق  ت��سيع  ونت�قع  �ساملة.  تك�ن  اأن  تّدعى  ال  فاإنها  الهجرة،  االأخيرة ح�ل 

التجريبية في خطاب  اكتماال للم�ساهمات  اأكثر  اأجل تقديم و�سف  الم�سادر وغيرها من  العالم، بما في ذلك هذه  الهجرة في 

الهجرة مع مرور ال�قت.

واأخيرا، ن�سجع �سانعي ال�سيا�سات والممار�سين والباحثين وغيرهم على ا�ستك�ساف وا�ستغالل ثروة الم�اد المكت�بة عن الهجرة 

بنظرة فاح�سة. ون�ؤكد اأي�سا اأهمية االأن�سطة والمبادرات التي ت�سّد الفج�ة بين مجاالت البحث وال�سيا�سات بالجمع بين العلماء 

والباحثين والممار�سين اإذ من �ساأن اإتاحة فر�س اال�ستماع وتبادل المعرفة ح�ل الهجرة دعم مجاالت تفكير جديدة والم�ساعدة 

في �سياغة ا�ستجابات اأكثر فّعالية لل�سيا�سات.
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الموجودة  الهياكل  للهجرة:  العالمية  الإدارة  الخام�ض  الف�شل 
409

والتطورات الأخيرة

مقدمـــــة

في العق�د االأخيرة، ُبذلت جه�د تدريجية وج�هرية لتح�سين االإدارة العالمية للهجرة، ا�ستنادا اإلى المعايير والم�ؤ�س�سات التي 

ُو�سعت على مدى القرن الما�سي. وفي اإعالن ني�ي�رك لعام 2016، المتعلق بالالجئين والمهاجرين )اإعالن ني�ي�رك(،- وه� 

في  االإن�سانية  الحركات  ب�ساأن  ُعقدت  الم�ست�ى  رفيعة  عامة  جل�سة  الأكبر  التفاو�س  طريق  عن  اإليها  الت��سل  تم  التي  النتيجة 

اإلى اعتماد اتفاق عالمي  – اإذ تعّهدت الدول بمبا�سرة عملية مفاو�سات حك�مية دولية ت�ؤدي  الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

من اأجل الهجرة االآمنة والنظامية والمنظمة. وفي مجاٍل اأّخرت فيه االإدارة العالمية ق�سايا اأخرى عبر وطنية، فاإن هذا التط�ر 

جدير بالّذكر ب�سفة خا�سة. ويعك�س ذلك مدى بناء الثقة في النهج المتعددة االأطراف ب�ا�سطة جه�د ترمي اإلى تعزيز التعاون 

الت�ساور وتبادل المعل�مات. لكن، وكما ه� الحال في  الدولي من خالل الح�ارات والمبادرات غير الر�سمية، التي تتيح للدول 

اأي�سا دليال على �سرورة التعاون العالمي في م�اجهة الع�امل ال�سيا�سية والديم�غرافية  اأوقات اأخرى من التاريخ، فاإنه يمثل 

والبيئية واالجتماعية واالقت�سادية الكامنة وراء الهجرة.

وي�سف هذا الف�سل الج�انب الرئي�سية للهيكلة القائمة المتعلقة بالح�كمة العالمية للهجرة، وي�ستعر�س التط�رات االأخيرة. 

ويركز على تحركات النا�س عبر الحدود الدولية وعلى الح�كمة على الم�ست�ى العالمي - اأي الح�كمة ذات ال�سلة بجميع الدول 

االأع�ساء في االأمم المتحدة، اأو المفت�حة لم�ساركة هذه الدول. وفي هذا ال�سياق، ت�سمل الح�كمة الق�اعد والمعايير الم��س�عية، 

وعمليات �سنع القرار، واآليات التنفيذ والر�سد التالية:

الق�انين والق�اعد الملزمة، واالأطر المعيارية غير الملزمة، واالتفاقات فيما بين الدول للتعاون ب�ساأن مختلف ج�انب   - 1

الهجرة؛

الجهات الفاعلة الم�ؤ�س�سية واالأطر واالآليات الم�ؤ�س�سية؛   - 2

.
410

عمليات من قبيل الح�ارات والمبادرات التي جرت على ال�سعيد العالمي اأو التي تت�سل بالح�كمة على ال�سعيد العالمي  - 3

التي تح�ل دون  الرئي�سية  الع�ائق  العالمي، ويحدد بع�س  ال�سعيد  المنظمة على  الهجرة  التالي بمناق�سة ف�ائد  الق�سم  ويبداأ 

للمناق�سة في  ال�سياق  وي�فر  الرئي�سية.  والم�ؤ�س�سات  الق�اعد  تليها نظرة عامة على  المجال،  التقدم في هذا  اإحراز مزيد من 

الق�سم قبل االأخير الذي ي�سلط ال�س�ء على ثالثة م�ا�سيع رئي�سية هي: )1( الح�ارات والمبادرات الرئي�سية التي ت�ساعد على 

بناء الزخم والثقة نح� اتخاذ اإجراءات اأكبر على ال�سعيد العالمي، مع التركيز ب�جه خا�س على اجتماع االأمم المتحدة الرفيع 

الم�ست�ى لعام 2016 ب�ساأن معالجة ق�سايا التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين )اجتماع االأمم المتحدة الرفيع الم�ست�ى 

اأطر  اإلى و�سع  الرامية تحديدا  والمبادرات  والهجرة؛ )2(  الالجئين  ب�ساأن  العالمية  االتفاقات  ب�ساأن  والمفاو�سات  لعام 2016( 

معيارية لتعزيز حماية المهاجرين، مثل مبادرة نان�سن ب�ساأن النزوح عبر الحدود الناجمة عن الك�ارث ومبادرة المهاجرين في 

اأخرى، مثل  بارزة  ب�ساأن ق�سايا  العالمي  ال�سعيد  اال�ستجابات على  الدولية في  الهجرة  اإدماج  باأزمات؛ و )3(  التي تمر  البلدان 

Susan Martin, Donald G. Herzberg   اأ�ستاذة فخرية للهجرة الدولية، جامعة ج�رج تاون، و Sanjula Weerasinghe، زميلة غير مقيمة، معهد   409

درا�سات الهجرة الدولية. 

410  انظر تعريف االإدارة العالمية وتعريفات للم�سطلحات الرئي�سية االأخرى الم�ستخدمة في هذا الف�سل، في التذييل األف.
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التنمية الم�ستدامة وتغير المناخ. وتجمع اال�ستنتاجات هذه الج�انب معا لمناق�سة الخط�ات التي يمكن اتخاذها للم�سّي قدما 

في االإدارة العالمية للهجرة.

فوائد الإدارة العالمية للهجرة والحواجز التي تحول دونها 

هناك مزايا في تعزيز االإدارة العالمية للهجرة. فال يمكن تحقيق اإدارة حركات االأ�سخا�س عبر الحدود الدولية باتخاذ اإجراءات 

من جانب دولة واحدة؛ واإنما ي�ستفيد تط�ير وتنفيذ �سيا�سة الهجرة من التعاون الدولي في معالجة الع�امل المعقدة وعمليات 

من  العديد  م�ساركة  وتتزايد   - والمق�سد  المن�ساأ   - االأقل  على  بلدين  تعريفها،  بحكم  الدولية،  الهجرة  ت�سمل  اإذ  الهجرة. 

البلدان االأخرى التي تعمل كنقاط عب�ر وتتناف�س على الم�اهب، وتتعاون على مكافحة الجريمة المنظمة وتنقل االإرهابيين، 

الدول،  غير  من  فاعلة،  جهات  على  اأي�سا  الهجرة  وتنط�ي  التح�يالت.  يحرك  الذي  العالمي  المالي  النظام  في  والم�ساركين 

تتداخل مع الحك�مات ومع بع�سها البع�س في اإدارة تنّقالت النا�س. وت�ؤّدي بع�س هذه المنظمات اأدواراً ر�سمية )مثل ال�سركات 

في  غيرها  تنخرط  حين  في  العمال(  ونقابات  االإن�سانية،  المع�نة  ومنظمات  العمالة،  ا�ستقدام  ووكاالت  الجن�سيات،  المتعددة 

اأن�سطة غير م�سروعة )مثل تهريب المهاجرين واالتجار بالب�سر(. عالوة على ذلك، تتقاطع الهجرة الدولية مع الق�سايا عبر 

الك�ارث، وحق�ق  النزاعات، والحّد من مخاطر  البيئي، وحّل  التنمية والتجارة واالأمن والتغير  ال�طنية االأخرى، بما في ذلك 

االإن�سان، والعمل االإن�ساني. لكن، خالفا لهذه المجاالت االأخرى، تاأخرت الجه�د المبذولة من اأجل تط�ير نظم االإدارة العالمية 

لال�ستجابة للتحديات القائمة والنا�سئة في مجال الهجرة.

يح�سن  اأن  للهجرة  العالمية  لالإدارة  فعالية  اأكثر  لنظام  يمكن  العالمي،  ال�سعيد  على  والتن�سيق  التعاون  م�ساكل  م�اجهة  وفي 

اال�ستجابات الجماعية ويهّيئ فر�سا لتحقيق المنفعة المتبادلة. ويمكن لهذا النظام اأن يجمع بين الدول لمناق�سة الم�سائل ذات 

بالتن�سيق  للتعلُّم والفهم؛ وال�سماح للدول  واإن�ساء ف�ساءات  الم�ستركة؛  الم�سترك؛ وتحديد االأهداف واال�ستراتيجيات  االهتمام 

والق�اعد  المبادئ  ذلك  في  بما  العالمية،  المعايير  اإن  والمبادرات.  والعمليات  النظم  وتنفيذ  و�سع  في  ذلك  في  بما  والتعاون، 

والت�جيهات، �س�اء كانت ملزمة قان�نيا اأم ال، ت�سع معايير يمكن اأن ُيقا�س بها �سل�ك الدولة. وحتى عندما ال يتم الت�سديق عليها 

اأو االن�سمام اإليها على نطاق وا�سع، يمكن للمعايير العالمية اأن ت�ؤثر على �سل�ك الدولة. وفي النهاية، ينبغي اأي�سا  قيا�س الف�ائد 

الناجمة عن االإدارة العالمية للهجرة من حيث مدى تعزيز هذا النظام الإعمال حق�ق المهاجرين ورفاههم. وبهذا المعنى، ينبغي 

دخلت عليه، بال�سرورة اإلى االعتراف والقب�ل باأن المهاجرين، �ساأنهم 
ُ
اأن ي�ستند نظام االإدارة العالمية للهجرة، واأي تح�سينات اأ

.
411

�ساأن اأي �سخ�س اآخر، لهم حق�ق غير قابلة للت�سرف

حذر ال�سيد بيتر �ساذرالند، في تقريره النهائي ب��سفه الممثل الخا�س لالأمين العام المعني بالهجرة الدولية، من اأن االإدارة 

العالمية للهجرة ال يمكن تحقيقها باإجراء خا�س :

ال�سيا�سات،  تنفيذ  عن  والم�س�ؤولين  مبا�سرة،  المت�سررين  اإ�سراك  على  التقدم  يت�قف  اأن  المرجح  من 

ُهج التي ينبغي  مع الت��سل في ال�قت نف�سه اإلى اتفاق ب�ساأن المعايير الدنيا الم�ستركة، والمبادئ والنُّ

اإلى  ا�ستنادا  الدول،  بين  فيما  للتعاون  التنب�ؤ  اإمكانية  االأخير  هذا  ويتيح  وا�سع.  نطاق  على  تطبيقها 

الت�قعات والم�س�ؤوليات المتبادلة المب�س�طة ب��س�ح، والمهاجرين الذين يجب حماية حق�قهم اأينما 

.
412

كان�ا يتنّقل�ن في العالم

 .Kainz 2017 و Bettsو 2014 و 2015؛ و Betts، 2011. Martin المثال،  �سبيل  على  انظر،  للهجرة،  عالمية  على اأ�س�س االدعاءات ح�ل "اأف�سل" اإدارة   411

انظر اأي�سا، Koser، 2010. 412، الممثل الخا�س لالأمين العام 2017.

SRSG, 2017  412
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اأما الجه�د المبذولة لتح�سين االإدارة العالمية للهجرة فلي�ست جديدة. لقد �سهدت فترة ما بعد الحرب العالمية االأولى والثانية 

تقدما كبيرا في و�سع المعايير والق�اعد واالإجراءات والم�ؤ�س�سات الدولية، في مجال هجرة اليد العاملة وتحركات الالجئين، 

واالجتماعية  االقت�سادية  الم�سائل  من  مجم�عة  يتناول  اأو�سع،  نطاق  على  الحديث  الدولي  النظام  اإن�ساء  من  كجزء  وذلك 

.
413

وال�سيا�سية

 غير اأنه، في ال�قت ذاته، ال تزال االإدارة العالمية للهجرة مجّزاأة، مع وج�د قان�ن دولي ق�ي في بع�س المجاالت، وفج�ات كبيرة 

في مجاالت اأخرى، وعدم كفاية عمليات واآليات �سنع القرار لتنفيذ ال�سيا�سات. وتعّد االأطر القان�نية والم�ؤ�س�سية اأق�ى واأقدم 

المتحدة  االأمم  اأال وهي مف��سية  رائدة،  وا�سع، ووكالة  الم�سّدق عليها على نطاق  المتحدة  االأمم  باّتفاقية  بالن�سبة لالجئين، 

ل�س�ؤون الالجئين. كما يتّم الت�سديق على المعاهدات الدولية المتعلقة باالّتجار بالب�سر وتهريب المهاجرين على نطاق وا�سع 

ن�سبياًّ. وعلى عك�س ذلك، فقد تلّقت االأدوات المختلفة لحماية العمال المهاجرين دعما اأقّل. وفي حين اأن العمال المهاجرين، بل 

وجميع المهاجرين، م�سم�ل�ن بم�جب ال�سك�ك الدولية االأ�سا�سية لحق�ق االإن�سان، ال تزال هناك ثغرات معيارية اأي�سا، ال �سيما 

فيما يتعلق ب��س�ل المهاجرين في اأو�ساع �سديدة اله�سا�سة اإلى االأرا�سي والبقاء فيها، بمن فيهم اأولئك غير الم�ؤهلين للحماية 

 .
414

كالجئين

القلق  الع�امل ه�  واأول هذه  الهجرة.  العالمية  اأكثر تما�سكا لالإدارة  اإن�ساء نظام  التقدم في  اإحراز  الع�امل  اأعاق عدد من  وقد 

على  بتاأثيرها  مبا�سرا  تاأثيرا  ال�سيادة  على  ت�ؤثر  الهجرة  اأن  ُيفَهم  �سيادتها.  على  التاأثير  ب�ساأن  الدول  من  عدد  عنه  عبر  الذي 

�سالمة الحدود والنم� االقت�سادي والعالقات االجتماعية والديم�غرافية والقيم الثقافية، وفي حاالت نادرة - على اال�ستقرار 

ال�سيا�سي. ال ت�سعر بهذه االآثار بلدان المق�سد فح�سب، واإنما اأي�سا بلدان المن�ساأ وبلدان العب�ر. فالهجرة، مثاًل، في العديد من 

الدول هي ال�سبيل الم�ؤّدي اإلى الم�اطنة، الذي يحّدد من �سيتخذ قرارات ب�ساأن ه�ية البلد وم�ستقبله. يمكن اأن يك�ن للمظاهر 

اأثٌر هام على ا�ستقرار البلد.  اأو الفئات القيادية(  اأو المحددة للهجرة )مثل المجم�عات ذات المهارات العالية  ال�ا�سعة النطاق 

االإدارة  نظم  طبيعة  تف�سير  ت�سيء  ما  كثيرا  لكنها  مهمة،  الدولي  التعاون  �سياق  في  ال�سيادة  بفقدان  المتعلقة  االول�يات  وتعّد 

العالمية. ومن المرجح اأن يك�ن االعتراف بالحق�ق ال�سيادية للدول في اإدارة الهجرة �سمة اأ�سا�سية من �سمات اأي نظام من نظم 

اإعادة  االإدارة العالمية للهجرة. وحتى عندما ت�افق الدول على حرية تنقل االأ�سخا�س عبر حدودها، فاإنها تحتفظ بالحق في 

المراقبة الحدودية عندما تعتقد اأن الم�سالح ال�طنية تملي مثل هذا االإجراء، كما حدث في بع�س الدول االأع�ساء في االتحاد 

االأوروبي في عام 2015. وتف�سل الدول العمل على اأ�سا�س "الم�سالح المتبادلة" بدال من التخّلي عن ج�انب ال�سيادة اإلى البلدان 

االأخرى، التي قد تك�ن لها م�سالح مختلفة في المجال المعني.

الهجرة  اإذا كانت  الجماهير ح�ل م�ساألة ما  الداخلية. فتنق�سم  ال�سيا�سة  الهجرة ق�سية متنازع عليها في  ثانيا، غالبا ما تك�ن 

.  وتميل مجم�عات الم�سالح اإلى اتخاذ م�اقف اأكثر ات�ساقا ل�سالح الهجرة اأو التعاقد عليها اأو ت��سيعها، لكنها 
415

م�سكلة اأم فر�سة

قد تلغي بع�سها البع�س في مناق�سات الهجرة العاّمة. كما اأن، حتى بين اأولئك الذين يعتبرون الهجرة فر�سًة، هناك مخاوف من 

 .
416

ر الع�لمة اأن يزيد عجز الحك�مات على اإدارتها ب�سكل جيد، في �سياق تجذُّ

.Martin ، 2014 ،413    لالّطالع على تفا�سيل هذه التط�رات التاريخية، انظر، على �سبيل المثال

414     هذا ال يعني عدم وج�د ثغرات هامة في التنفيذ والتطبيق، على اأر�س ال�اقع في ظل االأطر القائمة.

 .German Marshall Fund of the United States, 2014    ،415     اُنظر على �سبيل المثال

416   المرجع نف�سه.
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اأمر �سعب عندما تتعار�س الدول ب�ساأن  اأن تنظر الدول في م�سالح البلدان االأخرى، وه�  ثالثا، يتطلب التعاون الدولي الفعال، 

م�سالحها الخا�سة فيما يتعلق بالهجرة. وعندما ال تك�ن هناك فكرة وا�سحة عّما تريد الدول تحقيقه من خالل �سيا�ساتها المتعّلقة 

بالهجرة، ي�سعب على هذه االأخيرة اأن ت�سارك االآخرين ب�سكل بّناء في المحافل الدولية. وكثير من الدول هي، في نف�س ال�قت، بلدان 

المن�ساأ والعب�ر والمق�سد. وقد تختلف اهتماماتها اختالفا كبيرا تبعا للم��س�ع قيد المناق�سة،  اأو ح�سب االتفاقات التي يجري 

التفاو�س ب�ساأنها. في�سعب الت��سل اإلى ت�افق في االآراء نظرا لعدم وج�د اتفاق ُيذكر على ما اإذا كانت جميع االأطراف في اأي اتفاق 

ت�ستفيد عم�ماً من �سيا�سات محّددة في مجال الهجرة. وعلى الرغم من اأن من�س�رات البح�ث االقت�سادية ت�سير اإلى اأن الهجرة يمكن 

،  اإاّل اأن االقت�ساد لي�س ه� العامل ال�حيد – بل ولي�س حتى االأهم في بع�س االأحيان – لدى النظر 
417

اأن ت�ّلد منافع اقت�سادية كبيرة

في اآثار تحركات ال�سكان. وقد تك�ن االآثار االجتماعية والمالية والثقافية والدينية وغيرها من الع�امل بارزة للحك�مات عند قيا�س 

كيفية اإدارة تدفقات النا�س اأو اإبرام اتفاقات مع دول اأخرى.

رابعا، هناك تفاوت طبيعي في عملية بناء نظام عالمي الإدارة الهجرة. اإذ عادة ما تك�ن معظم بلدان المق�سد ق�ة عظمى مهيمنة 

على ال�سعيد العالمي اأو االإقليمي في العالقة ببلدان المن�ساأ التي يهاجر منها النا�س. وينطبق ذلك على الهجرة فيما بين بلدان 

الجن�ب، وبين الجن�ب وال�سمال. فبلدان المق�سد عادة ما تك�ن اأكثر ثراء وغالبا ما تك�ن اأي�سا مهيمنة ا�ستراتيجيا وع�سكريا. 

اأن يك�ن للجهات �سلطة غير متنا�سبة لتحديد ال�سروط التي �سيتم من خاللها تخ�سي�س تاأ�سيراتها.  وفي المفاو�سات، يمكن 

وحتى بين البلدان ذات االقت�سادات والنظم ال�سيا�سية المماثلة، غالبا ما ي�سبح االتفاق على ال�سيا�سات بعيد المنال. وما فتئ 

االتحاد االأوروبي يعمل على هذه الق�سايا منذ عق�د، ولم يحقق بعُد م�ست�ى ات�ساق ال�سيا�سات الذي ي�سعى اإليه. وبالمثل، اأعلنت 

التي تح�ل  العقبات  اإزالة  اإلى  اأنها �ست�سع �سيا�سات ترمي  اأوائل عام 1992  االإنمائية للجن�ب االأفريقي في  معاهدة المجم�عة 

 . وال يزال بروت�ك�ل 
418

راأ�س المال والعمل وال�سلع والخدمات، و�سّكان المنطقة عم�ما، بين الدول االأع�ساء دون حرية حركة 

.
419

المجم�عة االإنمائية لجن�ب اأفريقيا لعام 2005 ب�ساأن تي�سير حركة االأ�سخا�س، الذي اعُتمد لل�فاء بهذا االلتزام، نافذا

المال  راأ�س  حركة  لمعالجة  العالمية  النُّظم  عك�س  النا�س،  تهّم  م�ساألة  اأ�سا�سا  هي  فالهجرة  ذلك،  كّل  من  االأهم  وربما  اأخيرا، 

وال�سلع. ولكي يع�د نظام االإدارة العالمية للهجرة العالمية بالمنفعة على كّل من الدول والمهاجرين والمجتمعات، يتعين اإ�سراك 

االأ�سخا�س الذين ينبغي تنظيمهم في تط�ير وتح�سين االأطر والم�ؤ�س�سات والعمليات ذات ال�سلة. لكّن اإدماج المهاجرين في مثل 

هذا النظام اأمٌر �سعب للغاية، خا�سة واأنه لي�س من ال�ا�سح دائما من يمكنه تمثيل م�سالح المهاجرين في �سياق معين. وقد تّم 

اإحراز بع�س التقدم في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية من خالل اإن�ساء عن�سر للمجتمع المدني ي�سم ممثلين عن 

المنظمات التي يق�دها المهاجرون والمغترب�ن. اإال اإنه بالنظر اإلى اأن المنتدى ه� عملية ا�ست�سارية ولي�س عملية �سنع القرار، 

فاإن م�ساألة معرفة ما اإذا كانت هذه المنظمات تمثل بالفعل م�سالح مجم�عة وا�سعة من اأن�اع المهاجرين المختلفة تظّل م�ساألة 

مفت�حة.

وبالنظر اإلى هذه الح�اجز، كان التقدم المحرز في و�سع المعايير واالإجراءات والق�اعد الدولية ل�سنع القرار بطيئا، وترّكز في 

معظمه على بناء الثقة بين الدول وبين الدول وال�سركاء االآخرين. فقبل عقدين، �ساأل االأمين العام لالأمم المتحدة الدوَل عّما 

اإذا كانت ترغب في اأن تعقَد االأمم المتحدة م�ؤتمرا دوليا لمناق�سة تكثيف التعاون على اإدارة الهجرة. وكانت المعار�سة ق�ية لمثل 

هذه المناق�سة على الم�ست�ى العالمي. وخل�س  االأمين العاّم  اإلى ما يلي:

اأّن  اإلي  ت�سير  الدولية  بالهجرة  يتعلق  فيما  االإقليمية  دون  المناطق  اأو  للبلدان  المتباينة  الخبرات  اإّن 

417    البنك الدولي، 2006. 

المادة 5 )2( )د(، من معاهدة الجماعة االإنمائية للجن�ب االأفريقي، 1992   418

 .SADC, 2005  419
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اإيجاد حل�ل عملية، �سيك�ن عن طريق النظراإلي مجم�عات البلدان التي ت�سترك في م�اقف اأو اأول�يات 

متعلقة بالنظام العالمي للهجرة الدولية. وبناًء عليه، قد تدع� الحاجة الملحة اإلى اّتباع ُنهج اإقليمية 

.
420

ودون اإقليمية كلما اأمكن ذلك

انت�سار العمليات اال�ست�سارية االإقليمية، و�سبه االإقليمية، يجري بالفعل، وقد بداأ في منت�سف الثمانينات ثم ت��ّسع  اأن  وال�اقع 

اأو  نطاقه فيما بعد. و�سملت بع�س هذه العمليات البلدان ذات التفكير المماثل التي ت�اجه تحديات مماثلة مثل بلدان المن�ساأ 

االجتماعات  معار�سة  تبددت  الحين  ذلك  ومنذ  نف�سه.  ال�قت  في  والمق�سد  المن�ساأ  بلدان  اأخرى من  بلدان  وتتاألف  المق�سد. 

 ،2013 وعام   2006 لعام  والتنمية  الدولية  الهجرة  ب�ساأن  الم�ست�ى  الرفيَعي  الح�ارين  من  يت�سح  كما  الهجرة،  ب�ساأن  العالمية 

واالجتماع الرفيع الم�ست�ى لالأمم المتحدة لعام 2016. وكما كان يعتقد الكثير من م�ؤيدي االآليات اال�ست�سارية االإقليمية، فاإن 

هذه االأخيرة قد قدمت اإ�سهامات بناءة للترتيبات اال�ست�سارية العالمية النا�سئة التي ن�ق�ست اأدناه.

المعايير والموؤ�ش�شات

لقد نما الهيكل المعياري والم�ؤ�س�سي لالإدارة العالمية للهجرة، وتط�ر وانت�سر مع مرور ال�قت، ال �سيما خالل القرن الما�سي، وه� 

يج�سد االآن مجم�عة مف�سلة ن�سبيا - واإن كانت مجزاأة - من المعايير والق�اعد والم�ؤ�س�سات التي تنظم �سل�ك الدول، والجهات 

الفاعلة االأخرى. ويقدم هذا الق�سم لمحة عامة عن الج�انب الرئي�سية للهياكل القان�نية/المعيارية والهياكل الم�ؤ�س�سية.

نظرة عامة على الهياكل القانونية والمعيارية

الدولة من جانب واحد  به  الذي تق�م  الهاّم  بالدور  الدولي  القان�ن  اإقليمها و�سكانها، يعترف  الدولة على  �سلطة  انطالقا من 

واالإقامة  القب�ل  و�سيا�سات  ق�انين  تحديد  �سلطة  ت�سمل  المجال،  هذا  في  وا�سعة  ب�سلطات  الدول  وتتمتع  الهجرة.  تنظيم  في 

والطرد والح�س�ل على الجن�سية. غير اأن هذه ال�سلطة مقيدة اأي�سا بالق�اعد الم��س�عية واالإجرائية المتعلقة بممار�سة �سلطة 

الدولة. وقد اأبرمت الدول معاهدات واتفاقات، ووافقت على القان�ن الدولي الذي يحّد من �سلطتها في تنظيم الهجرة، كممار�سة 

. فاإن الدول قد وافقت على هذا النح� �سراحة اأو �سمنا، بم�جب القان�ن الدولي، 
421

ل�سيادتها وبما يتفق مع م�سالحها وواجباتها

على تقييد �سلطتها من اأجل تنظيم الهجرة.

القان�ن الدولي العرفي، وفي مختلف ال�سك�ك، بما  باإدارة الهجرة م�ج�دة في  الق�انين والق�اعد ذات ال�سلة  اأن  ويعني ذلك 

ال�سك�ك بج�انب محددة  بع�س هذه  وتتعلق  المحلية.  والق�انين  الثنائية  واالتفاقات  االأطراف  المتعددة  المعاهدات  ذلك  في 

من  كثير  في  بها  وتتاأثر  االأبعاد،  المتعدد  لطابعها  نظرا  والق�اعد،  الق�انين  مع  تتقاطع  الهجرة  اإدارة  ك�ن  رغم  الهجرة،  من 

اأ�سا�سا على المعاهدات العالمية ذات ال�سلة  المجاالت االأخرى. واإذ يعترف هذا الق�سم الفرعي بهذه االآثار العملية، فه� يركز 

عن  ف�سال  االأ�سرة،  ووحدة  والخدمات،  والعمل  واالتجار،  والتهريب  والتعذيب،  باال�سطهاد  المرتبطة  “الدولية”  بالحركات 

.
422

كات اأ�ساليب التحرُّ

420  االأمين العام لالأمم المتحدة، 1997.

.Aleinikoff 2002 ،421  انظر التذييل األف لتعريف القان�ن الدولي العرفي. وب�سكل اأعم، انظر على �سبيل المثال

ال يخ��س هذا الق�سم الفرعي في ثغرات في التنفيذ واالإنفاذ، رغم ك�نها مهّمة وربما تعيق االإدارة العالمية للهجرة بطرق ت�ؤثر على م�سالح المهاجرين   422

وعلى م�سالح الدول.
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يتخلل القان�ن الدولي لحق�ق االإن�سان كاًل من هذه الم�ا�سيع وينطبق عليها. وفي مجال حق�ق االإن�سان، تعّهدت الدول، من 

خالل المداوالت والممار�سة، بالتزامات كبيرة تجاه االأفراد والجماعات، بمن فيهم المهاجرون. ويفر�س القان�ن الدولي لحق�ق 

المدنية  بالحق�ق  الخا�س  الدولي  العهد  اإن  واإعمالها.  االإن�سان وحمايتها  احترام حق�ق  اأجل  الدول من  واجبات على  االإن�سان 

وال�سيا�سية لعام 1966، والعهد الدولي الخا�س بالحق�ق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966، واالإعالن العالمي لحق�ق 

ح الحق�ق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية التي هي  االإن�سان لعام 1948، و�سبع معاهدات اأ�سا�سية اأخرى لحق�ق االإن�سان، ت��سّ

.
423

حق�ق قد ُفطر عليها كل اإن�سان في �س�ء االعتراف باالأهمية االأ�سا�سية ل�س�ن كرامة االإن�سان وقب�لها

العظمى من حق�ق  الغالبية  فاإن  الم�اطنة،  ب�سبب  ولي�س  كاإن�سان  االإن�سان  مكانة  بحكم  باللزوم  تت�سم  االإن�سان،  اأن حق�ق  وبما 

االإن�سان مكف�لة للمهاجرين والم�اطنين على ال�س�اء، ب�سرف النظر عن و�سعهم في الهجرة اأو اأي خ�سائ�س اأخرى.

وفي حين اأن جميع حق�ق االإن�سان تنطبق على اإجراءات الدولة المتعلقة بالهجرة، يعّد مبداأ عدم التمييز من الحق�ق االأ�سا�سية 

.  ال يعني هذا المبداأ اأن جميع الفروق بين الم�اطنين والمهاجرين محظ�رة. ولكي تج�ز 
424

التي تفر�س التزامات على الدول

"تحقيق هدف م�سروع"  العام  الهدف  يك�ن  اأن  ويجب  عام،  المعاملة التف�سيلية، يجب اأن تك�ن "معق�لة وم��س�عية" ب�جه 

المدنية  بالحق�ق  الخا�س  الدولي  العهد  من   12 المادة  تحّدد  التنقل،  بحرية  يتعلق  وفيما   .
425

االإن�سان حق�ق  قان�ن  بم�جب 

وال�سيا�سية ماهية هذا الحق. ولالأ�سخا�س الم�ج�دين ب�س�رة قان�نية داخل اأرا�سي الدولة الحق في حرية التنقل داخل االإقليم، 

وحرية اختيار محّل اإقامتهم. كما اأن لكل فرد الحرية في مغادرة اأي بلد، بما في ذلك بلده، وال يمكن حرمان اأحد تع�سفا من 

حقه في دخ�ل بلده. لكن، ي�سمح للدول بفر�س قي�د ت�ستند اإلى القان�ن وتتما�سى مع الحق�ق االأخرى ال�اردة في العهد الدولي 

الخا�س بالحق�ق المدنية وال�سيا�سية، اإذا كانت هذه القي�د �سرورية لحماية االأمن الق�مي، اأو النظام العام، اأو ال�سحة العامة، اأو 

االآداب العامة اأو حق�ق االآخرين وحرياتهم.

ال�شطهاد والتعذيب والحرب

تت�سل الق�انين والق�اعد العالمية االأكثر تف�سيال وثباتا، والتي اعتمدت على نطاق وا�سع، بالحركات المرتبطة باال�سطهاد، وال 

�سيما بالن�سبة لالأ�سخا�س الم�ؤّهلين للتعريف القان�ني لالجئ. وتن�س اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز الالجئين وبروت�ك�لها 

ر من التعر�س لال�سطهاد على اأ�سا�س العرق اأو الدين  لعام 1967، على و�سع اإطار للحماية البديلة الأي �سخ�س »ب�سبب خ�ف مبرَّ

اأو الجن�سية اأو الراأي ال�سيا�سي اأو انتمائه اإلى فئة اجتماعية معينة، ويك�ن غير قادر، ب�سبب هذا الخ�ف، على الع�دة اإلى بلده اأو 

. وتعترف اتفاقية الالجئين �سراحة في ديباجتها بالنطاق الدولي 
426

غير راغب في اأن ي�ستفيد من الحماية التي ي�فرها بلده«

لم�ساكل الالجئين وطبيعتها، وب�سرورة التعاون الدولي في الت��سل اإلى حل�ل.

ورغم اعتراف االإعالن العالمي لحق�ق االإن�سان بالحق في طلب اللج�ء، والتمتع به ب�سبب اال�سطهاد في بلدان اأخرى، بم�جب 

اتفاقية الالجئين، لي�س على الدول التزام مماثل لقب�ل طالبي اللج�ء، الأن القان�ن الدولي ال ين�س على حّق عاّم في دخ�ل 

. غير اأّن ال�اجب الرئي�سي يتعلق بعدم االإعادة الق�سرية، وه� التزام يمنع االإعادة الق�سرية اإلى 
427

�سخ�س دولة ال يحمل جن�سيتها

انظر اتذييل باء، لالّطالع على الت�سديقات المتعلقة بالمعاهدات التي تمت مناق�ستها في هذا الف�سل.  423

424  انظر، على �سبيل المثال، المادة 2 )1(، العهد، المادة 2 )2(، العهد الدولي الخا�س بالحق�ق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية. 

مجل�س حق�ق االإن�سان، عام 1989  425

المادة 1 اأ )2( ، اتفاقية الالجئين.  426

المادة 14، االإعالن العالمي لحق�ق االإن�سان.  427
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الق�سرية م�سم�ح بها  االإعادة  . لكن 
428

اأعاله اإليها  الم�سار  ال�سمات  اأو الحرية للخطر ب�سبب  التي تتعر�س فيها الحياة  االأرا�سي 

بم�جب االتفاقية اإذا كانت هناك اأ�سباب معق�لة تدع� اإلى االعتقاد باأن ال�سخ�س ي�سكل خطرا على اأمن البلد اأو على مجتمعه 

على  عق�بات  فر�س  عن  الدول  تمتنع  اأن  على  �سراحة   31 المادة  وتن�س  خا�س.  ب�جه  خطيرة  بجريمة  النهائية  اإدانته  ب�سبب 

فاإن  اللج�ء كالجئين،  بطالبي  ُيعَترف  اأن  وبمجّرد  الهجرة.  ق�اعد  ينتهك  اأن  يمكن  اللج�ء  باأن طلب  الت�سليم  الالجئين، مع 

الدول ملزمة بمنح مجم�عة من الحق�ق والمنافع؛ وتك�ن بع�س الحق�ق تلقائية، في حين تتراكم ا�ستحقاقات اأخرى، على �سبيل 

.
429

المثال، داّلة لطبيعة ومدة االرتباط بالدولة الم�سيفة

اإن ممار�سات الدولة المتنامية المتمثلة في ردع ومنع الدخ�ل غير النظامي، ت�سّكك في مدى ق�ة اتفاقية الالجئين في تحقيق 

هدفها االأ�سلي الرامي اإلى ت�فير الحماية الدولية. وعلى الرغم من اأن القان�ن الدولي لحق�ق االإن�سان قد و�ّسع نطاق تف�سير 

تبيان  – �سرورة  المحددة  طبيعته  اإّن  اإذ  التعريف،  ي�سملهم  قد  الذين  االأ�سخا�س  نطاق  وبالتالي  لالجئين،  االتفاقية  تعريف 

اأنه ال يملك من ال��سائل لحماية النا�س الذين يعبرون الحدود الدولية في  اأ�سباب - تعني  اأحد خم�سة  اإلى  اال�سطهاد ا�ستنادا 

�سياق الحرب اأو الك�ارث الطبيعية، ُيلغي هذه الع�امل. وقد �سعت ال�سك�ك االإقليمية اإلى �سّد بع�س الثغرات بت��سيع نطاق تعريف 

الالجئين لي�سمل االأ�سخا�س الذين يعبرون الحدود في �سياق الحروب والحروب االأهلية، وُبذلت م�ؤخرا جه�د لمعالجة الثغرات 

المعيارية المرتبطة بالتحركات عبر الحدود في �سياق الك�ارث، والتغيّر البيئي )انظر الق�سم التالي(.

ويمكن ل�سحايا التعذيب الذين يعبرون الحدود الدولية - �س�اء كان�ا م�ؤهلين كالجئين اأم ال - اأن يطلب�ا الحماية على اأ�سا�س 

العق�بة  اأو  المعاملة  �س�ء  اأ�سكال  من  وغيره  التعذيب  مناه�سة  اتفاقية  تحظر  اإذ  الدولي.  والقان�ن  االإن�سان  حق�ق  معاهدات 

القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة لعام 1984، ع�دة االأ�سخا�س اإلى التعذيب، بينما يحظر العهد الدولي الخا�س بالحق�ق المدنية 

وال�سيا�سية اإعادة االأ�سخا�س اإلى التعذيب وغيره من اأ�سكال �س�ء المعاملة. وخالفا التفاقية الالجئين، تت�سمن اتفاقية مناه�سة 

باأن  االعتقاد  اإلى  تدع�  حقيقية  اأ�سباب  فيها  ت�جد  دولة  اإلى  ل�سخ�س  الق�سرية  االإعادة  على  ومطلقا  �سريحا  حظرا  التعذيب 

.
431

. وين�ّس على هذا الحظر العهد الدولي الخا�س بالحق�ق المدنية وال�سيا�سية
430

ال�سخ�س �سيتعر�س للتعذيب

التجار والتهريب

تت�سل المجاالت الم�ا�سيعية االأخرى التي اّتفق فيها عدد كبير ن�سبيا من الدول على �سرورة اإيجاد نهج دولي وعلى الق�انين 

والمعايير العالمية باالتجار بالب�سر، وتهريب المهاجرين. اأّما بروت�ك�ل عام 2000 )بروت�ك�ل منع االتجار باالأ�سخا�س، وبخا�سة 

الن�ساء واالأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه(، المكمل التفاقية االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية، يعرف 

.  وهذا 
432

"االتجار باالأ�سخا�س"، باأنه ي�ستمل على ثالثة عنا�سر رئي�سية هي: الفعل؛ وال��سيلة اأو الطريقة؛ والغر�س اأو الدافع
يعني اأن االتجار باالأ�سخا�س، كما ه� محدد، يمكن اأن ينطبق على الحركات الداخلية والدولية على حد �س�اء، على الرغم من اأن 

 .
نطاق البروت�ك�ل يقت�سر على الجرائم ذات الطابع عبر ال�طني، وعندما ينط�ي االتجار على "جماعة اإجرامية منظمة"433

المادة 33 )1(، اتفاقية الالجئين  428

Hathaway, 2005.  429

.CAT ، )1( 3 المادة  430

المادة 7، العهد، مجل�س حق�ق االإن�سان، 1992  431

انظر التذييل األف لالّطالع على تعريف االتجار باالأ�سخا�س.  432

انظر التذييل األف لالّطالع على تعريف الجماعة االإجرامية المنظمة.  433
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،  ويحدد البروت�ك�ل 
434

اأهداف البروت�ك�ل حماية �سحايا االتجار وم�ساعدتهم مع االحترام الكامل لحق�ق االإن�سان ومن بين 

  .
436

،  رغم تعّر�س هذه االأهداف لالنتقادات ب�سبب عدم كفاية معالجة م�سالح ال�سحايا واحتياجاتهم
435

�سراحة �سبل تحقيق ذلك

؛لكن، 
437

اأرا�سيها في  دائمة  اأو  م�ؤقتة  ب�سفة  بالبقاء  لل�سحايا  ت�سمح  اأخرى  تدابير  اأو  ق�انين  في  تنظر  اأن  الدول  على  ويتعين 

رهنا بالتزامات الدولة في مجال الحماية الدولية مثل االلتزامات النا�سئة عن قان�ن الالجئين اأو حق�ق االإن�سان، يج�ز اإعادة 

.  ومن ناحية اأخرى، فاإن التهريب يعتبر و�سيلة رئي�سية تتم بها الهجرة غير النظامية، ُينظر اإليه عم�ما 
438

ال�سحايا اإلى اأوطانهم

على اأنه معاملة تجارية بدال من اأن يك�ن حالة �سعف، على الرغم من اأن البح�ث المعا�سرة تف�سي اإلى ظه�ر اأفكار متعمقة  في 

. ويمكن الق�ل اإن هذه النظرة التجارية ُتعزى جزئياً اإلى التعريف ال�ارد في بروت�ك�ل مكافحة تهريب المهاجرين عن 
439

تعقيده

فائدة  على  تنط�ي  والمهاجر  المهرب  بين  طريق البر والبحر والج�، لعام 2000، الذي يعتبر "تهريب المهاجرين" له عملية 

.
440

للمهرب

وخالفا لالتجار، يتطلب التهريب عب�ر الحدود الدولية والدخ�ل غير الماأذون للمهاجر اإلى دولة ال يك�ن فيها ال�سخ�س م�اطنا 

اأو مقيما دائما. والغر�س من البروت�ك�ل ه� منع ومكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز التعاون بين اأطراف الدول لتحقيق هذه 

ب للمالحقة الجنائية على   . ب�سكل اأهم، يعني ذلك اإمكانية اأن يخ�سع المهرِّ
441

الغايات، مع حماية حق�ق المهاجرين المهربين

ب. جريمة التهريب، ولكن لي�س المهاجر المهرَّ

العمل والخدمات

على العك�س من الحركات المرتبطة باال�سطهاد والتعذيب واالتجار والتهريب، ي�جد نق�س في االتفاق والتعاون العالمي ب�ساأن 

اأجل تنظيم الحركات الدولية المت�سلة بالعمالة والخدمات، اعتمدت  الق�انين والمعايير المتعلقة بالعمال المهاجرين. ومن 

اأو�سع  ُطٍر 
ُ
اأ اأ�سا�سا اتفاقات ثنائية، واتفاقات متعددة االأطراف على ال�سعيدين االإقليمي ودون االإقليمي، بما في ذلك في  الدول 

نطاقا لحرية التنقل. ومع ذلك، ي�جد عدد من الق�انين ذات ال�سلة على ال�سعيد العالمي: اتفاقية عام 1990 ب�ساأن حماية حق�ق 

جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم؛ واتفاقية عام 1949 المتعلقة بالهجرة من اأجل العمالة )ب�سيغتها المنقحة( )اتفاقية 

منظمة العمل الدولية رقم 97(؛ واتفاقية عام 1975 المتعلقة بالهجرة في الظروف التع�سفية وتعزيز تكاف�ؤ الفر�س والمعاملة 

للعمال المهاجرين )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143(. ورغم عدم الت�سديق على نطاق وا�سع على هذه ال�سك�ك، فاإن نح� 

86 دولة �سدقت على واحدة من �سمن الثالث على االأقّل؛ ومعا »ت�سكل ميثاقا دوليا ب�ساأن هجرة اليد العاملة، وت�فر اإطارا �سامال 

.
442

يغطي معظم ق�سايا معاملة العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم«

االإن�سان،  العالمي لحق�ق  االإعالن  يكفلها  التي  الحق�ق  اإلى �سمان  المهاجرين  العمال  الدولية لحماية حق�ق  اللجنة  وت�سعى 

والمعاهدات االأ�سا�سية لحق�ق االإن�سان للعمال المهاجرين. وتتعلق االتفاقية الدولية لحق�ق العمال المهاجرين بجميع عمليات 

434          المادة 2 )ب(، بروت�ك�ل باليرم�.

435          المادة 6، بروت�ك�ل باليرم�.

Gallagher, 2010  اُنظر مثاًل    436

المادة 7، بروت�ك�ل باليرم�.   437

المادتان 8 و14 ، بروت�ك�ل باليرم�.    438

.McAuliffe and Laczko, 2016 ،انظر، على �سبيل المثال   439

المادة 3، بروت�ك�ل مكافحة تهريب. انظر التذييل األف لالّطالع على تعريف تهريب المهاجرين    440

441           المادة 3، بروت�ك�ل مكافحة تهريب.

.Cholewinski, 2012     442
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هجرة اليد العاملة، بما في ذلك منع االنتهاكات؛ وهي ت�سمل المهاجرين في االأو�ساع النظامية وغير النظامية وت�سمل ال�سمانات 

الم��س�عية واالإجرائية. كما اأن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الملزمتين، اللتين تدعمهما ت��سيات غير ملزمة، تتعلقان اأي�سا 

اتفاقية  التي ت�سملها  الرئي�سية  الم�ا�سيع  العاملة. ومن بين  اليد  العمال المهاجرين في جميع مراحل عملية هجرة  بحماية 

منظمة العمل الدولية رقم 97، ال�سروط التي تحكم الت�سغيل المنظم للعمال المهاجرين، ف�سال عن المعاملة المت�ساوية مع 

المفاو�سة  النقابية، والتمتع بمزايا ت�سمل  العمل، والع�س�ية  المقيمين ب�س�رة قان�نية فيما يتعلق بظروف  المهاجرين  رعايا 

اأحكاما  تت�سمن  رقم 97؛ فمثاًل،  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  رقم 143  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  وتكّمل   .
443

الجماعية

خا�سة ب�ساأن المهاجرين في اأو�ساع غير نظامية.اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اتفاقيات حق�ق االإن�سان الثمانية لمنظمة العمل الدولية - 

المعترف بها باعتبارها اأ�سا�سية لحق�ق االإن�سان في العمل وكذلك �سك�ك منظمة العمل الدولية ذات التطبيق العام، مثل اتفاقية 

عام 2011 المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(، كّلها تعّد ذات ال�سلة بالعمال 

المهاجرين.

في  التجارة  يحرر  الدولي،  التجاري  القان�ن  في  رئي�سي  �سك  وه�   ،1994 لعام  الخدمات  في  للتجارة  العام  االتفاق  ويت�سمن 

على  الدولي  التنقل  ي�سهل  مما  التجاريين،  ال�سركاء  بين  لالأ�سخا�س  الم�ؤقتة  الحركة  تدعم  مبا�سرة،  غير  اأحكاما  الخدمات، 

في  ع�س�ا   164 جانب  من  المتخذة  التدابير  جميع  على  الخدمات  في  التجارة  ب�ساأن  العام  االتفاق  وينطبق  العالمي.  ال�سعيد 

منظمة التجارة العالمية التي ت�ؤثر على التجارة في الخدمات، با�ستثناء الحاالت التي تقدم فيها الخدمات في ممار�سة ال�سلطة 

تقدم  لكي  للبلدان  واإطارا  ق�اعد  الخدمات  في  التجارة  ب�ساأن  العام  االتفاق  ويت�سمن   .
444

تجاري( غير  اأ�سا�س  )على  الحك�مية 

التزامات محددة بفتح قطاعات خدمات معينة للم�ّردين االأجانب. ويحدد االتفاق العام للتجارة في الخدمات اأربعة اأنماط ممكنة 

يمكن من خاللها تبادل الخدمات بين اأع�ساء منظمة التجارة العالمية. وبم�جب النمط الرابع، يمكن الأع�ساء منظمة التجارة 

العالمية االلتزام بال�سماح ب�ج�د اأ�سخا�س طبيعيين من اأع�ساء اآخرين في منظمة التجارة العالمية الأغرا�س تقديم الخدمات. 

وتخ�سع التزامات االتفاق العام ب�ساأن التجارة في الخدمات الأحكام الهجرة ال�طنية، وبالتالي فه� ال يتطلب من اأع�ساء منظمة 

التجارة العالمية منح حق�ق العي�س في اأرا�سيها. اإن التزامات االتفاق العام ب�ساأن التجارة في الخدمات قابلة للتنفيذ في منظمة 

  .
445

التجارة العالمية

وحدة الأ�شرة

ال ت�جد معاهدات عالمية خا�سة بالتحركات الدولية المت�سلة ب�حدة االأ�سرة. وال�اقع اأن م�سطلح »وحدة االأ�سرة« ال يرد بهذه 

ال�سفة في ال�سك�ك الدولية؛ فاإنه ي�ستخدم عادة ل��سف الحق�ق التي تحترم االأ�سرة وتحميها وتدعمها، بما في ذلك اإمكانية 

. وبالمثل، في حين تعتبر االأ�سرة ال�حدة االأ�سا�سية للمجتمع، ال ي�جد تعريف واحد مقب�ل دوليا. وقد ف�سرت 
446

اإبقائها م�حدة

المدنية وال�سيا�سية ب�سكل  الدولي الخا�س بالحق�ق  العهد  ال�ارد في  المتحدة الم�سطلح  التابعة لالأمم  االإن�سان  لجنة حق�ق 

اإن حماية وحدة االأ�سرة ت�ؤكدها   .
447

اأ�سرة في المجتمع المعني« عام باعتباره تج�سيدا »لجميع العالقات ال�سخ�سية التي ت�سكل 

الدولي  العهد  من  و23   17 والمادتان  االإن�سان،  لحق�ق  العالمي  االإعالن  من  و16   12 المادتان  ذلك  في  بما  العالمية،  الحق�ق 

والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  بالحق�ق  الخا�س  الدولي  العهد  من   10 والمادة  وال�سيا�سية،  المدنية  بالحق�ق  الخا�س 

المرجع نف�سه  443

المادة 1،  االتفاق العام ب�ساأن التجارة في الخدمات.  444

لمزيد  من المعل�مات عن االتفاق العام ب�ساأن التجارة في الخدمات وحركة االأ�سخا�س، انظر، على �سبيل المثال، منظمة التجارة العالمية، بدون تاريخ.  445

.2003 ، Jastram ، انظر ، على �سبيل المثال  446

Kälin and Künzli, 2009    447  ، ا�ستنادا اإلى مجل�س حق�ق االإن�سان 1988 و1990. 
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وكذلك االأحكام ال�اردة في اتفاقية حق�ق الطفل لعام 1989، واالتفاقية الدولية لحماية حق�ق جميع العمال المهاجرين واأفراد 

اأ�سرهم. وتتفاعل هذه الحق�ق مع �سلطة الدولة في فر�س قي�د على تنظيم الهجرة، �سيما في الحاالت التي ت�سعى فيها الدولة 

اإلى ترحيل اأحد اأفراد االأ�سرة من غير الم�اطنين المقيمين داخل اإقليمها، اأو منع دخ�ل اأحد االأ�سخا�س من غير الم�اطنين وه� 

ي�سعى لالن�سمام اأفراد االأ�سرة المقيمين في االإقليم.

اأ�شاليب التنّقل

اإّن القان�ن الدولي والمعاهدات العالمية  اإذ  اأنماط التنّقل.  اأي�سا على ال�سعيد العالمي لتنظيم  لقد تقاربت م�سالح الدول 

الرئي�سية لهما �سلة بالدول، ويفر�سان عليها التزامات، وفي بع�س الحاالت على اأطراف فاعلة اأخرى، في �سياق التحركات 

اإلى منع  بحرا وج�ا. وتكت�سي هذه المعاهدات والقان�ن الدولي اأهمية خا�سة في بيئة و�سياق ت�ا�سل فيهما الدول �سعيها، 

ب�ساأن  الدولي  القان�ن  و�س�ح  عدم  اإن  الق�ل  ويمكن  االآليات.  من  وغيرها  الثنائية  االتفاقات  خالل  من  وردعها  الحركات، 

البحرية  الحركات  ب�ساأن  الرئي�سية  المعاهدات  اإّن  الترتيبات.  هذه  لمثل  حيزا  اأي�سا  اأوجد  قد  الحا�سمة،  الم�سائل  بع�س 

الدولي ج�ا هي: والنقل 

لعام 1982؛ البحار،  لقان�ن  المتحدة  االأمم  • اتفاقية 
لعام 1979؛ البحار،  واالإنقاذ في  للبحث  الدولية  • االتفاقية 

لعام 1974؛  البحار  االأرواح في  ل�سالمة  الدولية  •  االتفاقية 
.9 المرفق  �سيما  �سيكاغ�«(، وال  »اتفاقية  با�سم  اأي�سا  )المعروفة  لعام 1944  الدولي  المدني  الطيران  •  اتفاقية 

للرقابة من  المهاجرين، تخ�سع عادة  االأخرى لدخ�ل  الرئي�سية  ال��سيلة  »الخ�سراء«، وهي  اأو  البرية  الحدود  فالحركات عبر 

جانب واحد اأو عن طريق اتفاقات ثنائية.

نظرة عامة على البنية الموؤ�ش�شية

يبرز هذا الق�سم اأدوار المنظمة الدولية للهجرة، ومف��سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين، ومنظمة العمل الدولية، 

وهي المنظمات الدولية الثالث التي تتمتع باأق�ى واليات ومهام و/اأو تنفيذية ذات �سلة باالإدارة العالمية للهجرة. ويتطرق اأي�سا 

اإلى اأدوار ومهاّم الفريق العالمي المعني بالهجرة، والممثل الخا�س لالأمين العام، مع االإقرار باأن مجم�عة من الجهات الفاعلة 

الم�ؤ�س�سية االأخرى ت�ؤدي اأدوارا مبا�سرة وغير مبا�سرة هامة.

اإقليمية ذات م�س�ؤوليات  ب�سكل كبير، حيث ت��سعت من منظمة  الدولية للهجرة  المنظمة  تاأقلمت  تاأ�سي�سها في عام 1951،  منذ 

الم�ساركة  مجال  في  �سيما  ال  االأهداف،  من  بكثير  اأو�سع  مجم�عة  ذات  عالمية  م�س�ؤوليات  اإلى  االأول،  المقام  في  ل�جي�ستية 

وبا�سم  المتحدة  االأمم  منظ�مة  خارج  الدول،  تق�دها  عملية  خالل  من  اأن�سئت  التي  للهجرة،  الدولية  المنظمة  اإن  االإن�سانية. 

  ،
448

مختلف وبدون دعائم اأّي اتفاقية، قد ان�سمت اإلى االأمم المتحدة باعتبارها من المنظمات التابعة لها في �سبتمبر/اأيل�ل2016

اأن�سئت في البداية با�سم اللجنة الم�ؤقتة الحك�مية الدولية لحركة المهاجرين من اأوروبا، وفي وقت الحق اللجنة الحك�مية الدولية للهجرة االأوروبية، ثّم   448

اللجنة الحك�مية الدولية للهجرة، واعتمد اال�سم الحالي في عام 1989.
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الدولية للهجرة وخدماتها  المنظمة  الم�ؤّهلة لال�ستفادة من جه�د  ال�سكان  الدولية للهجرة،  فئة  المنظمة  د�ست�ر  ولم يحدد 

. وه� ما �سمح للمنظمة باأن تك�ن ريادية ومرنة في اال�ستجابة لالحتياجات ال�سيا�سية واالإن�سانية 
449

لتحقيق اأغرا�سها ووظائفها

 . ومنذ عام 2001، عقدت المنظمة الدولية للهجرة ح�ارا دوليا �سن�يا ح�ل الهجرة، كمنتدى عالمي رئي�سي، يجمع 
450

المتط�رة

المنظمة  الهجرة في  اإدارة  اإطار عمل  اإن  النا�سئة والمعّقدة.  الهجرة  اإدارة  المعنيين لمناق�سة م�ا�سيع  الم�سلحة  اأ�سحاب  بين 

االأ�سا�سية  العنا�سر  االإطار  هذا  يحدد  اإذ  الف�سل.  هذا  بم�ا�سيع  خا�سة  �سلة  له   ،2015 عام  في  اعتمد  الذي  للهجرة،  الدولية 

تدار  والتي  لها  المخطط  الهجرة  �سيا�سات  خالل  من  والم�س�ؤولة،  واالآمنة  والمنظمة  النظامية  )والتنقالت(  الهجرة  لتي�سير 

اإدراة جيدة. وه� ين�س على ثالثة مبادئ هي: )1( التقيد بالمعايير الدولية واإعمال حق�ق المهاجرين؛ )2( �سياغة ال�سيا�سة 

با�ستخدام االأدلة ونهج حك�مي كامل؛ )3( الم�ساركة مع ال�سركاء لمعالجة ق�سايا الهجرة والم�سائل ذات ال�سلة؛ وثالثة اأهداف: 

)1( النه��س بالرفاه االجتماعي واالقت�سادي للمهاجرين والمجتمع؛ )2( معالجة اأبعاد تنقل االأزمات على نح� فعال؛ )3( التاأكد 

.
451

من اأن الهجرة تتم بطريقة اآمنة ومنظمة وكريمة

الحماية  بت�فير  ُمكلَّفة  و هي  االإقليمي،  النطاق  على  ترّكز  م�ؤقتة،  كمنظمة  اأن�سئت  التي  وعملياتها،  المف��سية  م�س�ؤوليات  اإن 

القان�نية، وقد تكيفت وت��ّسعت ب�سكل كبير مع مرور ال�قت، في �سياق تط�ر االحداث الطبيعية ال�سيا�سية والتنقلية والمتطلبات 

وعديمي  اللج�ء  وطالبي  لالجئين  والم�ساعدة  الحماية  ت�فير  عن  الم�س�ؤولة  الرئي�سية،  العالمية  الم�ؤ�س�سة  وهي  االإن�سانية. 

المف��سية في ممار�سة مهاّمها، وال �سيما لتي�سير واجب  اتفاقية الالجئين، تتعهد الدول بالتعاون مع  . .وبم�جب 
452

الجن�سية

. ومن هذا المنطلق، تعّد المف��سية »ال��سي« على اتفاقية الالجئين 
453

المف��سية المحدد في االإ�سراف على تطبيق االتفاقية

وتعزز وتر�سد تنفيذها واالمتثال لها. وترد والية المف��سية ووظائفها في نظامها االأ�سا�سي لعام 1950؛ فتتمثل واليتها االأ�سا�سية 

والية  تتط�ر  اأن  على  اأي�سا  االأ�سا�سي  النظام  وين�س   .
454

لالجئين دائمة  حل�ل  اإيجاد  اإلى  وال�سعي  الدولية  الحماية  ت�فير  في 

اإلى التعليمات والت�جيهات ال�سيا�سية ال�سادرة عن الجمعية العامة والمجل�س االقت�سادي  ومهام المف��سية واأن�سطتها ا�ستنادا 

ال�سن�ي  الح�ار  وت�ست�سيف  االأعمال  جدول  ل��سع  عالمية  م�ساورات  المف��سية  تعقد  كما   .
455

المتحدة لالأمم  واالجتماعي 

للمف��س ال�سامي ب�ساأن التحديات الرئي�سية المتعلقة بالحماية وتن�سر مبادئ ت�جيهية ب�ساأن الحماية الدولية لت��سيح تطبيق 

المتعدد االأطراف ال�حيد على   »المحفل المتخ�س�س 
456

التي تتاألف من 101 دولة ع�س�ا التنفيذية  اللجنة  االتفاقية.  وت�سكل 

.
457

ال�سعيد العالمي، والم�س�ؤول عن االإ�سهام في و�سع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الالجئين«

اأيٍّ من دور المنظمتين االأخرتين، لكنه مع ذلك ي�ؤدي وظيفة  اأ�سيق بكثير من  ويعّد الدور التنفيذي لمنظمة العمل الدولية 

ب�ساأن  الدولية  العمل  الملزم لمنظمة  االأطراف غير  المتعدد  االإطار  فاإن  له،  التابعة  اإلى االتفاقيات  معيارية هاّمة. وباالإ�سافة 

هجرة اليد العاملة، الذي اعتمد في عام 2006، والذي تم تط�يره في �سياق االلتزام العام لمنظمة العمل الدولية بالعمل الالئق، 

المادة 1 )1(، المنظمة الدولية للهجرة، 2017 .  449

.Bradley, 2017  450

المنظمة الدولية للهجرة، 2015.  451

العربية  والجمه�رية  ولبنان  االأردن  في  الفل�سطينيين  لالجئين  والحماية  الم�ساعدة  )االأونروا(  الالجئين  وت�سغيل  الإغاثة  المتحدة  االأمم  وكالة  ت�فر   452

.n.d ، ال�س�رية وقطاع غزة وال�سفة الغربية ، بما في ذلك القد�س ال�سرقية. انظر ، على �سبيل المثال ، االأونروا

المادة 35، اتفاقية الالجئين.  453

الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 1950.  454

انظر بالخ�س��س قرار الجمعية العامة، 1950. والنظام االأ�سا�سي، والجمعية العاّمة، وقرارات المجل�س االقت�سادي واالجتماعي في تحديد االأ�سخا�س الذين   455

قد تنطبق عليهم �سفة الالجئين، ويندرج�ن في نطاق والية المف��سية ف�سال عن غيرهم من “االأ�سخا�س المعنيين” الذين قد يقع�ن �سمن اخت�سا�س 

المف��سية. انظر اأي�سا، مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين ، 2013.

مف��سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين.  456

.Loescher,   2014  457
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يمثل اإجماعا من جانب المجم�عات الثالث من الجهات الفاعلة التي ت�سكل الهيكل التنظيمي لمنظمة العمل الدولية: الحك�مات 

واأ�سحاب العمل والنقابات العمالية. ويهدف اإلى م�ساعدة الدول »على تنفيذ �سيا�سات اأكثر فعالية ب�ساأن هجرة اليد العاملة، بما 

.  وتدعم منظمة العمل الدولية، على ال�سعيد الت�سغيلي، برامج 
458

في ذلك ب�ساأن حق�ق العمال المهاجرين وت�ظيفهم وحمايتهم«

تعزيز الحماية االجتماعية للمهاجرين، مثل التفاو�س على اتفاقات ت�سمح بتح�يل الم�ستحقات؛ ومنع االتجار بالب�سر؛ وتح�سين 

اإدماج المهاجرين؛ وحماية  اإعادة  ممار�سات ت�ظيف العمال المهاجرين؛ وتعزيز االعتراف بالمهارات لدى المهاجرين؛ ودعم 

بين  الهجرة من  تعد  للهجرة،  الدولية  والمنظمة  الالجئين  ل�س�ؤون  المتحدة  االأمم  وعلى عك�س مف��سية  المنزليين.  العمال 

 .
459

االأول�يات العديدة داخل منظمة العمل الدولية

واإلى جانب هذه ال�كاالت الثالث الرئي�سية التابعة لالأمم المتحدة، تت�سل مجم�عة كاملة من الجهات الفاعلة واالآليات الم�ؤ�س�سية 

. واعترافا بتعقيد الم�سهد الم�ؤ�س�سي، اأن�سئ فريق اإدارة الهجرة العالمي لتعزيز 
460

االأخرى باإدارة الهجرة على الم�ست�ى العالمي

  .
461

التعاون والتن�سيق. وه� يتاألف من 22 كيانا يجتمع�ن بانتظام على م�ست�ى روؤ�ساء ال�كاالت ومجم�عات العمل المزيد من 

ويحدد الفريق العامل في اخت�سا�ساته اإن�ساء ا�ستجابات م�ؤ�س�سية �ساملة ومتما�سكة للهجرة الدولية، والعمل على �سمان االحترام 

.
462

الكامل لحق�ق المهاجرين الدوليين، بما في ذلك ت�فير الحماية للمهاجرين ال�سعفاء، �سمن اأول�ياته الرئي�سية

وثمة جهة فاعلة هاّمة اأخرى اأال وهي الممثل الخا�س لالأمين العام المعني بالهجرة الدولية. ويقدم المكتب، الذي اأن�سئ في 

اإلى  والدع�ة  الترويج  في  العام  لالأمين  والم�س�رة  الدعم  الم�ست�ى،  الرفيع  الح�ار  اإلى  الم�ؤّدية  المبادرة  اإطار  في   ،2006 عام 

جدول اأعمال االأمم المتحدة ب�ساأن الهجرة الدولية، ويقدم الم�س�رة في مجال ال�سيا�سات وين�سق م�ساركة الهيئات التابعة لالأمم 

التعاون الدولي، بما في ذلك المبادرات  اإلى تعزيز  الرامية  المتحدة في الق�سايا المتعلقة بالهجرة. وقد قاد المكتب الجه�د 

المتعلقة بق�سايا محددة مثل المهاجرين المت�سررين من االأزمات، و�سيق�م بتن�سيق العمل لتنفيذ اإعالن ني�ي�رك )انظر الق�سم 

التالي(. وقد حّلت ال�سيدة ل�يز اأرب�ر محّل ال�سير بيتر �ساذرالند ب��سفها  الممثل الخا�س لالأمين العام، في عام 2017.

الجهود المبذولة لتح�شين الحوكمة العالمية )2016-2001(

خالل القرن الحادي والع�سرين، ُبذلت جه�د متكررة لتح�سين اإدارة الهجرة العالمية من خالل اآليات ر�سمية لالأمم المتحدة وكذلك 

من خالل اآليات غير ر�سمية تق�دها الدول. وينظر هذا الق�سم باإيجاز في ثالث مجم�عات من هذه االأن�سطة: )1( الح�ارات والعمليات 

458    منظمة العمل الدولية، 2006.

تعّد هجرة العمالة واحدة من اأكثر من 40 ق�سايا مدرجة على ال�سفحة الرئي�سية لمنظمة العمل الدولية تحت عن�ان “الم�ا�سيع”. انظر، على �سبيل المثال، منظمة   459

العمل الدولية، وه� واحد من المجاالت الع�سرة التي نظمت الميزانية؛ انظر، على �سبيل المثال، منظمة العمل الدولية.

ومن بينها مكتب المف��س ال�سامي لحق�ق االإن�سان، و�سعبة ال�سكان التابعة الإدارة االأمم المتحدة لل�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية. وتتمتع مف��سية حق�ق   460

الخا�سة  االإجراءات  المكتب  يدعم  كما  المهاجرون.  فيهم  بمن  النا�س،  لجميع  االإن�سان  لحق�ق  الكامل  والتنفيذ  التمتع  وحماية  لتعزيز  تف�ي�س  االإن�سان 

لمجل�س حق�ق االإن�سان، بما في ذلك المقرر الخا�س المعني بحق�ق االإن�سان للمهاجرين، والمقرر الخا�س المعني باالتجار باالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء 

ر �سعبة ال�سكان تقديرات اأعداد المهاجرين في العالم وتدعم الح�ارات واللقاءات ح�ل الهجرة الدولية، في اإطار  واالأطفال. ومن بين اأم�ر اأخرى، تح�سّ

االأمم المتحدة.

461    المنظمات االأع�ساء، هي: منظمة االأغذية والزراعة، وال�سندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومف��سية 

االأمم المتحدة لحق�ق االإن�سان، واللجان االإقليمية لالأمم المتحدة، وبرنامج االأمم المتحدة للبيئة، والي�ني�سيف، واالأونكتاد، واإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية 

واالجتماعية، وبرنامج االأمم المتحدة االإنمائي، والي�ن�سك�، وهيئة االأمم المتحدة للمراأة، ومف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئ ين، والي�نيدو، والمعهد، 

ومكتب االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و�سندوق االأمم المتحدة لل�سكان، وجامعة االأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبرنامج االأغذية العالمي، 

والمنظمة  الدولي  المدني  الطيران  ومنظمة  العالمية،  التجارة  ذلك منظمة  في  بما  لي�ست ع�س�ا،  البارزة  المنظمات  وبع�س  العالمية.  ال�سحة  ومنظمة 

العالمية لالأر�ساد الج�ية. انظر الفريق العالمي المعني بالهجرة.

انظر الفريق العالمي المعني بالهجرة.  462
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الت�ساورية لبناء الثقة وت�افق االآراء فيما بين الدول؛ )2( المبادرات المعيارية المتعددة االأطراف لتعزيز حماية المهاجرين؛ )3( 

بذل الجه�د ل�سمان اإدراج المهاجرين في عملية اتخاذ القرار ب�ساأن الق�سايا العالمية االأخرى ذات ال�سلة.

الحوار والم�شاورات 

وقد �سهد العقدان االأخيران زيادة ملح�ظة في الح�ارات واآليات الت�ساور ب�ساأن الهجرة الدولية على م�ست�ى العالم، حيث ازداد 

ال�عي بطابعها المتعدد االأبعاد وعبر ال�طني وب�سرورة التعاون المتعدد االأطراف ب�ساأن مختلف ج�انب الم�ساألة. ويبرز الجدول 1 

الح�ارات والم�ساورات الرئي�سية التي عقدت على الم�ست�ى العالمي منذ عام 2001، والتي نظمتها الدول اأو االأمم المتحدة، ويقدم 

لمحة عامة عن المخرجات اأو النتائج الرئي�سية. وال تخل� هذه الح�ارات والمبادرات من االنتقادات على ال�سعيدين الم��س�عي 

. ومع ذلك، فاإن تنامي اأهمية واأول�ية اإدارة الهجرة على ال�سعيد العالمي ينعك�س في ك�ن االإحجام والخالفات في 
463

واالإجرائي

الما�سي قد تح�لت اإلى حّد ما نح� زيادة التعاون وزيادة االعتراف بالف�ائد التي �ستتحقق من المناق�سات واالإجراءات العالمية.

ووفقا لتحليل �سدر م�ؤخرا عن ت�سعة ح�ارات ومبادرات عالمية، ظهرت في كل منها مجم�عة الم�ا�سيع الهامة التالية: )1( 

التقليل اإلى اأدنى حّد من الج�انب ال�سلبية للهجرة بمعالجة دوافع وع�اقب النزوح والهجرة غير النظامية؛ )2( االعتراف باالآثار 

االإيجابية للهجرة على بلدان المن�ساأ والمق�سد، وكذلك بالن�سبة للمهاجرين وتعزيزها؛ )3( حماية حق�ق المهاجرين و�سمان 

.  وفي حين تناولت الح�ارات والمبادرات هذه الم�ا�سيع العري�سة من زوايا مختلفة وبدرجات متفاوتة من التركيز، 
464

رفاههم

كان هناك تقارب ب�ساأن اأهمّية اإحراز تقدم فيما يتعلق بعدد من الم�ا�سيع الفرعية عبر الح�ارات والمبادرات. وت�سمل الم�ا�سيع 

الفرعية الرئي�سية التي تظهر فيها الت�ترات ت��سيات تتعلق بفتح المزيد من ال�سبل القان�نية للهجرة، بالنظر اإلى هجرة اليد 

العاملة ذات المهارات المتدنية خارج القن�ات الم�ؤقتة، وحق�ق العمال المهاجرين، وال �سيما على النح� المبّين في االتفاقية 

  .
465

الدولية لحماية حق�ق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم

  .Newland,2005 ،اُنظر على �سبيل المثال  463

دويل”،  “تقرير  با�سم  والمعروفة  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  ال�سن�ية  اجتماعات  الدولية  والح�ارات  برن،  مبادرة  ال�رقة في  ونظرت   ،  Bauloz,2017.  464

والتنمية،  بالهجرة  المعني  العالمي  والمنتدى   ،2006 الم�ست�ى  الرفيع  والح�ار  بالهجرة،  المعني  العالمي  والفريق  الدولية،  للهجرة  العالمية  واللجنة 

والح�ار الرفيع الم�ست�ى 2013، واالجتماع الرفيع الم�ست�ى. انظر مناق�سة بع�س مّما ورد اأعاله في الجدول اأدناه. 

465    المرجع نف�سه.
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466

الجدول 1- ح�ارات وم�ساورات مختارة على الم�ست�ى العالمي خالل القرن الحادي والع�سرين

  الن�اتج الرئي�سيةالح�ار اأو المبادرةال�سنة

 2004-2001
مبادرة برن، التي اأطلقتها �س�ي�سرا والممل�كة 

للدولة. 

برنامج العمل الدولي الإدارة الهجرة بما في ذلك: )1( تفاهمات 

م�ستركة تحدد االفترا�سات والمبادئ االأ�سا�سية الم�ستركة التي تق�م 

عليها اإدارة الهجرة؛ )2( الممار�سات الفعالة ب�ساأن مجم�عة من 

ق�سايا الهجرة التي تعتمد على الخبرات الفعلية والعملية للدول.

2005-2003

اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، 

التي ت�سارك في رئا�ستها كّل من �س�ي�سرا 

وال�س�يد، وتت�سمن اأكثر من 30 دولة كجزء 

من المجم�عة االأ�سا�سية )اأ( 

الهجرة في عالم مترابط: اتجاهات جديدة للعمل، ت�سع هذه ال�ثيقة 

اإطارا ل�سياغة ا�ستجابات متما�سكة لم�ساألة الهجرة الدولية على 

االأ�سعدة ال�طنية واالإقليمية والعالمية.)ب( 

2006
الح�ار الرفيع الم�ست�ى لالأمم المتحدة 

ح�ل الهجرة الدولية والتنمية.

الذي  والتنمية  الدولية  الهجرة  ب�ساأن   (A/RES/61/208) القرار   

اعتمدته الجمعية العامة بت�افق االآراء في كان�ن االأول/دي�سمبر 2006. 

وتّمت االإ�سارة في م�جز الح�ار الرفيع الم�ست�ى الذي من قبل رئي�س 

الجمعية العامة   (A/61/515)   اإلى دعم ا�ستمرار الح�ار العالمي 

ح�ل الهجرة الدولية والتنمية.

2007-اإلى 

الي�م

المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.

عملية تق�دها الدول،  ت�سمح بالت�ساور والح�ار والتعاون ب�ساأن ق�سايا 

الهجرة الدولية بم�ساركة حك�مية وا�سعة ومتزايدة. وقد �سبقت 

مناق�سات المجتمع المدني مناق�سات الدولة ب�ج�د م�ساحة م�ستركة 

للتفاعل.

2013
الح�ار الرفيع الم�ست�ى لالأمم المتحدة 

ح�ل الهجرة الدولية والتنمية. 

االإعالن الُمعتمد المتفق عليه باالإجماع من قبل الجمعية العامة 

(A/RES/68/4)، والذي اعترف ب�سرورة التعاون والعمل الدولي في 
اإدارة الهجرة وحماية حق�ق المهاجرين، واأكدها.

2016

اجتماع االأمم المتحدة الرفيع الم�ست�ى 

لمعالجة التحركات ال�ا�سعة النطاق لالجئين 

والمهاجرين.

م�ؤتمر القمة االأول على م�ست�ى روؤ�ساء الدول والحك�مات عن 

تحركات الالجئين والمهاجرين على نطاق وا�سع، اأّدى اإعالن ني�ي�رك 

باالإجماع من قبل جميع الدول االأع�ساء في االأمم المتحدة، 193 دولة 

ع�س�ا.

)اأ(   تاأ�س�ست  اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية نتيجة الت��سيات النابعة من ما ي�سمى ب “تقرير دويل”. انظر، على �سبيل المثال، 

 .2004 ،Doyle اللجنة العالمية المعنية بالهجرة الدولية، غير م�ؤّرخة؛ انظر اأي�سا

)ب( اأن�سئ الفريق العامل المعني بالهجرة، الذي ُذكر اأعاله في هذا الف�سل، ا�ستجابة لهذه الت��سية. 

وحتى في وقت �سابق، اأثناء الم�ؤتمر الدولي لل�سكان والتنمية في القاهرة في عام 1994، اعتمدت 179 دولة، برنامج عمل مدته 20 عاما كان الق�سد منه اأن   466

يك�ن “دليال �سامال للعمل االإنمائي مح�ره النا�س”. وقد ت�سمن ف�سال كامال عن الهجرة الدولية، ويمكن الق�ل باأنه قد اأطلق مزيداً من الح�ارات ب�ساأن 

الهجرة. انظر، على �سبيل المثال، �سندوق االأمم المتحدة لل�سكان، 2014. ا�سُتخرجت ملخ�سات الح�ارات والمبادرات المبّينة في هذا الجدول من الم�اقع 

.2011 ،Newland ،ذات ال�سلة. وب�سكل اأعم، انظر على �سبيل المثال
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اأزمات  من  العديد  اأعقاب  في  القمة  جاءت  فقد  خا�ساًّ.  اهتماماً   2016 لعام  الم�ست�ى  الرفيع  المتحدة  االأمم  اجتماع  ي�ستحق 

ال�سرق  من  للنا�س  النطاق  ال�ا�سعة  التحركات  واأثارت  العالم.  اأرجاء  من  الكثير  على  اأّثرت  التي  الرئي�سية  والهجرة  الالجئين 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا اإلى اأوروبا اهتماما خا�سا لهذه الق�سية، لكن االأهتمام ظهر ب�س�رة اأبرز ب�سبب التحركات الكبيرة من 

اأمريكا ال��سطى من خالل المك�سيك اإلى ال�اليات المتحدة، ومن بنغالدي�س وميانمار اإلى بلدان اأخرى في جن�ب �سرق اآ�سيا.

وركز تقرير  االأمين العاّم  الجتماع االأمم المتحدة الرفيع الم�ست�ى لعام 2016 على الالجئين والمهاجرين على حد �س�اء، مع 

"التزامات عالمية جديدة  اإلى  ال��س�ل. ودعى  الرحلة وعند  الكبيرة واالحتياجات خالل  التحركات  واأ�سباب  االتجاهات،  اإبراز 

االإن�سان  حق�ق  �سمان  على  االأوقات،  جميع  في  بالحر�س،  بت��سيات  بدءا  والمهاجرين،  لالجئين  الكبيرة  التحركات  لمعالجة 

الذين  ه�ؤالء  وحماية  التحركات  اأ�سباب  معالجة  �سرورة  اأي�سا  التقرير  واأورد   .
وكرامتهم"467 واأمانهم  والمهاجرين  لالجئين 

. واعترف اإعالن ني�ي�رك باأنه »رغم اأن 
468

ُيجَبرون على التحرك، ومنع التمييز ومكافحة الكراهية �سد الالجئين والمهاجرين 

االإطار القان�ني المنظم لمعاملة الالجئين منف�سل عن ذلك الذي يحكم معاملة المهاجرين، فاإن لكلتا الفئتين نف�س حق�ق 

االإن�سان والحريات االأ�سا�سية العالمية«، كما ت�اجه الفئتان الكثير من التحديات الم�ستركة ولدى كلتيهما نقاط �سعف مماثلة، 

 . وفي هذا ال�سياق، اأقّر اإعالن ني�ي�رك مجم�عة من االلتزامات 
469

من بينهم تلك التي تك�ن في �سياق حركات النزوح الكبرى«

التي تنطبق على الالجئين والمهاجرين، ف�سال عن مجم�عات منف�سلة من االلتزامات لالجئين والمهاجرين. ويقّر االإعالن 

اإن�سانية  بطريقة  والمهاجرين  لالجئين  الكبرى  النزوح  حركات  مع  التعامل  عن  الم�ستركة  "الم�س�ؤولية  تتحمل  الدول  باأن 

القدرات  بتفاوت  نف�سه  ال�قت  في  م�سلمين  الدولي،  التعاون  ذلك من خالل  نفعل  و�س�ف  االإن�سان.  وروؤوفة مح�رها  وح�سا�سة 

 "470

والم�ارد الم�ستخدمة في الت�سدي لحركات النزوح هذه

"اتباع طريقة من�سفة وم�ؤكدة في التعامل مع التحركات الكبيرة  وفيما يتعلق بالالجئين، دعا االأمين العاّم  في تقريرة  اإلى 

مع  للتعامل  �ساملة  خطة  عنا�سر  ويبين  الالجئين،  عن  الم�س�ؤوليات  تقا�سم  ب�ساأن  عالمي  اتفاق  اعتماد  خالل  من  لالجئين 

على  الالجئين  ا�ست�سافة  عن  الم�س�ؤولية  "بتقا�سم  بم�جبه  تلتزم  اتفاق  اعتماد  اإلى  االأع�ساء  الدول  ودعا   471. الالجئين" 

نح� اأكثر اإن�سافا"و"اتخاذ اتخاذ خط�ات ف�رية ... ل�سمان عدم تاأثير فرارهم تاأثيرا مفرطا على بلدان ومناطق لمجرد اأنها 

قريبة من بلدان المن�ساأ"472. ويمكن اأن يتجلى تقا�سم الم�س�ؤولية في جملة اأم�ر من بينها "الدعم المالي والعيني،  وتقديم 

لقب�ل  اأخرى  م�سارات  وت�فير  الت�طين،  اإعادة  واأماكن  والم�ظفين،  ال�سيا�ساتية،  اأو  القان�نية  والتدابير  التقنية،  الم�ساعدة 

اإلى تقديم م�ساهمات متنا�سبة مع احتياجات الالجئين على ال�سعيد العالمي ومع القدرات المتن�عة لكل  الالجئين، وال�سعي 

دولة من الدول االأع�ساء" 473 . وفي اإعالن ني�ي�رك، التزمت الدول بتحقيق “ت�خي مزيد من االإن�ساف في تقا�سم االأعباء 

والم�س�ؤوليات المترتبة على ا�ست�سافة ودعم الالجئين على م�ست�ى العالم، وتلبية احتياجات الالجئين والدول الم�ستقبلة، مع 

االأمين العاّم لالأمم المتحدة، 2016.  467

المرجع نف�سه.     468

الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 2016.  469

الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 2016.  470

االأمين العاّم لالأمم المتحدة، 2016. ا�ستر�سد العمل على الالجئين عدة اجتماعات اأخرى رفيعة الم�ست�ى في عام 2016، �سعياً اإلى تعاون اأكبر في اال�ستجابة   471

لالأزمات، بما في ذلك دعم �س�ريا والم�ؤتمر االإقليمي، الذي عقد في لندن في �سباط/فبراير 2016؛ واالجتماع الرفيع الم�ست�ى ب�ساأن تقا�سم الم�س�ؤولية 

العالمية من خالل م�سارات لقب�ل الالجئين ال�س�ريين، الذي عقد في جنيف، في اآذار/مار�س 2016. وم�ؤتمر القمة العالمي للعمل االإن�ساني، الذي عقد في 

ا�سطنب�ل، في اأيار/ ماي� 2016.

االأمين العاّم لالأمم المتحدة، 2016.  472

المرجع نف�سه.   473
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. وعلى الرغم من مخاوف الكثيرين 
و�سع الم�ساهمات الحالية في الح�سبان ومراعاة تفاوت القدرات والم�ارد فيما بين الدول"474

من المدافعين عن الالجئين، فقد اأيد االإعالن بق�ة االإطار المعياري القائم لحماية الالجئين. وكانت هذه الت�سريحات اإنجازا 

كبيرا في حد ذاتها، حيث كانت "قمة 19 اأيل�ل/�سبتمبر اأّول مّرة تعّبر فيها الجمعية العامة لالأمم المتحدة عن التزام جماعي 

.  وقد كّلف اإعالن ني�ي�رك المف��سية بالم�س�ؤولية الرئي�سية عن �سياغة االتفاق المتعلق 
بتقا�سم الم�س�ؤولية ب�ساأن الالجئين"475

، وفيما يتعلق بالهجرة، دعا   
476

بالالجئين، الذي �سيدرج في التقرير ال�سن�ي للمف��س ال�سامي، اإلى الجمعية العامة في عام 2018

االأمين العاّم في التقرير اإلى "تعزيز االإدارة الر�سيدة للهجرة على ال�سعيد العالمي من خالل و�سع اتفاق عالمي للهجرة االآمنة 

. وبدال من اقتراح �سيغة لالتفاق، 
مة، في �سياق عملية من المزمع اأن تبداأ االآن وتنجز في ال�سن�ات القادمة"477 والنظامية والمنظَّ

دعا االأمين العاّم اإلى "اال�سطالع بعملية تق�دها الدول ل��سع اإطار �سامل للتعاون الدولي ب�ساأن المهاجرين والتنقل الب�سري، ... 

.  واأّكد اإعالن ني�ي�رك 
وعقد م�ؤتمر حك�مي دولي ب�ساأن الهجرة الدولية في عام 2018 من اأجل اعتماد هذا االتفاق العالمي" 478

الهجرة  ب�ساأن  االتفاق  ويق�د عملية �سياغة  الدول.  الهجرة على عاتق  الم�س�ؤولية عن �سياغة ميثاق  تقع  وبالفعل  النهج،  هذا 

العامة  االأمانة  وتق�م  م�سترَكين.  كمي�سَرين  و�س�ي�سرا  المك�سيك  الذي عين حك�متي  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�س 

لالأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة بتقديم الخدمات الم�ستركة للمفاو�سات، حيث تق�م االأولى بت�فير القدرات والدعم، 

. و�س�ف يحدد االتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة "مجم�عة من المبادئ وااللتزامات 
479

وت��سيع نطاق الخبرة التقنية وال�سيا�ساتية

.  ويت�سمن المرفق الثاني الإعالن ني�ي�رك قائمة 
والتفاهمات فيما بين الدول االأع�ساء ب�ساأن الهجرة الدولية بجميع اأبعادها"480

غير �ساملة تتاألف من 24 ق�سية يتعين معالجتها في االتفاق. وهي تتراوح بين م�سائل ذات طابع عام للغاية على �سبيل المثال، 

التعاون على الم�ست�يات ال�طنية واالإقليمية والدولية في جميع ج�انب الهجرة( وم�سائل محّددة للغاية )على �سبيل المثال، 

ت�سجيع تح�يالت اأ�سرع واأرخ�س واأكثر اأمانا من خالل القن�ات القان�نية(.

وفي تقريره االأخير ب��سفه الممثل الخا�س لالأمين العام ، اأو�سى ال�سير بيتر �ساذرالند بخطة عمل تبرز خم�س اأول�يات لل�سيا�سة 

اإن�ساء  اه�سا�سة؛ )2(  المهاجرين في حاالت  باالأزمات وحماية  المتعلقة  اإدارة الحركة  العالمي: )1(  العامة يتطرق لها االتفاق 

فر�س لتنقل اليد العاملة والمهارات؛ )3( �سمان الهجرة المنظمة، بما في ذلك الع�دة؛ )4( تعزيز اإ�سراك المهاجرين وف�ائد 

التنمية؛ )5( تعزيز قدرات االإدارة. و�سدد اآخرون على اأن االتفاق العالمي ينبغي اأن يعزز في المقام االأول اإطار حق�ق االإن�سان 

.
481

لحماية المهاجرين

الجمعية العاّمة لالأمم  المتحدة، 2016.  474

.Ferris, 2017  475

476  الجمعية العاّمة لالأمم  المتحدة، 2016.

االأمين العاّم لالأمم المتحدة، 2016.  477

المرجع نف�سه.  478

الجمعية العاّمة لالأمم  المتحدة، 2017 )اأ(.   479

480  الجمعية العاّمة لالأمم  المتحدة، 2016. 

.Guild and Grant, 2017  481
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وهناك نتيجة رئي�سية اأخرى لالجتماع الرفيع الم�ست�ى لالأمم المتحدة لعام 2016 تتعلق بالترتيبات الم�ؤ�س�سية لالإدارة العالمية 

للهجرة. لقد اأيد اإعالن ني�ي�رك دخ�ل المنظمة الدولية للهجرة اإلى االأمم المتحدة التي "�سي�ساعد المهاجرين وي�فر لهم 

الحماية ب�س�رة اأكثر �سم�ال، و�سي�ساعد الدول على معالجة ق�سايا الهجرة والعمل على تح�سين االت�ساق بين �سيا�سات الهجرة وما 

. ثّم اإّن اإعراب الدول االأع�ساء عن رغبتها في قب�ل المنظمة الدولية للهجرة على 
يت�سل بها من مجاالت ال�سيا�سة العامة" 482

.وقد اأو�سح المدير العام ، وليام ال�سي �س�ينغ، 
483

اأنها منظمة تابعة لمنظمة االأمم المتحدة، لن يغّير من مهمتها اأو طريقة عملها 

هذه النقطة عند ت�قيع االتفاق بين المنظمة الدولية للهجرة واالأمم المتحدة خالل اجتماع االأمم المتحدة الرفيع الم�ست�ى 

لعام 2016:

�سن�ا�سل اإطالع دولنا االأع�ساء على الم�ستجدات بالكامل وبانتظام. و�سن�ا�سل الحر�س على الفعالية 

من حيث التكلفة فيما يخ�ّس نم�ذج اأعمالنا: حيث 97 في المائة من اأ�سل 10 اآالف �سخ�س يعمل�ن في 

الخارج، ومن اأ�سل ميزانية 1.5 مليار �س�ف ن�ستخدم اأقل من 50 ملي�ن الإدارة المنظمة. كما �سن�ا�سل 

تقديم الت�سليم ال�سريع - نف�س الن�ع من االنفتاح الذي �سمح لنا بالت��سل اإلى ت�افق في االآراء ح�ل هذا 

.
484

االتفاق

لكن من منظ�ر ال�سيا�سات والتن�سيق مع االأمم المتحدة، يجب اأن تك�ن المنظمة الدولية للهجرة، ب�سفتها ع�س�ا في اأ�سرة وكاالت 

االأمم المتحدة، في و�سع اأف�سل الإيالء مزيد من االهتمام واالت�ساق واال�ستجابات االأكثر فعالية لق�سايا الهجرة داخل منظ�مة 

االأمم المتحدة ككل وبين الدول االأع�ساء فيها.

تعدد الأطراف "الم�شغرة" من اأجل �شد الثغرات في معايير الحماية 

دعا اإعالن ني�ي�رك اإلى عملية ا�ست�سارية تق�دها الدول لتح�سين الحماية والم�ساعدة من اأجل المهاجرين الذين يعي�س�ن في 

الطبيعية  الك�ارث  �سياق  في  الحدود  عبر  التحركات  ب�ساأن  نان�سن  مبادرة  ت��سيات  لتنفيذ  اإيجابي  اعتبار  واإيالء  ه�سة،  اأو�ساع 

وتغير المناخ، ومبادرة »المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات« . وتمثل هاتان المبادرتان ما ي�سمى بالنهج المتعددة االأطراف 

معاهدات  اأو  اتفاقيات  تمل�ؤها  ال  التي  تلك  �سيما  وال  الملزم،  الدولي  القان�ن  ثغرات  �سد  اأجل  المعايير من  "الم�سغرة" لبناء 
. لقد �سّدد ال�سيد بيتر �ساذرالند، الممثل الخا�س ال�سابق لالأمين العام المعني بالهجرة الدولية، على اأن »لمن يرغب 

485

جديدة

ع تدريجيا نطاق ت�افق  من تحالفات الدول، بالتعاون مع الجهات المعنية االأخرى، اأن ي�سرع في معالجة هذه االأول�يات وي��سِّ

.
486

االآراء ب�ساأن ال�سكل الذي ينبغي اأن يتخذه اأي هيكل دولي فاعل معني بالهجرة في عام 2018 وما بعده«

الجمعية العاّمة لالأمم  المتحدة، 2016.  482

اأنه تعبير افترا�سي، يعني للمنظمات التي ينط�ي اتفاق تعاونها  مع االأمم  اأن يفهم على  “منظمة ذات ال�سلة” يجب  وفقا لالأمم المتحدة، اإن م�سطلح   483

المتحدة  االأمم  لمنظ�مة  التنفيذي  المجل�س  رئي�س  المثال،  �سبيل  على  انظر،  المتخ�س�سة”.  ال�كاالت  مع  الم�ستركة  النقاط  من  الكثير  على  المتحدة 

التنفيذي المعني بالتن�سيق. 

المنظمة الدولية للهجرة.  484

  .Naim, 2009  485

486   االأمين العاّم لالأمم المتحدة، 2017.
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خطة مبادرة نان�شن لحماية النازحين عبر الحدود في �شياق الكوارث وتغّير المناخ

اأطلقت النرويج و�س�ي�سرا مبادرة نان�سن التي تق�دها الدول في �س�ء الت�افق ال�ا�سع في االآراء الذي يحيط ب�سرورة معالجة 

الفج�ة في معايير حماية النازحين عبر الحدود في �سياق الك�ارث، بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ. واإذ ترّكز مبادرة 

نان�سن على حماية النا�س، لكن على نطاق اأو�سع ، بما في ذلك الحاجة اإلى معالجة ق�سايا التعاون والت�سامن الدوليين، فهي 

تهدف اإلى ط�ير نهج اأكثر تما�سًكا وات�ساًقا على الم�ست�ى الدولي، وم�ساعدة المجتمع الدولي على تط�ير اإطار معياري فعال.)اأ(

العالمية وت�افق في  اإلى القمة، قامت المبادرة ببناء قاعدة االأدلة  وباعتبارها عملية ت�ساورية حك�مية دولية من القاعدة 

االآراء ب�ساأن احتياجات ه�ؤالء النا�س، وفي ت�سرين االأول/اأكت�بر 2015  اأطلقت خّطة لحماية االأ�سخا�س النازحين عبر الحدود 

في �سياق الك�ارث وتغير المناخ، اعتمدها 109 من ال�ف�د حك�مية.

والأجل م�ساعدة الدول واأ�سحاب الم�سلحة االآخرين على تح�سين االأ�ستعداد واال�ستجابة لمعالجة النزوح عبر الحدود، ت�س�ر 

جدول اأعمال الحماية نهًجا �ساماًل – عبارة عن مجم�عة من الم�اّد ال ترّكز فقط على حماية اأولئك الذين يعبرون الحدود، 

واإّنما ت�ّفر تدابير الإدارة المخاطر في بلد المن�ساأ. يجمع جدول االأعمال مجم�عة وا�سعة من الممار�سات الفعالة وي�سلط 

ال�س�ء على ثالث مجاالت عمل ذات اأول�ية على االأ�سعدة ال�طنية  ودون االإقليمية واالإقليمية والدولية:

)اأ(    جمع البيانات وتعزيز المعرفة ب�ساأن النزوح عبر الحدود؛

)ب(    تعزيز ا�ستخدام تدابير الحماية االإن�سانية الأولئك الذين يعبرون الحدود في �سياق الك�ارث وتغير المناخ؛ 

)ج(    تعزيز اإدارة مخاطر النزوح الناجم عن الك�ارث في بلد المن�ساأ عن طريق:

)1(  دمج الحراك الب�سري في اإطار الحد من مخاطر الك�ارث والتكيف مع تغير المناخ اال�ستراتيجيات والعمليات االإنمائية 

االأخرى ذات ال�سلة؛

)2( ت�سهيل الهجرة الكريمة باعتبارها طريقة اإيجابية محتملة للتعامل مع اآثار المخاطر الطبيعية وتغير المناخ ؛

)3( تح�سين ا�ستخدام النقل المخطط له كتدبير وقائي اأو لال�ستجابة لمخاطر الك�ارث والنزوح؛

)4( �سمان تلبية احتياجات االأ�سخا�س النازحين داخلياً في حاالت الك�ارث، ُيعاَلج على وجه التحديد في

الق�انين وال�سيا�سات ذات ال�سلة ب�ساأن اإدارة مخاطر الك�ارث والنزوح الداخلي.

للمزيد من المعل�مات عن مبادرة نان�سن، بما في ذلك خّطة الحماية، انظر الم�قع التالي:

www.nanseninitiative.org 

للمزيد من المعل�مات عن منبر النزوح الناجم عن الك�ارث الذي جاء بعد مبادرة نان�سن، انظر الم�قع التالي:

http://disasterdisplacement.org/.
Kälin, 2012 )اأ(
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مبادرة “المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات” لحماية المهاجرين في البلدان التي ت�شهد ال�شراع اأوالكوارث 

الطبيعية

طِلقت 
ُ
"تعدد االأطراف الم�سغّر". واأ في  هام  تمت االإ�سادة اأي�ساً بمبادرة "المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات" كجهد 

هذه المبادرة في المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في 2014 في ال�س�يد، من قبل الرئي�سين الم�ساركين لل�اليات 

المتحدة والفلبين، وجاءت رداًّ على �سل�سلة من النداءات للعمل، بما في ذلك في الح�ار الرفيع الم�ست�ى لعام 2013، حيث 

اأ�سار االأمين العام ال�سابق، بان كي م�ن، اإلى الحاجة اإلى معالجة محنة المهاجرين المحا�سرين في حاالت النزاع اأو الك�ارث 

الطبيعة. وقد نجمت هذه الدع�ات عن االعتراف – الذي اّت�سح ب�سكل اأكثر حدة خالل االأزمة الليبية في 2011، عندما فّر 

زمات،  اأكثر من 800 األف مهاجر من البالد في غ�س�ن اأ�سهر- باإغفال المهاجرين في جه�د اال�ستعداد واال�ستجابة يف �سياق االأ

وباأنها م�ساألة تثري القلق على ال�سعيد العاملي.)ب(

عقب اإطالق هذه المبادرة، قام فريق عمل مكّر�س - يتاألف من الرئي�سين الم�سارَكين، وحك�مة كّل من ا�ستراليا وبنغالدي�س 

العامـة(،  مانـة  االأ ب��سفها  اأي�سا  خدمت  )التي  للهجرة  الدولية  والمنظمة  االأوروبية  والمف��سية  واإثي�بيا،  وك��ستاريكا 

ومعهد  الهجرة،  �سيا�سات  لتط�ير  الدولي  والمركز  اخلـا�س،  املمثـل  ومكتـب  الالجئـني،  ل�سـ�ؤون  املتحـدة  مـم  االأ ومف��سيـة 

النتيجة  وتقّدم  والم�ساورات.  االأدلة  لجمع  و�ساملة  النطاق  وا�سعة  بعملية   - الدولية  الهجرة  لدرا�سة  ج�رجتاون  جامعة 

الرئي�سية للمبادرة، المبادئ الت�جيهية غير الملزمة والط�عية المتعلقة بحماية المهاجرين في البلدان التي تعي�س نزاعاً 

اأو كارثة طبيعية، التي اأطلقت في االأمم المتحدة في ني�ي�رك وجنيف في حزيران/ي�ني� 2016، اإر�سادات عملية اإلى الدول 

المهاجرين قبل  اأف�سل لحماية  ب�ساأن طرق  المدني  والمجتمع  الخا�س  القطاع  الفاعلة في  والجهات  الدولية  والمنظمات 

واأثناء وبعد ال�سراعات اأو الك�ارث الطبيعية. وتنط�ي ال�ثيقة على 10 مبادئ اأ�سا�سية و�ساملة؛ 15 اقتراحا م�ستهدفاأً مرّتباً 

ح�سب الم�ا�سيع والمراحل )المبادئ الت�جيهية(؛ واختيار غير �سامل للممار�سات الت��سيحية )الممار�سات(.

وقد اعُتبرت هذه المبادرة ومبادئها الت�جيهية نم�ذجاً مفيداً من حيث المنهجية كما من حيث النتيجة، لمعالجة الق�سايا 

التي تهم المجتمع الدولي. ومثُلها مثل مبادرة نان�سن، تم االعتراف باأهمية ومالءمة مبادرة "المهاجرون في البلدان التي 

لعام 2016. ني�ي�رك  اإعالن  المهاجرين، في  احتياجات وحماية  تمر باأزمات"  لتلبية 

ولالّطالع على مزيد من المعل�مات عن مبادرة “المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات”، انظر:

https://micicinitiative.iom.int/
)ب(  لمزيد من المعل�مات عن تاأثيرات االأزمات على غير الم�اطنين، انظر على �سبيل المثال

.Weerasinghe et al. ، 2015



الف�سل الخام�س االإدارة العالمية للهجرة: الهياكل الم�ج�دة والتط�رات االأخيرة148

الم�ستمرة  الثغرات  لملء  طريقة  باعتبارها  الم�سغّر"  االأطراف  "تعدد  ب�ساأن  التفاوؤل  اإلى  التي تدع�  االأ�سباب  هناك عدد من 

الر�سمية وغير  االإ�سالح غير  اأن عمليات  الداخل،  العمليات من  الذي در�س هذه  Martin )مارتن(،  ا�ستنتج  الحماية. وقد  في 

. وتتيح طبيعة هذه العمليات المخ�س�سة 
487

الملزمة التي تق�دها الدول تنظر اإليها الدول على اأنها ُنُهج عمليات تكّمل المعايير

ب�اليات  االأحيان  من  كثير  في  ترتبط  التي  الر�سمية  االآليات  من  فعالية  اأكثر  نح�  على  النا�سئة  والمخاوف  الق�سايا  معالجة 

محددة. وبما اأن هذه الجه�د تق�دها الدول،  فهي تنط�ي على ق�ى منا�سرة ل�سمان تنفيذها. وعالوة على ذلك، فقد كانت هذه 

العمليات �ساملة للغاية من حيث النطاق االإقليمي والم�ساركة. وقد تم فح�س الت��سيات الناتجة عن ذلك مع العديد من اأ�سحاب 

الم�سلحة، على الرغم من اأن الم�س�ؤولية عن اإ�سدارها تقع في نهاية المطاف على عاتق الدول. غير اأن هذه العمليات لن تنجح اإال 

اإذا كانت الدول راغبة في تنفيذ �سيا�سات تتما�سى مع المبادئ الت�جيهية الم��سى بها. وقد خل�س مارتن اإلى ما يلي: »�سيتطلب 

تعزيز حماية النازحين ب�سبب النزاعات والك�ارث الطبيعية وغيرها من االأزمات اهتماماً م�ستمراً. وعلى المدى الط�يل ... لن 

اأ�سا�س غير تمييزي  تك�ن فعالة اإال بقدر ا�ستعداد الدول واأ�سحاب الم�سلحة االآخرين لتنفيذ الت��سيات وت�فير الحماية على 

 . ويحذر Betts  وKainz   )بيت�س وكاينز( من اأن التعددية، اإذ قد ت�لد 
488

لجميع الذين يفرون من الحاالت التي تهدد حياتهم«

اأن تعرقل الجه�د  مبادرات متداخلة ب�ساأن ق�سايا مماثلة، "تج�سد االتجاه نح� التجزوؤ في االإدارة العالمية للهجرة" التي يمكن 

.
489

الرامية اإلى تط�ير نظام ذي �سبغة اأكثر عالمية

و�ستك�ن المفاو�سات ب�ساأن ُنهج جديدة لحماية المهاجرين في الحاالت اله�ّسة، كما ه� مقترح في اإعالن ني�ي�رك، بمثابة اختبار 

اأكبر للتعددية الم�سّغرة من مبادرات نان�سن اأو مبادرة "المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات"، ويرجع ذلك اإلى حد كبير اإلى 

اأن مفه�م اله�سا�سة مفه�م �سبابي قد ي�سمل عدداً كبيراً جداً من االأ�سخا�س. و�ستك�ن كيفية تحديد الحاالت المعر�سة للت�سرر 

دلياًل على التزام الدول بحماية االأ�سخا�س غير الم�سم�لين بالق�انين واالأطر القائمة. وقد يك�ن �سمن المهاجرينفي االأو�ساع 

الحياة في  تهدد  التي  الحاالت  ي�اجه�ن مجم�عة من  لكنهم  الالجئين،  اأطر  بم�جب  للحماية  م�ؤهلين  ا غير  اأ�سخا�سً اله�سة 

بلدانهم االأ�سلية، مثل العنف الطائفي واالنتخابي واالإرهابي والعنف الذي تمار�سه الع�سابات والم�ؤ�س�سات االحتكارية؛ والح�ادث 

.  كما يمكن اأن ت�سمل المهاجرين الذين يعان�ن من اأزمات �سخ�سية، 
490

الن�وية واالأوبئة؛ والك�ارث، على �سبيل المثال ال الح�سر

بمن فيهم اأولئك الذين تقطعت بهم ال�سبل في بلد العب�ر في طريقهم اإلى ال�جهة النهائية. كما يمكن اأن ينجم ال�سعف عن 

الخ�سائ�س المتاأ�سلة اأو الملم��سة، مثل "الن�ساء واالأطفال المعر�سين للخطر، وال �سيما االأطفال المهاجرون غير الم�سح�بين 

االإعاقات،  وذوو  ال�سن،  وكبار  العنف،  و�سحايا  والدينية،  العرقية  االأقليات  واأفراد  اأ�سرهم،  عن  المنف�سلين  االأطفال  اأو  بذويهم 

واالأ�سخا�س المعر�سين الأي ن�ع من التمييز واأفراد ال�سع�ب االأ�سلية، و�سحايا االتجار بالب�سر و�سحايا اال�ستغالل واالعتداء 

. وعلى عك�س ذلك، فقد عالجت مبادرة نان�سن ومبادرة »المهاجرون في البلدان التي 
الجن�سي في �سياق تهريب المهاجرين"491

تمر باأزمات«، عدداً اأكبر من ال�سكان الذين يحتاج�ن للحماية – مثل النازحين ب�سبب الك�ارث وغير الم�اطنين في البلدان التي 

تعاني من االأزمات، على الت�الي.

.Martin, 2016     487

المرجع نف�سه  488

.Betts nd Kainz, 2017     489

لمزيد من المعل�مات عن االأزمات االإن�سانية المتن�عة وتاأثيراتها على ال�سكان الذين قد ال يك�ن�ا م�ؤّهلين لحماية الالجئين، انظر، على �سبيل المثال،   490

Martin, Weerasinghe and Taylor, 2014
491   الجمعية العاّمة لالأمم  المتحدة، 2016.
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الذين  للمهاجرين  الإن�شان  حقوق  حماية  ب�شاأن  بالهجرة  المعنية  العالمية  المجموعة  وتوجيهات  مبادئ 

يعي�شون في اأو�شاع ه�شة في �شياق التحركات الكبيرة و/اأو المختلطة 

المعنية  العالمية  التابع للمجم�عة  االإن�سان والم�ساواة بين الجن�سين  المعني بحق�ق  العامل  الفريق  منذ عام 2016، يق�د 

حق�ق  حماية  ب�ساأن  عملية،  بت�جيهات  مدع�مة  الت�جيهية،  المبادئ  من  مجم�عة  و�سع  اإلى  الرامية  الجه�د  بالهجرة، 

االإن�سان للمهاجرين في اأو�ساع ه�سة في �سياق التحركات الكبيرة و/اأو المختلطة. وي�سعى اإطار العمل، الذي تم تط�يره من 

خالل عملية خبراء ت�سمل جهات معنية متعددة، اإلى تقديم الت�جيه اإلى الدول وغيرها من اأ�سحاب الم�سلحة ح�ل كيفية 

اأو�ساع  في  يعي�س�ن  الذين  للمهاجرين  االأ�سخا�س  حق�ق  واإعمال  وحماية  باحترام  المتعلقة  وال�اجبات  االلتزامات  تنفيذ 

الطبيعة غير  ُمعّرف.  الالجئ كما ه�  �سروط  تت�افر فيهم  التي قد ال  المختلطة  و/اأو  الكبيرة  التحركات  �سياق  ه�سة في 

الم�ستقرة للتحركات الكبيرة و/اأو المختلطة ت�سع بع�س المهاجرين في حاالت معينة من اله�سا�سة، وبالتالي هم في حاجة 

اإلى تدخالت من اأجل حماية محددة.

لمزيد من المعل�مات عن المبادئ والخط�ط الت�جيهية المتعلقة بحماية حق�ق االإن�سان للمهاجرين في اأو�ساع ه�سة، انظر 

الم�قع:

www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/Draftsforcomments.aspx

الهجرة ومجالت الحوكمة العالمية الأخرى

اإطار االأمم المتحدة، بدمج الهجرة والحراك الب�سري ب�سكل عام،  يناق�س هذا الق�سم الطرق التي التزمت بها الدول، عادة في 

وغالباً للمرة االأولى، في مجاالت الح�كمة العالمية االأخرى. وت�ستحق اأربعة اجتماعات عالمية رئي�سية االهتمام، الأنها ت�سلط 

ال�س�ء على الطرق التي تتقاطع بها اإدارة الهجرة مع اإدارة الق�سايا عبر ال�طنية االأخرى، بما في ذلك التنمية وتغير المناخ والحّد 

من مخاطر الك�ارث والتح�سر. ورغم اأنه من ال�سابق الأوانه معرفة ما اإذا كان �سيتم اإحراز تقدم كبير في تنفيذ االلتزامات التي 

تم التعهد بها فيما يتعلق بالهجرة، فاإن اإدراج الهجرة في جداول االأعمال هذه كان اأحد اأهم االإنجازات في العامين الما�سيين.

الهجرة والتنمية

عمدت الدول بدمج الهجرة في خطة التنمية الم�ستدامة لعام 2030، اإلى ت�سحيح عدم االعتراف بال�سالت بين الهجرة والتنمية 

في الخطة ال�سابقة، اأي االأهداف االإنمائية لالألفية. وتت�سمن الخطة، الذي تم اعتمادها في الجمعية العامة في اأيل�ل/�سبتمبر 

 .
492

2015، 17 هدًفا و169 هدفاً الإنهاء الفقر وحماية الك�كب وتعزيز ال�سالم واالزدهار

 وتت�سمن هذه الخطة ال�ساملة، التي تِعد ب »عدم اإهمال اأي �سخ�س«، الهجرة والتحركات والمهاجرين، في مقدمتها، وفي اأهداف 

االأتفاق جاء نتيجة لم�ؤتمر دولي ح�ل تم�يل  اأبابا لعام 2015 - هذا  اأدي�س  اأهدافها، وفي خطة عمل  الم�ستدامة وفي  التنمية 

التنمية. لم يعد ُينَظر اإلى الهجرة على اأنها نتيجة لنق�س التنمية؛ وتقر المقدمة واالأهداف والغايات المختلفة بال�اقع المتعّدد 

اإجراءات  على  ع�سر  ال�سبعة  الم�ستدامة  التنمية  اأهداف  وت�ستمل  ال�سامل.  النم�  في  الم�ساهمة  على  وقدرتها  للهجرة  االأبعاد 

اأو  اإ�سارات تتعلق مبا�سرة بالهجرة  ملم��سة لتنفيذ خطة التنمية الم�ستدامة. وي�سمن ما ال يقل عن 10 اأهداف من 169 هدفاً 

نظر، على �سبيل المثال، قاعدة المعارف المتعلقة بالتنمية الم�ستدامة التابعة لالأمم المتحدة، بدون تاريخ  492
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نطاق  تدخل في  التي  البلدان  .  والهدف 10 "للحد من عدم الم�ساواة داخل البلدان وفيما بينها" يدع� 
493

التنقل اأو المهاجرين

الهدف 10-7 اإلى "تي�سير الهجرة وتنقل االأ�سخا�س على نح� منظم واآمن ومنتظم ومت�سم بالم�س�ؤولية، بما في ذلك من خالل 

 .
تنفيذ �سيا�سات الهجرة المخطط لها والتي تت�سم بح�سن االإدارة"494

الهجرة وتغّير المناخ

برز التنقل الب�سري في اإعالنات النتائج العالمية ب�ساأن تغير المناخ منذ عام 2010، عندما اعتمد م�ؤتمر االأطراف اتفاقية االأمم 

اإلى اتخاذ  البلدان  اإطار كانك�ن للتكيف. ودعا االإطار جميع  المتحدة االإطارية ب�ساأن تغير المناخ لعام 1992، )اتفاقية المناخ( 

»تدابير تعزيز الفهم والتن�سيق والتعاون فيما يتعلق بحركات النزوح والهجرة واإعادة الت�طين المخطط لها ب�سبب تغير المناخ 

. وقد ركزت االإجراءات الالحقة التفاقية االأمم المتحدة االإطارية 
495

على الم�ست�ى ال�طني واالإقليمي والدولي، ح�سب االقت�ساء«

. وفي عام 2012، اأ�سار م�ؤتمر 
496

ب�ساأن تغير المناخ على النزوح في معظم الحاالت، مع اإ�سارة عابرة اإلى الهجرة ولم تذكر النقل قّط

. اأو�سى الفريق 
497

االأطراف اإلى �سرورة زيادة فهم »كيف ت�ؤثر تاأثيرات تغير المناخ في اأنماط هجرة الب�سر وت�سردهم وتنقلهم«

اال�ست�ساري المعني بتغير المناخ والتنقل الب�سري، الم�ؤلَّف من مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين والمنظمة الدولية 

للهجرة وغيرها من ال�كاالت، في م�ؤتمر االأطراف 21 في باري�س في عام 2015، باأن ين�سئ م�ؤتمر االأطراف مرفقاً »يعمل كمنتدى 

الط�عية،  الهجرة  وت�سهيل  النزوح،  لتفادي  المناخ  مع  التكيف  تدابير  وتنفيذ  تخطيط  على  القدرات  وتعزيز  الخبرات  لتبادل 

. تعهدت اتفاقية باري�س بداًل من ذلك باإن�ساء " "فرقة عمل ل��سع ت��سيات 
498

وت�سجيع اإعادة الت�طين على نح� ت�ساركي وكريم«

والت�سدي  الم�ستطاع  قدر  منها  والتقليل  المناخ  لتغير  ال�سارة  باالآثار  المرتبطة  الت�سرد  حاالت  لتجنب  متكاملة  بنهج  تتعلق 

.  وتحدد اخت�سا�سات فرقة العمل اأنها �ستنظر في ُنُهج على الم�ست�ى الدولي، معترفة باأنه �ستحدث تحركات هامة عبر 
لها"499

الحدود اأي�سا. وهي مكلفة بتحديد التحديات القان�نية وال�سيا�سية والم�ؤ�س�سية، والممار�سات الجيدة والدرو�س الم�ستفادة في 

.
500

و�سع ت��سياتها، والتي �سيتم تقديمها في م�ؤتمر االأطراف في 2018 

الهجرة والحّد من مخاطر الكوارث

الثالث  العالمي  الم�ؤتمر  وفًدا في 2015 في  اعتمده 187  الذي  الك�ارث 2030-2015،  للحّد من مخاطر  �سينداي  اإطار  يحت�ي 

لالأمم المتحدة للحّد من مخاطر الك�ارث، واأيدته الحًقا الجمعية على عدة اإ�سارات وا�سحة لحركة الب�سر. وي�سعى االإطار اإلى 

الحد ب�سكل كبير من مخاطر الك�ارث والخ�سائر ب�ا�سطة ال�قاية من المخاطر الجديدة والحد من مخاطر الك�ارث القائمة. 

اأ�سحاب  هم  المهاجرين  واأن  الك�ارث،  عنها  ت�سفر  التي  المدمرة  االآثار  اأحد  ه�  النزوح  اأن  �سينداي  اإطار  يقر  ديباجته،  وفي 

االأ�سخا�س  من  كال  اأن  �سينداي  اإطار  تتخّلل  التي  المختلفة  التنقل  الأ�سكال  المتعددة  االإ�سارات  وتبّين  ال�سلة.  ذوي  الم�سلحة 

النازحين والمهاجرين يدخل�ن في نطاق االأهداف العالمية الإطار �سينداي. وي�سجع االإطار "اعتماد ال�سيا�سات والبرامج التي 

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعي، 2015.    493

التابعة لالأمم  ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعي  اإدارة  n.d.a؛  نظر، على �سبيل المثال، االأهداف االإنمائية الم�ستدامة لالأمم المتحدة، من دون تاريخ،    494

المتحدة، 2015. 

اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�ساأن تغير المناخ، 2011.  495

تناول كّل من المنظمة الدولية للهجرة والمف��سية والبنك الدولي - من خالل �سراكة المعرفة ب�ساأن الهجرة والتنمية - م�ساألة الهجرة والتخطيط للنقل   496

باعتبارها من الق�سايا الهامة. وتبّين البح�ث اأن هذه االآليات يمكن اأن يك�ن لها اأثر اإيجابي في بناء القدرة على التكيف والحد من التعر�س الآثار تغير المناخ 

عندما تك�ن هناك �سبل اآمنة وقان�نية يمكن للنا�س من خاللها  اأن يهاجروا اأو ينقل�ا، وتك�ن حق�ق وم�ستقبل رفاه اأولئك الذين ينتقل�ن محمية. لمزيد من 

   Martin and Bergmann, 2017  :المعل�مات، اُنظر

اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�ساأن تغير المناخ، 2012.  497

الفريق اال�ست�ساري المعني بتغير المناخ والتنقل الب�سري، 2015.   498

اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�ساأن تغير المناخ، 2015.   499

اتفاقية االأمم المتحدة االإطارية ب�ساأن تغير المناخ.  500
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. وين�س 
تعالج الحراك الب�سري الناجم عن الك�ارث لتعزيز �سم�د االأ�سخا�س المت�سررين ومقاومة المجتمعات الم�سيفة"501

على اأن "المهاجرين ي�ساهم�ن في تعزيز قدرة التجمعات ال�سكانية والمجتمعات على م�اجهة الك�ارث ويمكن اأن تك�ن معارفهم 

اإطار  ي�سير  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة    .
وتنفيذها"502 الك�ارث  مخاطر  من  الحد  برامج  ت�سميم  في  مفيدة  وقدراتهم  ومهاراتهم 

. وبالن�سبة لهذا االأخير، مثاًل، يدع� االإطار الدوَل اإلى تط�ير �سيا�سات عامة لنقل 
503

ا اإلى عمليات االإخالء والنقل �سينداي اأي�سً

 . 
"الم�ست�طنات الب�سرية في المناطق المعر�سة لخطر الك�ارث"504

ر  الهجرة والتح�شّ

ركز م�ؤتمر االأمم المتحدة المعني باالإ�سكان والتنمية الح�سرية الم�ستدامة لعام 2016 على »التحديات المهمة لكيفية تخطيط 

الم�ستدامة  التنمية  المدن والبلدات والقرى واإدارتها، من اأجل ال�فاء بدورها كمحرك للتنمية الم�ستدامة، وفي تنفيذ " اأهداف 

 . وبما اأن الهجرة الداخلية والدولية تمّثل الم�ساهم الرئي�سي في نم� ودينامية المدن، فاإن 
505

واتفاق باري�س ب�ساأن تغير المناخ«

االآمنة  الهجرة  بـ"�سمان  الدول  التزمت  الجديد،  الح�سري  االأعمال  اأمر مهم. في جدول  الختامية  ال�ثيقة  الهجرة في  اإدراج 

. تم�سياً مع اإعالن ني�ي�رك وخطة التنمية 
والمنظمة والنظامية من خالل �سيا�سات الهجرة المخططة والمدارة ب�سكل جيد"506

الم�ستدامة لعام 2030. وقد كان دور ال�سلطات المحلية محط تركيز خا�س. اإذ اإن اإ�سراك الجهات الفاعلة المحلية في �سياغة 

ال�سيا�سات، ال �سيما فيما يتعلق باإدماج المهاجرين، يعّد عن�سراً مهماًّ، لكنه ُيهَمل في كثير من االأحيان في اإدارة الهجرة.

ال�شتنتاج

العالمية للهجرة. وقد يطراأ في  باالإدارة  يتعلق  المعا�سرة فيما  والتاأمالت  والمداوالت  الحالية  الهياكل  الف�سل على  ركز هذا 

الم�ستقبل تح�ل في النم�ذج الذي يفتح فر�سا وا�سعة وجديدة، لم ُيطلق عليها ا�سم بعُد، للتعاون الدولي من �ساأنها اأن تعك�س 

ب�سكل اأكبر نظم التجارة وروؤو�س االأم�ال - نظراء الهجرة في الع�لمة - وت�ؤدي اإلى تجزئة اأقل. ما ن�سهده في ال�قت الحا�سر 

ه� عملية تغيير بطيئة واإن كانت  تت�سارع، تق�م فيها الدول ببناء الثقة في العملية، وتبدي ا�ستعدادا اأكبر لالنخراط في العمل 

المتعدد االأطراف، واإن�ساء اآليات لتعزيز التعاون الدولي ب�ساأن مختلف ج�انب الهجرة.

اإن التقدم المحرز حتى االآن في تح�سين اإدارة الهجرة العالمية يعّد اأمر رائع. وفي ع�سر تزداد فيه النزعة الق�مية، حيث يل�ح  

الجمه�ر وال�سيا�سي�ن على حد �س�اء بخطر الع�لمة، كانت الدول م�ستعدة للتعاون في �سياغة ا�ستراتيجيات وُنُهج لمعالجة اإحدى 

اأكبر الق�سايا عبر ال�طنية في جدول االأعمال العالمي. وعلى الرغم من تردد كبير منذ عقد من الزمن فقط في التعامل مع 

الهجرة في اإطار االأمم المتحدة، فاإن الدول م�ستعدة االآن للتفاو�س ب�ساأن قرارات االأمم المتحدة واإعالناتها واالتفاقات العالمية، 

وعقد م�ؤتمرات قمة، وترتيب دخ�ل المنظمة الدولية للهجرة اإلى منظ�مة االأمم المتحدة، ب�سفتها وكالة ُتعنى بالهجرة.

وقد تّم اال�ستناد في التقدم المحرز حتى االآن اإلى العمليات االإقليمية والح�ارات واالآليات اال�ست�سارية التي بداأت في منت�سف 

الثمانينات وا�ستمرت حتى الي�م. وكانت هذه المبادرات بمثابة تمارين مهمة لبناء الثقة مّكنت الدول من مناق�سة االهتمامات 

التدريب  اأن�سطة  في  والتعاون  منها،  كل  واحتياجات  النظر  وجهات  وفهم  الفعالة،  والممار�سات  الخيارات  وتحديد  الم�ستركة، 

والم�ساعدة التقنية. وبطرق اأكثر تحديًدا، مّهدت الطريق اأمام المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية اإذ بّينت اأن العمليات 

الت�ساورية غير الر�سمية يمكن اأن ت�ستمر وت�فر ف�ائد للم�ساركين.

501   الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 2015.

المرجع نف�سه.   502

عن عمليات االإخالء، انظر، على �سبيل المثال، الفقرات. 33 )ح( و 33 )م(.   503

الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 2015. لالّطالع على المزيد عن اإعادة الت�طين المخططة، انظر، على �سبيل المثال، م�ؤ�س�سة   بروكينغز، جامعة ج�رج تاون   504

والمف��سية، عام 2015، وجامعة ج�رج تاون، والمنظمة الدولية للهجرة والمف��سية، عام 2017. 

اأهداف التنمية الم�ستدامة لالأمم المتحدة، بدون تاريخ.   505

الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 2017ب.  506
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ومن الم�سّلم به اأن الح�كمة العالمية في مجال الهجرة ما زالت متاأخره عن النظم القائمة الإدارة التدفقات الدولية لروؤو�س 

واال�ستجابات  مف��سية  اأن�سطة  ت�جه  التي  الق�ية  المعيارية  الق�اعد  اإلى  عام  ب�سكل  الهجرة  ح�كمة  تفتقر  وال�سلع.  االأم�ال 

لالجئين. لكن، حتى بالن�سبة لهذه النقطة، تم اإحراز تقدم في الح�س�ل على اعتراف عالمي باأن حق�ق المهاجرين و�سالمتهم 

في  اأكدت  الدول  اأن  داللة  له  ومما  الدولية.  الحدود  عبر  االأ�سخا�س  تحركات  الإدارة  تتخذ  اإجراءات  اأي  مح�ر  تك�ن  اأن  يجب 

اإعالن ني�ي�رك اأنها »�ستحمي حق�ق االإن�سان ال�اجبة لجميع الالجئين والمهاجرين ب�سرف النظر عن و�سعهم،  و�ستحمي هذه 

الحق�ق حماية كاملة؛ فكلهم اأ�سحاب حق�ق. و�سَيظهر في تعاملنا مع هذه الم�ساألة االحترام الكامل للقان�ن الدولي والقان�ن 

.  كما اأكد االإعالن على ف�ائد 
507

الدولي لحق�ق االإن�سان، وعند االقت�ساء، القان�ن الدولي لالجئين والقان�ن الدولي االإن�ساني«

الهجرة، ولي�س فقط على تحدياتها، والم�ساهمات الهامة التي يقدمها المهاجرون اإلى بلدانهم االأ�سلية وبلدان المق�سد.

اإن التحدي الماثل اأمامنا ه� االنتقال من ما يعّد االآن، اإلى حد كبير، جه�د من الت�ساور وجه�د مخ�س�سة، اإلى عمل م�سترك اأكبر 

يعمل في نهاية المطاف على تخفيف م�ست�ى التجزئة في النظام. فرغم التقدم المحرز حتى االآن، لي�س من الم�ؤكد اأنها �ست�س�غ 

نظاًما اأكثر تما�سًكا يمّكنها من اتخاذ وتنفيذ القرارات ذات المنفعة المتبادلة على حركة النا�س عبر الحدود الدولية اإذ اإنها تزن 

المزايا العملية، وفي بع�س الحاالت، التكاليف ال�سيا�سية لتق�ية االإدارة العالمية الهجرة. ومع ذلك، فبدون هذا االتفاق، من غير 

�سير 
ُ
المحتمل اأن تجد الدول حل�اًل لم�ساكل التعاون والتن�سيق على الم�ست�ى العالمي اأو لال�ستفادة من الفر�س الم�ستركة. وكما اأ

في هذا الف�سل، قد تف�سل المحاوالت من جانب واحد لحل التحديات المعقدة التي تطرحها الهجرة. ويتمثل التحدي الذي 

اأن�سار التعاون الدولي في تحديد الق�سايا والم�ا�سيع االأكثر قابلية للتفاعل مع اال�ستجابات العالمية، ولي�س ال�طنية  ي�اجه 

للتعاون  يمكن  وكيف  للدول؟  وكذلك  والمجتمعات،  للمهاجرين  فعالة  ا�ستجابة  الدولية  الح�كمة  ت�سبح  فمتى  االإقليمية.  اأو 

والتن�سيق على الم�ست�ى العالمي خلق ف�ائد متبادلة؟ تتيح االتفاقات العالمية ب�ساأن الهجرة والالجئين الفر�سة للم�سّي ُقُدما 

في تعزيز المعايير والمبادئ والق�اعد وعمليات �سنع القرار التي ت�سمح بتعاون دولي اأكثر فعالية في اال�ستجابة لم�ساألة هامة 

في ع�سرنا. وما زال يتعين معرفة ما اإذا كانت الدول �ستغتنم هذه الفر�سة.

كما �س�ف ي�سكل ت�فير الدعم الم�ؤ�س�سي الم�ستمر لمعالجة هذه الق�سايا، وتنفيذ نتائج االتفاقات العالمية تحدياًّ. اإذ يعّد دخ�ل 

المنظمة الدولية للهجرة، اإلى منظ�مة االأمم المتحدة اأمراً واعداً، لكنه لي�س كافياً باأي حال من االأح�ال. وتتمثل اإحدى العقبات 

الرئي�سية اأمام المنظمة الدولية للهجرة التي تت�لى هذا الدور كرائد عالمي في مجال الهجرة في اآلية تم�يلها. ويعني نم�ذج 

التم�يل "المت�قع"،  اأن المنظمة الدولية للهجرة ا�سطرت اإلى التركيز على برامجها العملية، مع قلة الم�ارد المتاحة للعمل 

المتعلق بال�سيا�سات. غير اأن تح�سين االإدارة العالمية للهجرة يتطلب تدفقاً من االأم�ال غير المرتبطة بالعمليات  ت�سمح للمنظمة 

الدولية للهجرة بتعزيز دورها في حماية حق�ق المهاجرين و�سالمتهم، وفي م�ساعدة الدول والكيانات االأخرى على و�سع وتنفيذ 

 . وهناك عائق اآخر في نظر النقاد، اأال وه� 
508

�سيا�سات ت�ساهم في تحقيق حركات اآمنة ومنّظمة ونظامية في جميع اأرجاء العالم

المعني  المتحدة،  الخا�س لالأمم  المقرر  اأو�سى  ال�سدد،  للهجرة. وفي هذا  الدولية  المنظمة  المعياري الأن�سطة  االأ�سا�س غير 

حق�ق  لحماية  الدولية  االتفاقية  تنفيذ  �سمان  م�س�ؤولية  للهجرة  الدولية  المنظمة  تتحمل  باأن  للمهاجرين،  االإن�سان  بحق�ق 

.  وفي اأعمال �سابقة، 
509

جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم، بقدر ما تتحمل المف��سية الم�س�ؤولية عن اتفاقية الالجئين

اأو�سى اأحد الم�ؤلفين الم�ساركين، في هذا الف�سل، باأن تق�م الدول االأع�ساء في المنظمة بتعديل د�ست�رها، واالإعالن �سراحة اأن 

 .
510

اأحد االأدوار المهّمة التي ت�ؤّديها المنظمة، يتمّثل في حماية حق�ق المهاجرين بم�جب القان�ن الدولي

الجمعية العاّمة لالأمم المتحدة، 2016.    507

Guild and Grant, 2017    ،انُظر، على �سبيل المثال  508

“يجب منح المنظمة الدولية للهجرة والية قان�نية  انظر، على �سبيل المثال، مقرر االأمم المتحدة الخا�س المعني بحق�ق االإن�سان للمهاجرين، 2013:   509

تتعلق بالحماية، وا�ستر�سادها بالمعاهدات االأ�سا�سية الدولية المتعلقة بحق�ق االإن�سان، ومنها االتفاقية الدولية لحماية حق�ق جميع العمال المهاجرين 

واأفراد اأ�سرهم، كما �سيلزم اإدراج المبادئ ال�اردة في ميثاق االأمم المتحدة في د�ست�رها”. 

 .Martin, 2014  510
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ومن  اآخر.  هاما  تحديا  الهجرة  بق�سايا  واهتمامات  وبرامج  مهام  لديها  التي  الم�ؤ�س�سات  مختلف  بين  فيما  التن�سيق  و�سيمّثل 

المحتمل اأن ي�ؤّدي الفريق العالمي المعني بالهجرة دوًرا مهًما في هذا ال�سدد، لكنه ال يتمّتع بالم�ظفين وال بالتم�يل بما فيه 

الكفاية لم�اجهة التحديات الم�ستقبلية. ويركز العديد من اأع�ساء الفريق العالمي المعني بالهجرة على مجاالت �سيقة، وال ي�جد 

�س�ى القليل من الم�ارد )في بع�س االأحيان م�ظف واحد اأو اثنين فقط( مكر�سة للهجرة، في حين اأن البع�س االآخر لي�س له اإال 

ح�س�ر ميداني محدود. وبما اأن الرئا�سة تك�ن بالتناوب بين االأع�ساء، من ال�سعب عليهم ت�فير قيادة فعالة عبر نطاق الهجرة 

م�س�ؤولية  بالهجرة  المعني  العالمي  الفريق  تراأ�س  التي  المنظمات  ت�لت   ،2014 عام  المن�سب. في  يت�ل�ن هذا  ال�ا�سع، عندما 

�سن�ية، بداًل من الم�س�ؤولية ن�سف ال�سن�ية ال�سابقة، مما اأتاح المزيد من ال�قت الإنجاز االأهداف؛ لكن ذلك زاد من ال�سغ�ط 

على المنظمات ذات االأدوار اأو االهتمامات الهام�سية بالهجرة . ومن الناحية االإيجابية، �سارك الفريق العالمي المعني بالهجرة 

في عمليات التقييم المتعلقة، على �سبيل المثال، بالهجرة ذات ال�سلة باالأزمة واالإنقاذ في البحار. وحدد م�اطن الق�ة ومكامن 

ال�سعف داخل وكاالت االأمم المتحدة لمعالجة هذه الم�ساكل، وقدم ت��سيات اإلى روؤ�ساء ال�كاالت ب�ساأن اأول�يات التح�سين. لكن 

�سيتطلب االنتقال من النظري اإلى العملي المن�سق م�ست�ى جديًدا من الم�ساركة من جانب الفريق العالمي المعني بالهجرة، 

ا تحدًيا.  وكان عدد الم�ظفين في المكتب محدودا  مثل مراقبة تنفيذ ت��سياته. كما �سي�سكل تعزيز مكتب الممثل الخا�ّس اأي�سً

 .
511

للغاية، ويعتمد المكتب اإلى حد كبير على م�سادر التم�يل الخارجية، من الم�ؤ�س�سات الخا�سة والحك�مات المانحة

بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  وهي  الدولية،  الهجرة  ب�ساأن  الدول  تق�دها  التي  الرئي�سية  العالمية  المبادرة  تحتاج  وقد 

والتنمية، التي دخلت عامها الحادي ع�سر من العمليات، اإلى التعامل مع مجم�عة من التعقيدات. وقد اأن�سئ المنتدى العالمي  

ب��سفه محفاًل مخ�س�ساً، تق�ده الدول، غير ملزم، للمناق�سة والت�ساور خارج االأمم المتحدة. وخالل هذا العقد االأول، قام بدور 

كبير في بناء الثقة لتمكين الم�س�ؤولين الحك�ميين المكلفين بالهجرة للتعرف على بع�سهم البع�س، والتعلم من بع�سهم البع�س. 

اإال اأن ا�ستمرار نجاحه يعتمد اإلى حد كبير على خطته بالن�سبة لل�سن�ات القادمة. اأو�سى الممثل الخا�س لالأمين العام المنتهية 

واليته، باأن يركز المنتدى على تنفيذ مختلف االلتزامات الدولية التي تم التعهد بها في م�ؤتمرات القمة االأخيرة، ال �سيما خطة 

باأن يعّزز  اآخرون  اأو�سى معلق�ن  التنمية الم�ستدامة لعام 2030، واالجتماع الرفيع الم�ست�ى، لالأمم المتحدة لعام 2016. وقد 

والتفاعالت  ال�سن�ية،  االجتماعات  بين  فعالية  اأكثر  ب�سكل  الم�ساركة  على  والقدرة  له،  التابعة  العمل  لفرقة  العالمي  المنتدى 

. ويدّل ت�سكيل المنتدى العالمي والم�ساركة الم�ستمرة والفعالة للمجتمع المدني في 
512

مع المجتمع المدني والقطاع الخا�س

اجتماعاته المنتدى العالمي على التقدم، ويجب تعزيزها.

ت�سكل الهجرة الدولية ق�سية عالمية مهمة تتطلب نظاماً لالإدارة العالمية اأكثر فاعلية. وقد اأبدت الدول ا�ستعدادها ال�ستك�ساف 

طرق لتعزيز تعاونها داخل وخارج االأمم المتحدة، خالل العقد الما�سي، منذ اأول ح�ار رفيع الم�ست�ى واإن�ساء المنتدى العالمي. 

وفي ال�قت نف�سه، اأبدت المنظمات الدولية المكلفة بم�ساعدة الدول في اإدارة حركة االأ�سخا�س وحماية حق�قهم رغبة اأكبر في 

التعاون فيما بينها ومع الدول. ولي�س دخ�ل المنظمة الدولية للهجرة اإلى اأ�سرة االأمم المتحدة �س�ى مظهر اآخر. لكن الح�اجز 

التي تعتر�س �سبيل اإدارة الهجرة العالمية كثيرة، و�ستزداد اإذا انكم�ست الدول ح�ل نف�سها ولم يتم الت�سدي لكراهية االأجانب. 

. فقد بّينت عملية الت�ساور والتعاون وبناء الثقة التي جرت حتى االآن 
513

و�ستك�ن م�اجهة هذه الق�ى �سعبة لكنها لي�ست م�ستحيلة

اأنه يمكن اإحراز تقدم، ول� بُطرق تدريجية، وتظل هي الطريق ال�اعد نح� اإدارة الهجرة العالمية.

511   لقد اأتت م�ارد كبيرة حتى الي�م من م�ؤ�س�سة ماك اآرثر، التي اأوقفت م�ؤخرا برنامج التم�يل في مجال الهجرة الدولية. 

 .Martin, 2014  512

اأدان اإعالن ني�ي�رك الكراهية )“وندين ب�سدة االأفعال والمظاهر التي تنم عن العن�سرية والتمييز العن�سري وكراهية االأجانب وما يت�سل بذلك من تع�سب   513

�سد المهاجرين والالجئين وال�س�ر النمطية التي غالبا ما ُتل�سق بهم على اأ�س�س منها الدين اأو المعتقد.”( ورحب بحملة االأمين العام العالمية لم�اجهة 

كراهية االأجانب: الجمعية العامة لالأمم المتحدة، 2016.
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ماري ماك أوليف
ألكساندرا م. غوسنس

أنيتا سينغوبتا
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الف�شل ال�شاد�ض التنقل والهجرة  والتو�شيل عبر الوطني

مقدمة

في هذا الع�سر الزاخر بالمعل�مات والمت�سم بالت��سيل االإلكتروني، ي�سعر النا�س باأن بع�سهم مت�سل ببع�س على ال�سعيد العالمي 

اأوثق من اأي وقت م�سى. واالأن�سطة الروتينية التي ي�سطلع�ن بها في حياتهم الي�مية �ساهد على واقع معا�سر عابر للحدود. 

فالر�سائل االإلكترونية التي يكتبها اأ�سخا�س نازح�ن ب�سبب النزاع يمكن اأن ت�سل اإلى اأقاربهم في حينها في بلدان اآَمن، وتخبرهم 

لة اإلى االأ�سر الم�ج�دة على بعد اآالف الكيل�مترات و�سيلة  باإمكانات الفرار وتطمئنهم. واالأم�ال المك�س�بة ب�سق االأنف�س والمح�َّ

ل�سراء الطعام الذي تم�س الحاجة اإليه، ودعم الجيل الجديد في الح�س�ل على التعليم. وقد اأ�سبحت هذه االأن�اع من االأن�سطة 

الي�مية – اأال وهي اإر�سال الر�سائل االإلكترونية، وتح�يل النق�د، والتداول بالفيدي� على اله�اتف الذكية، وتحميل التطبيقات 

اإمكانية ح�س�لنا على المعل�مات وراأ�س المال  - جزءاً ال يتجزاأ من حياة العديد من النا�س في ال�سن�ات االأخيرة، وزادت كثيراً 

وال�سلع، وو�س�لنا اإلى االأماكن واالأ�سخا�س واالأفكار. واأ�سحى في متناولنا كمٌّ اأكبر مما كان لدينا من ذي قبل. غير اأن درجات 

ت�ا�سل المجتمعات واالأ�سخا�س وترابطهم تختلف اختالفاً كبيراً.

�سع�ر  وعن  للع�لمة،  المناه�سة  الم�ساعر  زيادة  عن  بالحديث  الحالية  وال�سيا�سية  العامة  الخطابات  تزخر  نف�سه،  ال�قت  وفي 

المجتمعات المحلية والنا�س باأن الركب قد تركهم خلفه، وعن ال�سع�بات المتزايدة التي تعتر�س بع�س المجتمعات في الت�فيق 

بين التقدم العالمي والتنمية الب�سرية وتطلعات النا�س. وقد اأ�سبح هذا االأمر بالغ ال�جاهة في اإطار عمليات الهجرة الخارجة 

والهجرة ال�افدة و�سديد ال�سلة بها – كيفية تحليل هذه العمليات، وكيفية مناق�ستها، وكيفية التعامل معها - �سمن �سياق اأو�سع 

يت�سم باتجاهات عالمية غيَّرت الج�انب االأ�سا�سية من الحياة الي�مية في الكثير من اأنحاء العالم. واإلى جانب التغيرات االأخيرة 

نجزت اأعمال كثيرة ومتن�عة في هذا الم��س�ع، تناولت معناه واآثاره ومزاياه 
ُ
في النبرة العامة للنقا�س الدائر ب�ساأن الع�لمة، اأ

.
515

وتكاليفه

ما هي العولمة؟

الع�لمة مجم�عة من العمليات ت�ؤدي اإلى ات�ساع نطاق الترابط العالمي و�سدته و�سرعته وزيادة تاأثيره نتيجة لما يلي:

والقارات؛ والمناطق  ال�سيا�سية  الحدود  واالقت�سادية عبر  وال�سيا�سية  االجتماعية  االأن�سطة  ت��سيع   •
اإلى ذلك؛ وما  والثقافة  والهجرة  والتم�يل  واال�ستثمار  التجارة  تدفقات  زيادة حجم  اأو  تكثيف   •

العالمية؛ والعمليات  التفاعالت  وتيرة  ت�سريع   •
فتطم�س  اأخرى،  اأماكن  في  االأهمية  بالغة  البعيدة  االأحداث  اآثار  ت�سبح  بحيث  العالمية،  التفاعالت  اآثار  •  تعميق 

الحدود بين ال�س�ؤون المحلية وال�س�ؤون العالمية.

.Held et al., 1999 :الم�سدر

514  م�ؤلِّفات هذا الف�سل هن: ماري ماك�ليف (Marie McAuliffe)، رئي�سة �سعبة بح�ث �سيا�سات الهجرة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة؛ واألك�ساندرا م. 

غ��سن�س (Alexandra M. Goossens)، من معهد الدرا�سات العليا الدولية واالإنمائية في جنيف؛ واأنيتا �سينغ�بتا ،(Anita Sengupta) مديرة منتدى 

اآ�سيا في ال�س�ؤون العالمية، وكبيرة الزمالء ومن�سقة في مجم�عة كالك�تا للبح�ث.

.Steger, Battersby and Siracusa, 2014 ؛ وLechner and Boli, 2015  515
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وتتاأثر عمليات الهجرة بالغ االأثر بالع�لمة، التي تنط�ي باالأ�سا�س، في نهاية المطاف، على تفاعالت تُعّم اأماكن جغرافية متعددة، 

تتجاوز الدولة الق�مية. وت�سمل هذه التفاعالت االأفكار وروؤو�س االأم�ال وال�سلع والخدمات والمعل�مات، ف�ساًل عن االأ�سخا�س 

الذين يت�سل�ن بغيرهم عبر الحدود ات�سااًل افترا�سياً وفعلياً. وتت�سم ال�سالت بين الهجرة الدولية والعمليات المعقدة االأ�سد 

اأف�سل روؤى ثاقبة ب�ساأن الديناميات العالمية االأو�سع التي  ترابطاً باأهمية متزايدة الأ�سباب �ستى. اأواًل، يتيح فهم الروابط فهماً 

ت�ؤثر في ال�سكان الذين يرجح تنقلهم، بمن فيهم ال�سكان المعر�س�ن لخطر النزوح و/اأو الهجرة غير النظامية. ثانياً، يمكن اأن 

ي�ساعدنا ذلك الفهم على تقدير دور ال�سيا�سات وحدود قدرتها في التاأثير على اتجاهات الهجرة واأنماطها وت�سكيلها. ثالثاً، يمكن 

اأن يطرح تزايد الترابط تحديات كبيرة اأمام ح�سن اإدارة الهجرة غير االآمنة وغير النظامية. رابعاً، ب�سرت التط�رات االأخيرة في 

مجالي النقل وتكن�ل�جيا االت�ساالت بتغير هائل بالفعل، يبدو اأنه جزء من اتجاه اأط�ل اأجاًل ال يرجح اأن يتغير م�ساره. ودرا�سة 

الت��سيل والتنقل والهجرة عبر الحدود اأمر وجيه حالياً و�سيظل كذلك في الم�ستقبل.

مادياً  ت��سياًل  باعتباره  نعّرفه  الذي  الحدود،  عبر  الت��سيل  ه�:  الع�لمة  ج�انب  من  محدداً  جانباً  الف�سل  هذا  في  ونتناول 

وافترا�سياً بين االأ�سخا�س. ونركز تحديداً على التغيرات التي �سهدها مجاال النقل وتكن�ل�جيات االت�ساالت بمرور ال�قت، وعلى 

الهجرة الدولية بداًل من الهجرة الداخلية. ويقدم الق�سم الثاني لمحة عامة م�جزة عن اأهم التط�رات الم�سجلة في المجالين 

على ال�سعيد العالمي. ويناق�س الق�سم الثالث كيفية تاأثير الت��سيل عبر الحدود في عمليات الهجرة. اأما الق�سم الرابع واالأخير 

فيتناول باإيجاز انعكا�سات ذلك على اإدارة الهجرة.

تطور النقل وتكنولوجيات الت�شالت

اأدى تزايد خط�ط النقل والنم� ال�سريع في تكن�ل�جيات االت�ساالت اإلى حفز الزيادة الكبيرة في التنقل الدولي. واأف�ست ث�رة 

النقل )االنتقال من المراكب اله�ائية اإلى المراكب البخارية وتط�ير ال�سكك الحديدية(، التي انطلقت في القرن التا�سع ع�سر، 

القرن ظاهرة  ذلك  الثاني من  الن�سف  في  الهجرة  واأ�سبحت   ،
516

لل�سكان الدولية  التدفقات  و�سرعة  كثافة  في  كبيرة  زيادة  اإلى 

جماعية.

وبحل�ل منت�سف ال�ستينات من القرن الما�سي، اأدت التغيرات التكن�ل�جية ال�سريعة في مجال الطيران، مثل تط�ير المحرك 

النفاث، اإلى ازدهار النقل الج�ي. و�سمحت هذه التط�رات للطائرات بال��س�ل اإلى وجهات بعيدة بتكلفة اأقل بكثير، مما اأدى اإلى 

. ومع ت�فر النقل الج�ي واالت�ساالت الرابطة بين م�سافات ط�يلة في 
517

تغييرات اأكبر في تنقل االأ�سخا�س والب�سائع عبر الحدود

ال�قت الحقيقي، �سمحت الع�لمة بازدهار جماعات عبر وطنية. واأف�سى انخفا�س تكاليف ال�سحن البحري، والمكالمات الهاتفية 

تنازلياً  . وُتظهر البيانات الحديثة اتجاهاً 
518

"اختفاء الم�سافات"  اإلى  عبر االأطل�سي، والنقل الج�ي، ور�س�م االقمار ال�سناعية 

ال�سكل 2(. وال ي�سكل و�س�ل  ال�سياح الدوليين ال�افدين )انظر  ال�سكل 1(، وزيادة في عدد  ال�سفر )انظر  مت�ا�ساًل في تكاليف 

ال�سياح �س�ى وجه واحد من اأوجه التنقل الدولي، لكن البيانات تظهر اأن حجم التنقل في جميع اأنحاء العالم اآخذ في االزدياد 

ولي�س هناك ما ي�سير اإلى انخفا�سه.

.Lucassen, Lucassen and Manning, 2010  516

.Hoovestal, 2013  517

.Cairncross, 1997  518
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ال�سكل 1- تكلفة ال�حدة و�سعرال�سفر ج�اً، معدلين ح�سب الت�سخم

www.iata.org/pax�fore� IATA/Tourism Economics Air Passenger Forecasts )2014(. متاح في الرابط التالي:   للم�سدر:

cast.

 ال�سكل 2- عدد ال�سياح الدوليين ال�افدين )بالماليين( 2016-1995

.UNTWO, 2017 :الم�سدر
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يتعلق  فيما  حا�سمة  باأهمية  تت�سم  هذه  تزال  فال  والف�سائية.  الجغرافية  القي�د  اختفاء  اإلى  ي�ؤّد  لم  ذلك  اأن  بالذكر  والجدير 

بالتنقل، بما في ذلك تنقل االأ�سخا�س الذي يخ�سع لقي�د مختلفة بح�سب الحالة، مثل تنقل االأ�سخا�س الفارين من النزاع اأو 

اأف�سل في  اأم�اج البحر في رحلة محف�فة بالمخاطر بحثاً عن حياة  اأو تنقل االأ�سخا�س الذين يركب�ن  الك�ارث عبر الحدود، 

مكان اآخر. ويتجلى ذلك، على �سبيل المثال، في عدد المقيمين في مختلف البلدان على ال�سعيد العالمي ممن ُولدوا في الخارج، 

وه� عدد يبين اأن االأرجح لدى االأ�سخا�س الذين ينتقل�ن للعي�س في بلد اآخر ه� اأن يظل�ا داخل منطقتهم بداًل من الذهاب اإلى 

منطقة اأبعد كما ن�ق�س في الف�سل الثالث ب�ساأن االأبعاد االإقليمية للهجرة. وعالوة على ذلك، فقد اعُترف منذ وقت ط�يل باأن 

. غير اأن 
519

رافن�ستاين و�سعها  القرب الجغرافي عامل مح�ري في دعم اأنماط الهجرة وعملياتها، منذ "ق�انين الهجرة" التي 

تط�ر التكن�ل�جيا يعني اأن باإمكان عدد اأكبر من االأ�سخا�س اأن يذلل�ا عقبة الم�سافات، اأكثر من ذي قبل. وي�ستمر تزايد حجم 

حاالت التنقل عبر الحدود الذي تديره بلدان كثيرة في جميع اأنحاء العالم. ففي ال�اليات المتحدة، ت�سير التقديرات اإلى ت�سجيل 

. وفي 
521

عام 1980  بـ 225 ملي�ن حالة في  زيادة مقارنة  يمثل  ، مما 
520

عام 2016  الحدود في  تنقل عبر  زهاء 390 ملي�ن حالة 

 .
522

اأ�ستراليا، �ُسجلت 14.5 ملي�ن حالة تنقل عبر الحدود في الفترة 1996-1997، مقابل 31.6 ملي�ن حالة في الفترة 2012-2011 

. وفي اليابان 
523

وتذهب التقديرات الحالية اإلى اأن اأ�ستراليا �ست�سجل 50 ملي�ن حالة تنقل عبر حدودها �سن�ياً بحل�ل عام 2020 

 اإلى انتقال هذا العدد من 7.2 ماليين حالة في عام 1985 اإلى نح� 36 ملي�ن 
524

ت�سير تقديرات حاالت تنقل مختارة عبر الحدود

.
525

حالة في عام 2015 

و�سهدت العق�د االأخيرة تط�رات ملح�ظة اأي�ساً في تكن�ل�جيات االت�ساالت، وال �سيما في العقد الما�سي انظر الن�س االإطاري 

ب�ساأن التط�رات الرئي�سية في مجال االت�ساالت، لكنها تختلف من مكان اإلى اآخر. ويبدو اأن اإمكانية الح�س�ل على اله�اتف النقالة 

ت�زيعه  الرغم من  اأي�ساً، على  �سريعاً  نم�اً  العالمي لالإنترنت  اال�ستخدام  ونما  ال�سكل 3.  يت�سح من  زيادة كبيرة، كما  زادت  قد 

اأعلى من معدالت و�س�ل الن�ساء  اإلى االإنترنت  اأن معدالت و�س�ل الرجال  المتفاوت. وهناك فج�ة رقمية بين الجن�سين، ذلك 

 .
526

اإليها في جميع مناطق المعم�رة؛ اإذ يبلغ ذلك المعدل 51 في المائة للرجال و44.9 في المائة للن�ساء على ال�سعيد العالمي

وال�اقع اأن زيادة ن�سب الم�ستعملين وحدها ال تعك�س بال�سرورة ت�زيعاً متنا�سباً في ا�ستيعاب التكن�ل�جيات الجديدة. فاختالف 

. وعالوة على ذلك، هناك فج�ة 
527

ال��س�ل بح�سب الطبقة ون�ع الجن�س واالنتماء االإثني ع�امل ت�ؤثر في الم�ساركة التكن�ل�جية

رقمية بين البلدان المتقدمة النم� والبلدان النامية، اإذ ي�ستخدم 81 في المائة من االأفراد االإنترنت في البلدان المتقدمة النم�، 

.غير اأن اال�ستراكات في خدمات االت�ساالت 
528

مقابل 40 في المائة في البلدان النامية و15.6 في المائة فقط في اأقل البلدان نم�اً

اإذ �ُسجل 4  المحم�لة العري�سة النطاق في البلدان النامية تنم� ب�سرعة. ففي ميانمار، على �سبيل المثال، حدثت زيادة هائلة 

. 
529

ماليين م�سترك جديد في الهاتف المحم�ل في الربع الثالث من عام 2016، عقب تحرير �سبكة االت�ساالت ال�طنية م�ؤخراً 

.Ravenstein, 1885  519

.US Customs and Border Protection, 2017  520

.White House, 1998  521

.Australian DIBP, 2012 ؛ وABS, 2007  522

.Australian DIBP, 2012  523

524  في �سياق اليابان، ت�سمل حاالت التنقل المختارة عبر الحدود عدد الم�اطنين االأجانب الذين يدخل�ن اليابان وعدد اليابانيين الذين يغادرون اليابان. وقد 

ُلخ�ست هذه االأرقام لتقديم تقديرات اإجمالية لحاالت تنقل مختارة عبر الحدود.

.Statistics Bureau, 2016  525

.ITU, 2016  526

.Panagakos and Horst, 2006  527

.ITU, 2016  528

.Ericsson, 2016  529
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التطورات الرئي�شية في مجال الت�شالت

1876                     الهاتف 

اأولى تجارب الم�جات الرادي�ية  ت�سعينات القرن 19 

اأول بث تلفزي�ني  ع�سرينات القرن 20 

اختراع الحا�س�ب الع�سري  ثالثينات القرن 20 

بدء ا�ستعمال البريد االإلكتروني  �ستينات القرن 20 

اإتاحة الهاتف المحم�ل والنظام العالمي لتحديد الم�اقع لعامة النا�س  ثمانينات القرن 20 

1993                   تقا�سم االإنترنت في المجال العام 

1994               بداية المدونات وال�سبكات االجتماعية 

2001                       بداية الجيل الثالث من اله�اتف الذكية 

2004               اإطالق في�سب�ك 

2006               اإطالق ت�يتر 

2007               الح��سبة ال�سحابية – اإطالق اأول هاتف اآيف�ن 

2010               اإطالق اأول اآيباد ونم� �سريع في ا�ستخدام الل�حات االإلكترونية 

2017               تنزيل 197 بلي�ن تطبيق نقالفي جميع اأنحاء العالم، وُيقدر اأن عددها �سينم� لي�سل اإلى  352.9                

                                       بلي�ن تطبيق في عام 2021. وُين�ساأ ح�الي 70.000 مدونة ي�مياً، اأي مدونة في كل ثانية      

                                       تقريباً. 

                              

The Ency� و Statista و The Library of Congress  ��ستند هذا الم�جز الذي يعر�س الت�اريخ الرئي�سية اإلى عدة م�سادر منها:

 .clopaedia Britannica

ت�سمل التطبيقات النقالة وال�سبكات االجتماعية 

لم  التي  المحم�لة  اله�اتف  ت�سغيل  واأنظمة 

وات�ساب،  يلي:  ما   2006 عام  في  م�ج�دة  تكن 

اإن�ستاغرام، �سناب  اأوبر، اإيربي اإن بي، اأندرويد، 

�سات، تامبلر، ويت�سات، في�سب�ك مي�سنجر.
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ال�سكل 3- النفاذ اإلى االإنترنت والح�س�ل على خدمات الهاتف المحم�ل في العالم

)انظر:   2015 االأول/اأكت�بر  ت�سرين   21 في  العالمية  للتنمية  الدولي  البنك  م�ؤ�سرات  من  م�ستمدة  بيانات  من  بت�سرف  الم�سدر:  مقتب�س 

 2014 �سباط/فبراير   25 في  ال�سكل  هذا  �سيغة مماثلة من  بروكينغز  م�ؤ�س�سة  ن�سرت  وقد   .)www.data.worldbank.org
www.brookings.edu/research/interactives/2014/snapshot�6�rorschach�tests�inter�  اانظر:

.national�order)

ملح�ظة:  بحل�ل عام 2016، تجاوز معدل النفاذ اإلى ا�ستراكات الهاتف المحم�ل 100 في المائة، مما يعني اأن عدد اال�ستراكات حالياً في العالم 

.(Ericsson, 2016) يتجاوز عدد ال�سكان

 تجاوز االآن ا�ستراكات اله�اتف المحم�لة االأ�سا�سية، وبات ي�سكل 
530

وعلى ال�سعيد العالمي، يبدو اأن عدد ا�ستراكات اله�اتف الذكية

. ومع زيادة اله�اتف الذكية والت��سيل العري�س النطاق، يتزايد النفاذ اإلى 
531

55 في المائة من جميع ا�ستراكات الهاتف المحم�ل

و�سائط الت�ا�سل االجتماعي –اإلى درجة اأن اله�اتف الذكية ت�سكل االآن في كثير من االأحيان المن�سة التي يجرب من خاللها 

تاأثير تكن�ل�جيات االت�ساالت االأحدث عهداً.  المرء في تقدير  اأال يبالغ  المهم  االإنترنت الأول مرة. ومع ذلك، من  االأ�سخا�س 

اأماكن كثيرة. ومن ال�سعب قيا�س  اإليها محدوداً في  النفاذ  ات�سال عالمية، ال يزال  اأن االإنترنت تعتبر و�سيلة  فعلى الرغم من 

. فهناك تفاوت كبير بين البلدان وبين المناطق، لكننا نرى اأي�ساً اأن اأقل البلدان نم�اً قطعت هي 
532

م�ست�ى تاأثير االإنترنت بدقة

ا�ستراكات  باأن  التقديرات  المثال، تفيد  اأفغان�ستان، على �سبيل  ال�سن�ات االأخيرة. ففي  الت��سيل في  اأ�س�اطاً كبرى في  االأخرى 

الهاتف المحم�ل انتقلت من 1.2 ملي�ن �سخ�س) 4.8 في المائة( في عام 2005 اإلى زهاء 20 ملي�ن �سخ�س) 61.6 في المائة( في 

.2015
533

عام

وتعي�س بع�س المجتمعات وبع�س االأ�سخا�س حالة �ساذة تت�سم بالت��سيل االفترا�سي دون اإمكانية التنقل المادي. وقد عر�ست 

االإطاري  الن�س  الع�لمة )انظر  ب�ساأن حدود  داداب لالجئين، وجهة نظرها  ونا�سطة في مخيم  براونكي عبد اهلل، وهي مدونة 

اأدناه(. ففي ال�قت الذي تنعم فيه براونكي عبد اهلل باإمكانية الت��سيالالفترا�سي، تظل معزولة من الناحية المادية.

530  اله�اتف الذكية التي ت�ستخدم تكن�ل�جيا الجيل الثالث وما بعده هي ه�اتف محم�لة تت�سمن حا�س�باً ونظام ت�سغيل ويمكنها النفاذ اإلى االإنترنت وت�سغيل 

التطبيقات. اأما اله�اتف المحم�لة االأ�سا�سية، التي ت�ستخدم تكن�ل�جيا الجيل الثاني، فلم يكن باإمكانها النفاذ اإلى االإنترنت.

.Ericsson, 2016  531

.Rabogoshvili, 2012  532

.ITU/World Bank, 2017  533
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العالم لي�س معولمًا بالقدر الذي تت�شورونه

اأود اأن اأق�ل لكم، اأنا التي ُولدت وترعرعت في اأقدم واأكبر مخيم لالجئين في العالم، اإن العالم لي�س مع�لماً بالقدر الذي 

تت�س�رونه.

اإن مخيم داداب، الذي افُتتح في عام 1992 وكان الهدف منه في البداية ت�فير مالذ م�ؤقت لـ 90،000 �سخ�س، ه� اأكبر واأقدم 

مخيم لالجئين في العالم. وه� الي�م منزل لقرابة ن�سف ملي�ن �سخ�س. وقد ُولدت في المخيم، على غرار العديد من النا�س 

الم�ج�دين فيه، وال اأعرف مكاناً غيره. ولم ي�سبق اأن غادرت كينيا، البلد الذي ُولدت وترعرعت وتعلمت فيه، لكني ال اأملك 

فيه حق الم�اطنة.

وبف�سل محطات االإذاعة والنفاذ المتقطع اإلى االإنترنت، ال يزال باإمكاننا االت�سال بالعالم الذي ال يمكننا العي�س فيه. وهكذا 

نبقى على اطالع بالتط�رات العالمية، وبف�سل و�سائط الت�ا�سل االجتماعي اأ�ستطيع االآن اأن األتقي )على االأقل افترا�سياً( 

باأ�سخا�س من بلدان اأخرى عبر ربط �سبكي ي�سير على مزاجه بهاتفي المحم�ل.

راأ�ساً على عقب. فمنذ عدة  بديهياً، لكنها غيرت الحياة  اأمراً  التي يعتبرها كثيرون  وهذه مجرد عينات من ف�ائد الع�لمة 

النفاذ  فر�س  مّكنتني  وقد  مخيمي.  في  لالإناث  التنا�سلية  االأع�ساء  وت�س�يه  الجن�سي  العنف  �سد  حملة  اأنفذ  واأنا  �سن�ات 

المحدودة اإلى االإنترنت من تقا�سم هذه الر�سالة مع جمه�ر دولي اأو�سع من خالل مدونتي.

.)Abdullahi, 2016( 2016 الم�سدر: مقتب�س باإيجاز من مقالة لبراونكي عبد اهلل ن�سرها المنتدى االقت�سادي العالمي في تم�ز/ي�ليه

التو�شيل عبر الوطني والجهات الفاعلة في مجال الهجرة

على الرغم من اأن االبتكارات في مجالي النقل وتكن�ل�جيا االت�ساالت قد زادت الترابط وي�سرت التنقل، فاإنها لم ت�سفر دائماً عن 

مزيد من الهجرة، واإن كانت قادرة على تغيير العمليات الكامنة وراءها. وي�ستك�سف هذا الق�سم كيفية تاأثير الترابط المتزايد على 

عمليات الهجرة ومختلف الجهات الفاعلة في مجال الهجرة.

وتبين التقديرات الحالية للمهاجرين الدوليين على مر الزمن اأن الهجرة تتزايد، واإن كانت ن�سبتها ال تزال �سئيلة، اإذ ارتفعت 

من 2.2 في المائة في عام 1970 اإلى 3.3 في المائة في عام 2015، في �سياق زيادة كبيرة في عدد �سكان العالم. ووفقاً لتقديرات 

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، كان 244 ملي�ن �سخ�س في عام 2015 يعي�س�ن في بلد غير بلد م�لدهم - اأي اأن عددهم 

زاد بنح� 100 ملي�ن �سخ�س عما كان�ا عليه في عام 1990 )153 ملي�ناً(، واأكثر بثالثة اأمثال العدد المقدر في عام 1970)84 ملي�ن 

.
534

�سخ�س(. غير اأن اأنماط الهجرة لم تكن م�حدة، اإذ يقيم حالياً ثلثا جميع المهاجرين الدوليين في البلدان المرتفعة الدخل 

 Global Migration و  ؛ 
535

 The Age of Migration بالهجرة )مثل  المتعلقة  الرئي�سية  االأعمال  درا�سة بع�س  ويتبين من 

 The Routledge   Internaو ؛   
537

Global Migration: Old Assumptions, New Dynamicsو  ؛   
536

 Governance

.UN DESA, 2015  534

.Castles, de Haas and Miller, 2014  535

.Betts, 2011  536

.Acosta Arcarazo and Wiesbrock, 2015  537



الف�سل ال�ساد�س التنقل والهجرة والت��سيل عبر ال�طني162

  اأنها تعترف جميعاً بزيادة الت��سيل عبر ال�طني، لكنها قلما تناق�س الدور 
538

 tional Handbook of MigrationStudies
الذي ي�ؤديه اأ�سرع الج�انب تغيراً في ذلك الت��سيل: اأال وه� االت�ساالت. ولذلك نبحث في هذا الق�سم كيفية اإ�سهام الت��سيل 

عبر الحدود في ت�سكيل عمليات الهجرة. وفي هذا ال�سدد، نركز على ثالث مجم�عات رئي�سية من الجهات الفاعلة في مجال 

الهجرة - المهاجرون والجهات الفاعلة من غير الدول ثم الدول - مع االإ�سارة ب�جه خا�س اإلى الجغرافيا )المن�ساأ ورحلة العب�ر 

والمق�سد(. وتقدم مناق�ستنا اأمثلة على كيفية تاأثير الت��سيل عبر الحدود في مختلف هذه الجهات الفاعلة في مجال الهجرة.

التو�شيل عبر الحدود والمهاجرون

ي�سهد المهاجرون وجماعات المهاجرين، في بلدان المن�ساأ، تزايد الت��سيل باأ�سكال متعددة، بما في ذلك االت�سال االجتماعي، 

وتدفق التح�يالت، وع�دة المهاجرين اإلى بلد المن�ساأ، كما ه� الحال في العطل واالأحداث الهامة. ويمكن اأن تك�ن لذلك اآثار 

اأنف�سهم. وقد  اأو�ساع المهاجرين  كثيرة ومتن�عة، تبعاً لظروف بلد المن�ساأ )االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية(، ف�ساًل عن 

اإيجابياً للنطاق العري�س على تدفقات  بينت البح�ث الحديثة المركزة مثاًل على المحددات واالآثار االقت�سادية للهجرة "اأثراً 

 .
الهجرة بين عامي 1995 و2009 بتح�سين تدفق المعل�مات عن البلد الم�سيف، مما ي�ؤثر في قرارات الهجرة من بلد المن�ساأ" 539

ومع ذلك، ينبغي النظر اإلى هذا ال��سع في �سياق )هيكلي( اأو�سع، الأن تزايد المعل�مات الناجم عن تزايد الت��سيل قد ال ي�ؤدي 

بال�سرورة اإلى اتخاذ قرار الهجرة، ومن ثم ارتفاع م�ست�يات الهجرة.

وهناك مجم�عة كبيرة من البح�ث والتحليالت المتعلقة بمحددات الهجرة، اأظهرت اأن هناك ع�امل متعددة تكمن وراء اأنماط 

والتغير  والديم�غرافيا  والثقافية  االجتماعية  والروابط  والتجارة  باالقت�ساد  المتعلقة  الع�امل  فيها  بما  وعملياتها،  الهجرة 

. ويبين مجال بحثي يتناول ال�سالت بين "ن�سج" الهجرة 
540

الديم�غرافي وال�سالمة والحماية، ف�ساًل عن الجغرافيا والقرب 

اآنذاك  اأن الدخل المرتفع الذي يهيئ الظروف الم�اتية لزيادة الهجرة الخارجة، يمكن  والتنمية الب�سرية، على �سبيل المثال، 

اأن ي�سبح اإلى حد ما عامل ا�ستقرار ويقلل من الهجرة اإلى الخارج. وبعبارة اأخرى، فعندما يرتفع ن�سيب الفرد من الناتج المحلي 

، باعتبارها 
541

االإجمالي، تزداد الهجرة في البداية ثم تنخف�س. وقد اأ�سار بع�س الم�ؤلفين اإلى هذه الظاهرة، المبينة في ال�سكل 4 

 . وينبغي النظر اإلى عمليات الهجرة والتنمية المعقدة في �سياق ديناميات الع�لمة 
ب الهجرة" 542 "تح�ل م�سار التنقل" اأو "محدَّ

الكبيرة في  الزيادة  التح�الت بف�سل  ت�سارع  بما في ذلك   ،
543

 ).Held et al( واآخرون اأبرزه هيلد  االأو�سع نطاقاً، على نح� ما 

الت��سيل.

.Gold and Nawyn, 2013  538

.Unver, 2015 ا�ستندت الدرا�سة اإلى تدفقات الهجرة اإلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي: ’’واأهم البلدان الم�سيفة في هذا ال�سدد   539

والنم�سا  والنرويج  المتحدة  والمملكة  ولك�سمبرغ  وال�س�يد وفرن�سا وفنلندا  والدانمرك  الت�سيكية  والجمه�رية  وب�لندا  وبلجيكا  واإيطاليا  واألمانيا  اإ�سبانيا 

وهنغاريا وه�لندا. وي�ستند اختيار بلدان المن�ساأ االأع�ساء وغير االأع�ساء في المنظمة اإلى حجم التدفقات، اإذ ُبحثت التدفقات التي ال يقل عدد االأ�سخا�س 

.)Unver, 2015( "الم�سم�لين بها 100 �سخ�س

540  انظر، على �سبيل المثال، الم�ؤلفات ب�ساأن تراكم االأ�سباب )Massey, 1990(، واالقت�ساد الكال�سيكي الجديد )Todaro, 1989(، ونظرية المنظ�مات 

 Stark and( واالقت�ساد الحديث لهجرة اليد العاملة ،)Massey, 1987( ونظرية راأ�س المال االجتماعي ،)Portes and Walton, 1981( العالمية

.)Boyd, 1989( ونظرية ال�سبكات االجتماعية ،)Bloom, 1985
.Clemens, 2014  541

.Clemens, 2014 ؛ وZelinsky, 1971  542

.Held et al., 1999  543
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ال�سكل 4- تح�ل م�سار التنقل

.Clemens, 2014:7–8 الم�سدر: مقتب�س بت�سرف من

اأن ارتفاع م�ست�ى التنمية االقت�سادية )ارتفاع الدخل( مرتبط عم�ماً بانخفا�س حجم الهجرة الخارجة.  اإلى   Clemens ملح�ظة:  خُل�س 

يرجى الرج�ع اإلى   )2014( لالطالع على مناق�سة اإ�سافية لتحليل البيانات.

ويمكن اأن ت�ؤثر االت�ساالت المتزايدة بين المهاجرين واأ�سرهم ومجتمعاتهم –تبعاً لتفاعالت الهجرة والتنمية داخل بلد المن�ساأ 

تزايد  ي�ؤدي  اأن  بال�سرورة(.ويمكن  الهجرة  تزيد من حجم هذه  )لكنها قد ال  البلد  بق�ا في  الذين  االأ�سرة  اأفراد  - في هجرة 

اأجل  من  لل�سغط  ذلك،  ل�ال  تتعر�س،  قد  التي  والمجتمعات  االأ�سر  من  العديد  ا�ستقرار  اإلى  والمالية  االجتماعية  االت�ساالت 

الما�سية،  الثالثين  ال�سن�ات  زيادة مطردة خالل  التح�يالت  تدفقات  زادت  المثال،  �سبيل  على  �سريالنكا،  ففي  اأي�ساً.  الهجرة 

المائة في عام 2015  اإلى 8.7 في  المحلي االإجمالي )60 ملي�ن دوالر( في عام 1979  الناتج  المائة من  ارتفعت من 1.9 في  اإذ 

. وت�ؤدي التح�يالت دوراً هاماً وت�سكل عاماًل من ع�امل اال�ستقرار فت�ساعد االأ�سر على تلبية احتياجاتها 
544

)7 مليارات دوالر( 

االأ�سا�سية وتزيد قدرتها على ال�سم�د في وجه ال�سدمات ال�سارة )كما ه� الحال مثاًل في اأعقاب الت�س�نامي الذي اجتاح اآ�سيا 

في عام 2004(، لكنها ُتمّكنها اأي�ساً من �سراء االأرا�سي فتفكها من اأغالل المدي�نية، وت�سجع تنمية الم�ساريع ال�سغيرة، وتزيد 

.
545

اال�ستثمار في التعليم وال�سحة 

وعلى غرار تدفق المعل�مات، يمكن اأن ي�ؤدي تح�سين الت��سيل وت��سيع نطاق نقل روؤو�س االأم�ال اإلى دعم ال�سكان اأو م�ساعدتهم 

التح�يالت  �سياق  في  اال�ستغالل  من  الأ�سكال  تعر�س�ا  المن�ساأ  بلدان  في  النا�س  بع�س  اأن  اإلى  االإ�سارة  وتجدر  اال�ستقرار.  على 

المالية، ب�سبب عزلتهم الجغرافية عن النظم الم�سرفية الر�سمية والم�ث�قة. غير اأن تكن�ل�جيا الخدمات النقدية باالأجهزة 

.
546

المحم�لة اأزالت الح�اجز الجغرافية التي تح�ل دون تح�سن خدمات تح�يل االأم�ال وخف�ست تكاليفها 

.World Bank, 2017  544

.Sri Lanka Ministry of Foreign Employment Promotion and Welfare، 2013  545

.Shrier، Canale and Pentland، 2016  546
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وقد اأ�سبحت الخدمات النقدية باالأجهزة المحم�لة ظاهرة ذات �ساأن في ال�سن�ات االأخيرة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه اإلى 

"تقارب تكن�ل�جيات االت�ساالت المحم�لة المتط�رة، والقدرة على ا�ستخدامها من اأجل خدمات البيانات في التح�يالت المالية 
. وتناول باحث� معهد ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا، وهمShrier وCanale وPentland، في ا�ستعرا�سهم 

باالأجهزة المحم�لة" 547

االأخير التجاهات الخدمات النقدية باالأجهزة المحم�لة وتكن�ل�جياتها، مجم�عة البيانات وخل�س�ا اإلى ما يلي:

كان 1.7 مليار �سخ�س يملك هاتفاً محم�اًل، من اأ�سل 2.5 مليار �سخ�س لم يكن لديهم ح�ساب مالي في عام 2012. واعتباراً من عام 

. 
548

2012، تجاوز عدد الح�سابات النقدية بالهاتف المحم�ل الح�سابات الم�سرفية التقليدية في اأوغندا وتنزانيا وكينيا ومدغ�سقر 

وَتبيَّن اأي�ساً اأن تكن�ل�جيا االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية عامل هام ُيمكِّن المهاجرين من الح�س�ل على المعل�مات في ال�قت 

 . فنزوح عدد كبير من النا�س من تركيا اإلى اأوروبا في عام 2015، على �سبيل المثال، اأبرَز 
549

الحقيقي عند وج�دهم في بلدان العب�ر

 )انظر الن�س االإطاري 
550

جلياً تطبيق تكن�ل�جيا اله�اتف الذكية في هجرة الالجئين والمهاجرين االآخرين وعمليات المهربين 

ب�ساأن "التطبقات المعنية بالهجرة"(. ويتيح الت��سيل االآني اإمكانية الح�س�ل على المعل�مات والتحقق منها، وال �سيما عندما 

. 
551

ح اأن يمر المهاجرون برحالت غير اآمنة اأو اأن يعتمدوا على المهربين  ُيرجَّ

التطبقات المعنية بالهجرة: الدرو�س الم�شتخل�شة من تدفقات الهجرة عبر البحر الأبي�س المتو�شط في 

عام 2015

لقد تغير العالم تغيراً جذرياً خالل ال�سن�ات ال�سبعين تقريباً منذ اأكبر اأزمة الالجئين في اأوروبا عقب الحرب العالمية 

نزوح  تنظيم  المتحدة( في  االأمم  اإطار  في  اأو  )بمبادرة منها  الدول  و�سرعت  الالجئين  اتفاقية  ُو�سعت  الثانية، عندما 

الالجئين اإلى خارج اأوروبا. ون�سقت االأمم المتحدة عمليات اإعادة الالجئين اأو ع�دتهم اإلى اأوطانهم اأو اإعادة ت�طينهم 

في بلدان اأخرى. ومقارنة بي�منا هذا، كانت حركات النزوح بطيئة و�سديدة التنظيم وانتقائية للغاية. وكانت المعل�مات 

الخا�سة بالالجئين حكراً على الدول اإلى حد بعيد، وفر�س الهجرة اإلى مناطق اأخرى مقت�سرة على القن�ات الر�سمية. 

اأما ال��سع االآن فه� مختلف جداً.

وقد ال ُي�ستبعد اأن يعي�س النا�س 70 �سنة اأخرى من النزاع واال�سطهاد بم�ست�يات محبطة وماأ�ساوية، لكن ال�سياق قد تغير. 

فقد انطلقت "التطبقات المعنية بالهجرة"، فاأ�سبحت عمليات الهجرة مختلفة تماماً من ن�احي محددة لكنها هامة. 

اأواًل، اأ�سحت تكن�ل�جيا الهاتف المحم�ل هي القاعدة، اإذ تربط المهاجرين باأ�سرهم واأ�سدقائهم وبالمنظمات االإن�سانية 

والمهّربين، لكنها تربط اأي�ساً المهربين بال�كالء والم�ظفين الفا�سدين و�سبكاتهم من المهربين الزمالء في م�اقع 

متفرقة)اأ(. وها هي ث�رة االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية تتيح اإمكانية ظه�ر م�سالك هجرة غير منظمة تت�سم بال�سرعة 

وي�سر التكلفة لعدد متزايد من النا�س. وثمة تطبيقات عديدة متاحة لالأ�سخا�س الم�سافرين اإلى اأوروبا وعبرها. فقد 

و�سع زوج هنغاري تطبيق InfoAid، على �سبيل المثال، الإ�سداء الم�س�رة في ال�قت الحقيقي ب�ساأن كيفية عب�ر الحدود. 

الت��سيل  ويدعم   .Arriving inBerlin و   Refugermany مثل  االندماج،  على  الالجئين  اأخرى  تطبيقات  وت�ساعد 

.Tobbin and Kuwornu, 2011  547

.Shrier, Canale and Pentland, 2016  548

Kuschminder and Koser, 2017; McAuliffe, 2013  549

.Zijlstra and van Liempt, 2017 ؛ وMcAuliffe and Koser, 2015  550

.Triandafyllidou and Maroukis, 2012  551
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حركات نزوح كثير من النا�س اإلى مناطق اآَمن، لكن الم�سالك غالباً ما تك�ن خطيرة للغاية، بل ومميتة اأحياناً.

ثانياً، الأول مرة منذ عق�د، اأ�سحى كثير من الالجئين والمهاجرين االآخرين في بلدان العب�ر والبلدان الم�سيفة، مثل تركيا، 

اأو الع�دة؛ بل يم�سك�ن بزمام االأم�ر، وال �سيما الأنهم قادرون على ذلك. ال يجل�س�ن في مكانهم في انتظار اإعادة الت�طين 

ويمكن تقا�سم المعل�مات والم�س�رة واالأم�ال ب�سرعة، وتجاوز القي�د الجغرافية ب�سه�لة اأكبر. فقد �ساهمت ق�ة الت��سيل في 

النم� الكبير والمفاجئ لحركات النزوح عبر طريق �سرق البحر االأبي�س المت��سط اإلى الي�نان في عام 2015.

وُتمّكن  و�سرعتها وجغرافيتها.  وتركيبتها  االأوروبية  التدفقات  ت�سكيل حجم  والال�سلكية على  ال�سلكية  االت�ساالت  و�ساعدت 

تغطية حركات النزوح والعمليات في ال�قت الحقيقي المهاجرين - الالجئين منهم وطالبي اللج�ء وغيرهم - من الح�س�ل 

بمح�س  لي�س  االأوروبية  الدول  من  غيرها  على  األمانيا  فتف�سيل  و�سبله.  وت�قيته  ال�سفر  مكان  عن  مفيدة  معل�مات  على 

ال�سدفة. وهذا ما اأدركه المهاجرون اأنف�سهم بف�سل تزايد تقا�سم المعل�مات. وفي �سياق قلة فر�س الح�س�ل على التاأ�سيرات، 

ُيحتمل اأن ت�سبح م�سالك اللج�ء غير المنظمة ِقمعاً يمر منه الالجئ�ن وغير الالجئين على حد ال�س�اء)ب(.

.Khalaf, 2016 )اأ(

.McAuliffe and Koser, 2015 )ب(

الم�سدر: مقتب�س باإيجاز من مقال �سدر الأول مرة في منبر ال�سيا�سات التابع للجامعة ال�طنية االأ�سترالية )ANU’s Policy Forum( في كان�ن 

.)McAuliffe, 2016( 2016 الثاني/يناير

من  المهاجرين  من  متزايداً  عدداً  الحديثة  واالت�ساالت  المعل�مات  تكن�ل�جيات  ا�ستخدام  ُيمّكن  المق�سد،  بلدان  وفي 

. وتمّكن المكالمات 
552" "الحفاظ على عالقات بذويهم في اأماكن نائية ال تختلف عن عالقات القرب، واالت�سال بهم ي�مياً

تقلي�سها  بف�سل  االإلكتروني،  البريد  ور�سائل  االجتماعي  الت�ا�سل  وو�سائط  وال�س�رة  بال�س�ت  والمحادثات  الهاتفية 

وارتحل�ا،  حل�ا  اأينما  لهم  يحدث  ما  ومعرفة  واأقاربهم،  باأ�سرهم  ات�سال  على  البقاء  من  المهاجرين  والم�سافات،  الزمن 

الم�ج�دة  االأ�سر  من  الك�ري�ن  ال�سباب  يختار  كيف  حديثة  ر�سالة  ا�ستك�سفت  المثال،  �سبيل  فعلى  ال�طنية.  الحدود  عبر 

 .
553

وي�ستخدم�نها  مختلفة  �سياقات  في  المحم�ل  للهاتف  مختلفة  من�سات  بلد  من  اأكثر  على  اأفرادها  والم�زع  كندا  في 

ويلج�ؤون  كندا،  في  نظرائهم  �سبكات  لت��سيع  في�سب�ك(  )وخا�سة  عالمية  من�سات  ي�ستخدم�ن  اأنهم  اإلى  الدرا�سة  وخل�ست 

بالجماعات  و/اأو  ك�ريا  بجمه�رية  روابطهم  على  للحفاظ  ك�ريا  في  الم�ج�دة   Kakao Tal من�سة  اإلى  ذاته  ال�قت  في 

وتنفذ  الالجئ�ن.  فيهم  بمن  للنازحين،  اأهمية  اأي�ساً  االجتماعية  ال��سائط  عبر  الت��سيل  ويكت�سي  كندا.  في  االإثنية 

من  الالجئين  رفاه  لتح�سين  م�سروعاً  حالياً  الالجئين(  )مف��سية  الالجئين  ل�س�ؤون  ال�سامية  المتحدة  االأمم  مف��سية 

اأدناه(. االإطاري  الن�س  )انظر  المحم�ل  وبالهاتف  باالإنترنت  الت��سيل  تعزيز  خالل 

.Diminescu, 2008  552

.Yoon, 2016  553
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تو�شيل الالجئين

اأجرت مف��سية الالجئين تقييماً عالمياً لنفاذ الالجئين اإلى االإنترنت واله�اتف المحم�لة وا�ستخدامها، حيثما كان ذلك 

متاحاً، للم�ساعدة في ت�جيه عملية و�سع ا�ستراتيجية عالمية جديدة للمف��سية من اأجل ت��سيل الالجئين.

وانبثقت من هذا البحث نتائج اأهمها اأن 7 في المائة من جماعات الالجئين تفتقر اإلى الهياكل االأ�سا�سية الرقمية الالزمة 

للنفاذ اإلى االإنترنت واالت�ساالت بالهاتف المحم�ل، لكن معظم الالجئين في المناطق الح�سرية يعي�س�ن في مكان ت�سمله 

تغطية بالهاتف المحم�ل من الجيلين الثاني اأو الثالث. غير اأن ال��سع اأ�س�اأ بكثير بالن�سبة لالجئين في المناطق الريفية 

اإذ يعي�س 20 في المائة في مناطق تفتقر اإلى الت��سيل.

لع عليه في 5 ني�سان/اأبريل 2017. الم�سدر: مقتب�س باإيجاز من UNHCR, 2017، اطُّ

اأن زيادة حجمه عبر  اأي�ساً  باأ�سرهم واأقاربهم، فقد تبيَّن  البقاء على ات�سال  الت��سيل يفيد المهاجرين بتمكينهم من  واإذا كان 

باإر�سال  المق�سد ومطالبتهم  بلدان  المهاجرين في  ال�سغط على  – يزيد  الخ�س��س  المحم�ل على وجه  – بالهاتف  الحدود 

. وت�ؤيد هذه النتائج اأدلة قديمة مفادها اأن المهاجرين يمكن اأن يتعر�س�ا لل�سغط من اأجل اإر�سال التح�يالت 
554

االأم�ال اإلى ال�طن

.
556

. وخُل�س Hunter في درا�سته اإلى اأن ال�سغط من اأجل اإر�سال التح�يالت ي�ستد من جراء ا�ستخدام الهاتف المحم�ل
555

المالية

التو�شيل عبر الحدود والجهات الفاعلة من غير الدول

تاأثرت  الترابط،  وزيادة  التكن�ل�جيا  تط�ر  نتيجة  ومجتمعاتهم  للمهاجرين  الي�مية  الحياة  في  الكبيرة  التغييرات  غرار  على 

الجهات الفاعلة من غير الدول المعنية بدعم الهجرة والنقل اأو تي�سيرهما اأو االإبالغ عنهما تاأثراً �سديداً بمختلف االأ�سكال من 

جراء ذلك التط�ر. وُيق�سد بالجهات الفاعلة من غير الدول عم�ماً المجم�عات اأو المنظمات اأو االأفراد ممن ال ي�سكل�ن جزءاً من 

هياكل الدولة لكنهم ي�ؤثرون في العمليات والنظم ال�طنية والدولية. ومن االأمثلة على الجهات الفاعلة من غير الدول: وكالء 

الهجرة ومهّرب� المهاجرين ومهّرب� الب�سر؛ واأرباب العمل، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحك�مية والمنظمات الخيرية؛ 

.Hunter, 2015  554

.Vargas�Silva, 2016 ؛ وCarling, 2008  555

.Hunter, 2015  556
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. وما انفكت الجهات الفاعلة من غير الدول تنفذ عمليات عبر الحدود واأ�سبحت اأعمالها واأن�سطتها اأقل 
557

والمنظمات الدولية 

تقيداً بالجغرافيا من ذي قبل. وتتاأثر عمليات الهجرة حتماً بتراجع اأهمية الجغرافيا. ويقدم هذا الق�سم اأمثلة على جهات فاعلة 

محددة من غير الدول وعلى كيفية م�ساركتها في عمليات الهجرة.

ت�ستخدم �سبكات تهريب المهاجرين واالتجار بالب�سر تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت )وال �سيما تكن�ل�جيا اله�اتف الذكية( 

وي�ستخدم   .
558

الفدية  دفع  على  ال�طن  في  االأ�سر  حمل  الحاالت(  بع�س  و)في  العمالء  مع  والت�ا�سل  الدولي  ال�سفر  لتنظيم 

ا و�سائط الت�ا�سل االجتماعي لالت�سال بعمالء جدد واالإعالن عن خدماتهم. وي�فر في�سب�ك وغيره من منابر  المهرب�ن اأي�سً

الت�ا�سل االجتماعي معل�مات عن خدمات التهريب، بما في ذلك التهريب اإلى وجهات معينة، االأمر الذي اأ�سحى يغير طريقة 

. وتمّكن زيادة الت��سيل االأ�سخا�س من التحقق من المهربين، كما تزيد من 
559

�سير الهجرة غير النظامية وا�ستغال المهربين 

. 
560

قدرة المهاجرين على نقل المعل�مات الإطالع غيرهم على المهربين الذين ينبغي تفاديهم 

واأ�سبح ا�ستخدام تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت اأي�ساً ق�ة مهيمنة في ظه�ر "�سناعة التنّقل"، التي تن�ساأ ا�ستجابًة للطلبات 

المتزايدة من االأثرياء ن�سبياً الذين يريدون الهجرة م�ؤقتاً اأو دائماً اإلى بلدان تت�سم بقلة التكلفة وج�دة خدمات الرعاية ال�سحية 

. وا�ستفادت ممار�سات التدوين المبتكرة ومنابر و�سائط الت�ا�سل االجتماعي والممار�سات التفاعلية االأخرى 
561

والخدمات االأخرى 

على االإنترنت من �س�ق متنامية واأ�سهمت في ت��سيع نطاقها – كما ه� الحال مثاًل بالن�سبة اإلى م�اطني ال�اليات المتحدة الذين 

. وت�جد اأطراف 
562

ي�سع�ن اإلى الهجرة اإلى المك�سيك؛ ففي عام 2015، كان ح�الي ملي�ن م�اطن اأمريكي مقيمين في المك�سيك 

مماثلة كثيرة تي�سر التنقل والهجرة في اأماكن مختلفة، بما فيها جن�ب �سرق اآ�سيا، وجن�ب اأوروبا و�سرقها، و�سمال اأفريقيا، تقدم 

ال�سكن والدرا�سة/ اأخرى منها  اإلى ج�انب  الهجرة، بل وتتجاوزها  اأخرى، ت�سمل  اإلى م�اقع  النقل  عادة مجم�عة من خدمات 

التعليم وخدمات الرعاية ال�سحية والعمل.

وفيما يتعلق بقطاع الهجرة، انت�سر وكالء وو�سطاء الهجرة بم�ازاة كثرة فر�س ت�ظيف اليد العاملة عبر الحدود. وحتى على 

الم�ست�ى االإداري االأ�سا�سي، اأ�سبحت اإجراءات طلب التاأ�سيرات على االإنترنت، مثاًل، اأكثر �سي�ًعا بمرور ال�قت، مما �سمح بتقلي�س 

بال��سائل  الهجرة  ت�سهيل  يمكنهم  الذين  االإنترنت  على  وال�كالء  ال��سطاء  وكثرة  ال�سفارات،  في  التاأ�سيرات  �سبابيك  خدمات 

االفترا�سية. ويبين ال�سكل 5 مختلف الفئات الم�ساركة في ممار�سات الت�ظيف عبر الحدود، التي ُيعترف عم�ماً بزيادة نطاقها 

. 
563

وتعقيدها و�سرعتها، مما يثير مجم�عة كبيرة من التحديات للهيئات التنظيمية 

557  الأغرا�س هذا الف�سل، ترد مناق�سة المهاجرين )الذين يعتبرون من الناحية التقنية جهات فاعلة من غير الدول( في الق�سم ال�سابق.

.McAuliffe and Laczko, 2016  558

.Brunwasser, 2015  559

.Triandafyllidou and Maroukis, 2012  560

.Bantman�Masum, 2015  561

.US Department of State, 2017 ؛ وUN DESA, 2015  562

 . Pittman, 2013  563
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ال�سكل 5- و�سطاء هجرة اليد العاملة عبر الحدود

.Pittman, 2013 :الم�سدر

ومن ال�سائع العث�ر على ممار�سات احتيالية بين وكاالت ت�ظيف خا�سة تفتقر اإلى ال�ازع االأخالقي وتعر�س وظائف غير م�ج�دة؛ 

االأمر �سغطاً متزايداً على  الم�ستندات. وي�سكل هذا  اأو ت�سادر  العق�د،  اأو تزور  العمل واالأج�ر؛  ب�ساأن �سروط  فتحرف الحقائق 

وا�سعي ال�سيا�سات والحك�مات لتدقيق ممار�سات الت�ظيف الخا�سة وتنظيمها. لكن تط�ر التكن�ل�جيا الرقمية يعزز ال�سفافية 

 LBS Recruitment Solutions �سركة  ت�ستخدم   ، المثال  �سبيل  فعلى  الحاالت.  بع�س  في  اأف�سل،  ت�ظيف  ممار�سات  ويدعم 

Corporation التي ي�جد مقرها في الفلبين، و�سائط االإعالم ال�سبكية وتطبيقات و�سائط الت�ا�سل االجتماعي النا�سئة للتعامل 
مبا�سرة مع اأرباب العمل والعمال. وقد اأثرت هذه التغييرات تاأثيراً اإيجابياً، وفي عام 2014 اأظهرت النتائج اأن تزايد حجم �سل�سلة 

اإمدادات ال�سركة من الطلبات، وانخفا�س تكاليف اإعالناتها، وعدم االإبالغ عن اأي انتهاكات الإجراءات الت�ظيف اأو ق�سايا ب�ساأن 

. 
564

المطالبة باالأم�ال 

الدولية  فالمنظمة  التكن�ل�جيا.  ا�ستخدام  خالل  من  مبتكرة  بطرق  للهجرة  الدول  غير  من  اأخرى  فاعلة  جهات  وت�ستجيب 

للهجرة، على �سبيل المثال، تعكف على تط�ير تطبيق للهاتف المحم�ل )MigApp( يهدف اإلى تزويد المهاجرين بمعل�مات 

عملية وم�ث�قة عن عمليات الهجرة والخدمات المتاحة في بلدان المق�سد - في�فر مثاًل معل�مات محدثة عن ل�ائح التاأ�سيرات 

.
565

وال�سفر، ويتيح منبراً للتحاور مع مقدمي الخدمات الر�سميين

و�سملت مبادرات اأخرى حديثة العهد ظه�ر م�ؤ�س�سات خيرية ومنظمات غير حك�مية واأفراد اآخرين يدعم�ن المهاجرين الذين 

يخ��س�ن غمار رحالت بحرية غير اآمنة وغير نظامية، بتقديم الم�ساعدة االإن�سانية لهم في الطريق. وُيعتبر ا�ستخدام تكن�ل�جيا 

الطائرات بال طيار لك�سف مراكب المهاجرين المكروبين في البحر وا�ستهداف االإغاثة االإن�سانية مثااًل على تطبيق تكن�ل�جيا 

.IOM, 2014  564

.IOM, 2017a  565
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. فمحطة م�ساعدة المهاجرين في عر�س البحر، على 
566

حديثة في المتناول كان من الممكن بالكاد ت�س�رها قبل عقد من الزمن 

�سبيل المثال، م�ؤ�س�سة م�سجلة مقرها في مالطة تهدف اإلى اإنقاذ االأرواح بم�ساعدة المهاجرين الذين ت�سيق بهم االأم�ر على متن 

ق�ارب غير اآمنة. وفي عام 2016، اأوفدت الم�ؤ�س�سة بعثة اأ�سركت فيها طائرتين بال طيار لحرا�سة مياه البحر االأبي�س المت��سط 

با�ستخدام نظم ب�سرية دقيقة لياًل ونهاراً تر�سل �س�راً عالية الدقة.

اأمراً  التتبع  وي�سبح  جماعياً  نزوحاً  ت�سهد  التي  والنزوح  النزاع  حاالت  في  اأي�ساً  الحقيقي  ال�قت  في  الت��سيل  وُي�ستخدم 

اإجراء تقييمات �سكانية لت�جيه عملية تقديم الخدمات االإن�سانية، كما ه� م��سح في الن�س  هاماً الأ�سباب عدة، بما في ذلك 

الالجئين،  للغاية. فمف��سية  فعالة  الحي�ية  المقايي�س  تكن�ل�جيا  اأن  بالم�ساعدة  �ستى معنية  وكاالت  وترى  اأدناه.  االإطاري 

على  والمع�نة  الغذاء  ت�زيع  ور�سد  الالجئين  االأ�سخا�س في مخيمات  لت�سجيل  المقايي�س  ت�ستخدم هذه  المثال،  �سبيل  على 

االإجراءات  تلك  بين  ت�ازن  اإلى تحقيق  اأن هناك حاجة  الالجئين. غير  المقدمة مع عدد  الكميات  الالجئين ل�سمان تطابق 

اإلى ا�ستخدام البيانات �سد المهاجرين. فالتكن�ل�جيات،  وال�س�اغل المتعلقة بر�سد االأ�سخا�س ومراقبتهم ولج�ء ال�سلطات 

اأدوات  االأ�سخا�س،  تنقل  لمراقبة  الدول  ت�ستخدمها  التي  االأ�سابع،  ب�سمات  اأو  القزحية  اأوم�سح  الحي�ية  المقايي�س  قبيل  من 

.
567

اأن تنتهك الخ�س��سية  �سيا�سية يمكن 

المقايي�س الحيوية في البلدان النامية

الف�ر. فمن  على  اأمامه حقيقة  تتجلى  النطاق،  ال�ا�سعة  الحي�ية  المقايي�س  ببرامج  المتعلقة  االأخبار  المرء  يتتبع  عندما 

اأن  اإلى  اأن ن�سبة كبيرة من هذه المبادرات تحدث في الدول النامية. وينده�س المرء لل�هلة االأولى، على االأقل،  المفاجئ 

ُيمعن النظر في �سياق تنفيذ هذه البرامج. ففي كثير من الحاالت، يك�ن ال��سع م�اتياً لهذه الحل�ل اإما لل�سرورة اأو الغتنام 

الفر�سة.

ويق�ل  جا�ستين هي�ز، خبير الم�ستريات و�سال�سل االإمداد في مجم�عة PA اال�ست�سارية (PA Consulting Group)، الذي 

الغذائية وعمليات ت�زيع  الغذائية وغير  الم�ساعدة  االأ�سلي كان ي�سمل  "الغر�س  اإن  المتحدة  االأمم  ال�سركة مع  اأعمال  قاد 

االأغذية وُت�ستخدم تلك المقايي�س اأي�ساً اأداة لتحديد عدد ال�سكان في حاالت الهجرة الجماعية وحاالت تدفق الالجئين عبر 

الحدود. وتتيح اإمكانية و�سع قاعدة بيانات ال تحدد االأفراد بال�سرورة ...".

وال يتعلق االأمر بك�ن نظم المقايي�س الحي�ية اأكفاأ من االأدوات ال�رقية فح�سب، بل اإن هناك حاالت قلما يجد المرء فيها 

بدياًل اآخر. ف�فقاً لهي�ز، "عندما يفر النا�س من منطقة ك�ارث اأو منطقة نزاع، ال يحمل�ن معهم م�ستندات، وال تتاح لهم 

فر�سة اإح�سار اأي �سكل اآخر من ال�ثائق معهم".

قد  معينة  مجم�عة  اإلى  ينتم�ن  اأنهم  يبين  �سفر  ج�از  حمل  اأن  ي�سعرون  عندما  م�ستنداتهم،  ترك  اأحياناً  يتعمدون  "وقد 
يعر�سهم لمزيد من الخطر. لذا، فالأ�سباب �ستى، ال تك�ن لدى االأ�سخا�س في الغالب م�ستندات ورقية تقليدية اأو بطاقات 

ه�ية تمّكننا من التعرف عليهم. اأما بالمقايي�س الحي�ية، فاإن المرء يحمل بطاقة ه�يته اأينما حل وارتحل في اأ�سابعه اأو في 

قزحيته، وهذه اإذن هي ميزتها الرئي�سية التي تبرر م�ست�ى الدقة التكن�ل�جية المحيطة بها".

.Mansfield�Devine (2015), Biometrics in developing countries, Biometric Technology Today الم�سدر: مقتب�س باإيجاز من

.Bryant, 2015  566

.Dijstelbloem, 2017  567
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الجهات الفاعلة الحكومية والآثار الأو�شع نطاقًا المترتبة في اإدارة الهجرة

�سامل  تقييم  ت�فير  ال�سعب  من  ذلك  ومع   ،
568

والهجرة  االجتماعي  والتح�ل  الع�لمة  عمليات  بين  المتزايد  بالتقارب  اعُترف 

لمختلف طرق تاأثير زيادة الت��سيل عبر الحدود في �سيا�سات الهجرة والعمليات التنظيمية التي تتبعها الدول. ويحتمل اأن يك�ن 

تاأثير زيادة الت��سيل على الدول متفاوتاً ومجّزءاً ومتن�عاً ومرتبطاً ب��سع الهجرة العام في البلد، اأي ك�نه بلد من�ساأ و/اأو عب�ر 

و/اأو مق�سد.

اإزاء التغييرات التي طراأت على عمليات الهجرة التي يدعمها  اأمثلة على كيفية ت�سرف الدول )رد فعلها(  ويعر�س هذا الق�سم 

الت��سيل عبر الحدود. ومع تزايد اإمكانية التنقل الدولي، �سعت الدول اإلى تنفيذ مجم�عة من اال�ستراتيجيات الإدارة هذه الزيادة 

الهجرة  اإدارة  وممار�سات  �سيا�سات  وتط�رت  الهجرة.  من  الق�س�ى  اال�ستفادة  اإلى  بع�سها  و�سعى  والتن�ع،  وال�تيرة  الحجم  في 

ال�افدة والحدود تط�راً �سريعاً لمراعاة ت�س�رات المخاطر المرتبطة بتنقل اأعداد كبيرة من النا�س، مثل المخاطر المرتبطة 

في  ي�ؤثر  الترابط  تزايد  كان  فلما  ذلك،  على  وعالوة  النظامية.  غير  الهجرة  وتدفقات  بالب�سر  واالتجار  المهاجرين  بتهريب 

مختلف ج�انب الهجرة، اأ�سحت الدول ت�ستخدم التكن�ل�جيا الإدارة الهجرة اأو تي�سيرها بمزيد من الكفاءة. ولذلك ي�ؤثر التقدم 

التكن�ل�جي باأ�سكال مختلفة في اإدارة ال�سكان المهاجرين.

ويمكن اأن تتيح تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت اأدوات متينة لتح�سين ن�عية حياة النا�س، وال �سيما االأ�سخا�س الذين يعي�س�ن 

في المناطق النائية. وتنط�ي ممار�سة نا�سئة بين الدول والقطاع الخا�س على اال�ستفادة من االإمكانات التي تتيحها تكن�ل�جيا 

المعل�مات واالت�ساالت والربط عبر الحدود للتقليل من �سغط الهجرة في المناطق الريفية اأو النائية، كما ه� م��سح في الن�س 

االإطاري ب�ساأن م�سروع الجزيرة الرقمية في ك�ك�س بازار.

الممار�شة النا�شئة: اإقامة ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�س لتح�شين التو�شيل في المناطق الريفية/

النائية لتقليل �شغط الهجرة - م�شروع Moheshkhali GiGA Digital Island في كوك�س بازار

االت�ساالت في جمه�رية ك�ريا،  اأكبر مزودي خدمات  الك�رية، وهي من  االت�ساالت  �سركة  �سباط/فبراير 2016، وقعت  في 

الخدمات  لتعزيز  رائد  م�سروع  تنفيذ  اأجل  من  للهجرة  الدولية  والمنظمة  بنغالدي�س  حك�مة  مع  ثالثية  تفاهم  مذكرة 

الحك�مية في المناطق ال�عرة من خالل تح�سين الت��سيل باالإنترنت. ومما يعك�س التركيز المتجدد على ال�سراكات بين 

القطاعين العام والخا�س واأهمية التكن�ل�جيا في التنمية، تعاون االأطراف على تجريب نم�ذج لت�فير الخدمات با�ستخدام 

الربط ال�سبكي الفائق ال�سرعة في جزيرة م�هي�سخالي– وهي جزء ناء يقع في منطقة ك�ك�س بازار التابعة لبنغالدي�س، وهي 

ا�ستراتيجية  البلد، تت�سم بقلة و�س�ء فر�س الح�س�ل على الخدمات. وتتما�سى هذه المبادرة مع  اأفقر المناطق في  اإحدى 

التنمية ال�طنية في بنغالدي�س )وهي جزء من المبادرة الحك�مية المعن�نة "روؤية عام 2021"(.

ومن الناحية العملية، �سيقدم الم�سروع خدمات اجتماعية، مثل التعليم والرعاية ال�سحية، باالعتماد على االأدوات االإلكترونية، 

مثل المحت�ى االإلكتروني والتعليم عن بعد، واأدوات ال�سحة المتنقلة للت�سخي�س وا�ست�سارة المتخ�س�سين على االإنترنت. 

ونتيجة لذلك، يمكن اأن ي�سعر �سكان المناطق الريفية في بنغالدي�س باأنهم اأقل حاجة اإلى ال�سفر عدة �ساعات لزيارة الطبيب، 

ويمكن اأن يتلقى االأطفال درو�ساً مدر�سية في المنزل اأو في المراكز المجتمعية. وباالإ�سافة اإلى ذلك، يمكن اأن ي�سعر �سكان 

المناطق الريفية في بنغالدي�س اأي�ساً، بف�سل تي�سير ال��س�ل اإلى االأ�س�اق عن طريق من�سات التجارة االإلكترونية، بمزيد من 

الثقة ب�ساأن م�سادر دخلهم، وب�سغط اأقل لدفعهم اإلى الهجرة من اأجل ك�سب دخل اأف�سل.

.IOM, ILO and UNDP, 2016 الم�سدر: مقتب�س باإيجاز من

.  568
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وبالن�سبة لبلدان المن�ساأ، تكمن طريقة اأخرى لدعم ال�سكان المهاجرين في تنظيم عمليات الت�ظيف في الخارج. ففي الفلبين، 

على �سبيل المثال، تقدم االإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج، التابعة ل�زارة العمل والعمالة، على م�قعها ال�سبكي وفي ال�قت 

ال�ساغرة  ال�ظائف  وعدد  ال��سطاء،  عناوين  عن  معل�مات  اإلى  باالإ�سافة  الخارج  في  العمل  بفر�س  محدثة  قائمة  الحقيقي 

المتاحة. وعالوة على ذلك، ُيلزم المعني�ن بالمرور عبر عملية ن�سر اإلزامية، ت�سمل حلقات درا�سية ت�جيهية قبل المغادرة واإ�سدار 

اإلى تزويد العمال المهاجرين الفلبينيين بالمعل�مات عن بلد  بطاقة ه�ية العامل الفلبيني في الخارج. وتهدف هذه العملية 

اأو القن�سليات، ف�ساًل عن معل�مات لتدبير اأم�الهم )معل�مات عن التح�يالت  مق�سدهم والم�ارد المتاحة لهم في ال�سفارات 

المالية وا�ستخدام الم�سارف وبطاقات جهاز ال�سرف االآلي(. وبالمثل، فبغية الت�سدي لبع�س التحديات التي تفر�سها ممار�سات 

الت�ظيف الخا�سة وا�ستحداث عملية هجرة اأ�سل�س واأكثر �سفافية، د�سنت حك�مة نيبال في عام 2014 "قرية لليد العاملة" في 

كاتماندو - وهي مجمع ي�سم تحت �سقف واحد جميع الخدمات المت�سلة بالعمالة في الخارج، بما في ذلك المكاتب القطرية 

المعنية باالإعالن عن ال�ظائف والمنظمات غير الحك�مية ومنظمات الرعاية االجتماعية وال�كاالت الحك�مية )مثل مجل�س 

ت�سجيع العمالة في الخارج(، ووكاالت الت�ظيف، والمر�سدون ومقدم� التدريب على المهارات قبل المغادرة، ومركز �سحي، ودار 

. وتزود الحك�مة المهاجرين بخدمات عبر االإنترنت تتعلق بال�سيرفة والتاأمين، وتنظر في تط�ير خدمات مبتكرة، بما 
569

�سيافة

في ذلك تكن�ل�جيا الهاتف المحم�ل والتكن�ل�جيا الرقمية، كي تتلقى االأ�سر المعي�سية التح�يالت ب�سرعة وبتكلفة اأقل وبالقرب 

.
570

من مكان اإقامتها

وت�ستفيد الدول اأي�ساً من زيادة الت��سيل والتقدم التكن�ل�جي الإدارة �س�ؤون ال�سكان المهاجرين من خالل تعزيز اإدارة الحدود. 

وُتطبق بلدان المق�سد في اإدارة الحدود تكن�ل�جيات تتط�ر باطراد تعتمد على الت��سيل في ال�قت الحقيقي لدعم ن�ساأة "الحدود 

 .1975
571

االفترا�سية". فقد عززت اأ�ستراليا، مثاًل، حدودها االفترا�سية تدريجياً منذ اعتماد نظام التاأ�سيرات العالمية في عام 

وبف�سل الت��سيل عبر الحدود في ال�قت الحقيقي، اأ�سبحت عمليات التثبت من نزاهة اإجراءات التاأ�سيرات و�سمان االأمن وغير 

ذلك من عمليات التحقق من الم�سافرين ج�اً اإلى اأ�ستراليا تحدث قبل مدة ط�يلة من رك�ب الطائرة في بلدان المن�ساأ. ويتطلب 

هذا النم�ذج المتعدد الطبقات والم�زع على مناطق جغرافية �ستى لمعالجة العمليات قدراً كبيراً من التكن�ل�جيا ينط�ي على 

.
572

نظم متعددة من تكن�ل�جيات المعل�مات متزايدة القدرة للك�سف عن ه�ية االأ�سخا�س ومعرفة عمليات االحتيال 

حرز تقدم مماثل في اأجزاء اأخرى من العالم، حيث اأ�سبحت نظم معالجة عمليات الحدود، مثل الك�سف عن ال�ثائق المزورة 
ُ
واأ

با�ستخدام االأ�سعة ال�سينية وم�سح ب�سمات االأ�سابع، وم�سح ج�ازات ال�سفر االإلكترونية، والب�ابات االإلكترونية االآلية والتاأ�سيرات 

. ففي عام 2013، مثاًل، اأطلق االتحاد االأوروبي مبادرة الحدود 
573

البي�مترية، اأكثر تط�راً، خا�سة منذ 11 اأيل�ل/�سبتمبر 2001 

عن  المعل�مات  وتبادل  االإلكترونية  الب�ابات  با�ستخدام  االآلي  الحدود  عب�ر  عملية  وم�اءمة  ت��سيع  اإلى  تهدف  التي  الذكية، 

دخ�ل بلدان المنطقة والخروج منها في ال�قت الحقيقي. و�سُتربط المعل�مات ب�سجالت ب�سمات االأ�سابع وق�ائم المراقبة التي 

تتعهدها ال�سرطة، و�سُتتاح لل�سلطات المعنية بمراقبة الحدود والهجرة. ودعمت التكن�ل�جيا اأي�ساً التعاون مع �سركات الطيران، 

وذلك مثاًل من خالل اإبرام اتفاقات اإعادة االأ�سخا�س الذين ُيرف�س دخ�لهم في الحدود لدى و�س�لهم، وتنط�ي هذه االتفاقات 

على عن�سر رئي�سي يتمثل في فر�س عق�بات مالية على �سركات الطيران التي ُتقل خطاأً ركاباً من دون اإجراء عمليات التفتي�س 

.Nepal Ministry of Labour and Employment, 2014  569

.Nepal Ministry of Labour and Employment, 2015  570

.ANAO, 2006  571

572  المرجع نف�سه.

.Jeandesboz, 2008  573
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التكن�ل�جيا  ا�ستخدام  اإلى  المتزايد  اللج�ء  خالل  من  المادية  الحدود  ليتجاوز  الحدود  نطاق  ت��سيع  واأدى   .
574

عليها المتفق 

خارج  الق�اعد  بتطبيق  لتي�سير عمليات التحقق في ال�قت الحقيقي، اإلى تعبير بع�س المعلقين عن قلقهم اإزاء "نقل" ال�سيادة 

.
576

، واإزاء ما يترتب على تقا�سم البيانات ال�سخ�سية الع�س�ائي من اآثار على حق�ق االإن�سان 
575

نطاق الحدود االإقليمية

والحت تط�رات هامة في اإدارة ودعم ال�سكان المهاجرين لتعزيز عمليات التكامل. وما فتئت بع�س ال�سلطات الحك�مية ت�ستخدم 

ُت�ستخدم  المثال،  �سبيل  على  وال�س�يد،  ه�لندا  ففي  مجتمعاتها.  في  المهاجرين  باإدماج  للنه��س  االت�ساالت  تكن�ل�جيات 

تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت التي تنط�ي على و�سائل التعلم المرئية وال�س�تية. وتمكَّن المهاجرون من تط�ير مهاراتهم 

لتلبية االحتياجات  الدرا�سية  الف�س�ل  المعل�مات واالت�ساالت في  ا�ستخدام تطبيقات تكن�ل�جيا  اأ�سرع، بف�سل  ب�تيرة  اللغ�ية 

. واأطلقت األمانيا م�ؤخراً تطبيقاً على اله�اتف 
577

الخا�سة لكل �سخ�س، وخارج الف�س�ل الدرا�سية الإتاحة فر�س التعلم الم�ستقل 

الذكية ُي�سمى Ankommen  ال��س�ل  لم�ساعدة المهاجرين وطالبي اللج�ء على االندماج بمنحهم دورة درا�سية اأ�سا�سية لتعلم 

اللغة االألمانية، ومعل�مات عن اإجراءات طلب اللج�ء وعن كيفية العث�ر على العمل اأو التدريب، باالإ�سافة اإلى معل�مات عن القيم 

والتقاليد االجتماعية االألمانية. وا�سترك في و�سع هذا التطبيق - المتاح بعدة لغات - المكتب االتحادي للهجرة والالجئين 

وال�كالة االتحادية للعمالة ومعهد غ�ته وهيئة Bayerischer Rundfunk )هيئة عامة للبث االإذاعي والتلفزي�ني(.

وعالوة على ذلك، يمكن للحك�مات المحلية، بف�سل التقدم التكن�ل�جي للع�سر الرقمي، اأن ت�ستفيد من مجم�عة جديدة من 

االأدوات للت��سل اإلى فهم اأف�سل الحتياجات ال�سكان الذين تقدم الخدمات اإليهم، وللتعامل معهم. و�ستح�سن الب�ابات ال�سبكية 

. فقد ا�ستحدثت مدينة ني�ي�رك، مثاًل، خدمة 
578

اأو تطبيقات الهاتف المحم�ل بلغات مختلفة الح�س�ل على الخدمات العامة 

ذاتية تفاعلية على االإنترنت ت�سمى NYC311 ومتاحة بـ 50 لغة. وتمّكن هذه الب�ابة ال�سبكية جميع المقيمين من تقديم طلبات 

الخدمات، وتقديم ال�سكاوى الر�سمية، والح�س�ل على المعل�مات العامة ب�سرية ومن دون الك�سف عن ه�يتهم.

للمهاجرين. فقد و�سع مكتب  والم�ساعدة  القن�سلية  الخدمات  لت�فير  اأدوات  اأي�ساً  للدول  الحدود  الت��سيل عبر  تزايد  ويتيح 

المحم�ل  الهاتف  على  تطبيقاً  المثال،  �سبيل  على  البلد،  هذا  في  الخارجية  ال�س�ؤون  وزارة  ل�سالح  للهجرة،  الدولية  المنظمة 

لتقديم تلك الخدمات. ومن بين �سمات هذا التطبيق المختلفة اأنه يمّكن المهاجرين من االت�سال المبا�سر بم�ظفي قن�سليات 

غ�اتيماال، ويتيح في ال�قت ذاته اإمكانية ت�سجيل البيانات واالإبالغ عنها في ال�قت الحقيقي. و�سيتمكن المهاجرون من ا�ستخدام 

هذه االأداة لالت�سال بال�سلطات ال�طنية عند وق�ع المخاطر الطبيعية، مثل الزالزل اأو االأعا�سير. وباالإ�سافة اإلى ذلك، ي�سعى 

. 
579

التطبيق اإلى اإبراز جاليات ال�ستات باإن�ساء اآلية رقمية لن�سر المحت�ى وت�سجيع اأن�سطة خا�سة 

Taylor, 2008.  574

.Godenau and Lopez�Sala, 2016 و Gammeltoft�Hansen, 2008؛  575

.Valkenburg and van der Ploeg, 2015  576

.Driessen et al., 2011  577

.Mattoo et al., 2015  578

.IOM, 2017b  579
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ولم يقدم هذا الف�سل عر�ساً �ساماًل الآثار اإجراءات الدول وا�ستجاباتها المتعددة للهجرة والتنقل، المنبثقة من زيادة وا�ستخدام 

الت��سيل عبر الحدود، لكنه اأبرز تن�ع تلك االآثار والنهج، ف�ساًل عن الطرق الكثيرة ال�ستخدام التكن�ل�جيا في عمليات الهجرة. 

اأهمية  تزداد   ،
580

الرئي�سية  المق�سد  بلدان  نح�  انحرفت  قد  الهجرة  اأن ع�لمة  كيف  يظهر  الذي  التجريبي  البحث  �سياق  وفي 

المفارقة النا�سئة بين تحكم الدولة في الهجرة والت�قعات ال�سعب�ية. وبمرور ال�قت، حدثت زيادة كبيرة في العمليات التنظيمية 

التي تنفذها الدولة في مجم�عة متن�عة من مجاالت الحياة االقت�سادية واالجتماعية، مما اأدى اإلى زيادة الت�قعات ب�ساأن تحكم 

الدولة. وترد في الن�س االإطاري اأدناه نظرة تاريخية عن مفارقة التنظيم-الت�قع النا�سئة.

مفارقة التنظيم-التوقع

مع تزايد قدرات الدول الق�مية الحديثة - اقت�سادياً واجتماعياً وتكن�ل�جياً –تزايدت اأي�ساً قدرتها على تنظيم المجتمعات. 

وزادت الح�كمة واأ�سبحت في ال�قت ذاته اأكثر تط�راً واأ�سد تعقيداً. فالمجاالت التي ظلت لمدة ط�يلة خا�سعة لتنظيم الدول 

والمقيمين،  الم�اطنين  على  ال�سرائب  فر�س  مثل  ذلك(،  اإلى  وما  والقبائل،  واالإمبراط�ريات  للممالك  )وقبلها  الق�مية 

باالإ�سافة اإلى تنظيم ج�انب االأعمال والحماية االجتماعية، ت��سعت لت�سمل مجاالت لم تكن تخ�سع للتنظيم في وقت �سابق، 

التنظيم  الت��سع في  اإطار هذا  العامة، وغير ذلك. وفي  وال�سحة  البيئة،  والبث، وحماية/حفظ  مثل االت�ساالت، واالإعالم 

 – والح�كمة المتط�رة ب�سكل متزايد، اأ�سبحت الهجرة الدولية - الهجرة ال�افدة و)في بع�س البلدان( الهجرة الخارجة 

منظمة على نح� متزايد، على اأن هذا التنظيم ي�سمل �سياغة اأطر جديدة قان�نية و�سيا�ساتية، ف�ساًل عن تزايد تعقيد تلك 

االأطر. ففي اأ�ستراليا، على �سبيل المثال، كان عدد �سفحات قان�ن الهجرة االأ�سلي لعام 1958 يبلغ 35�سفحة ويمنح �سانعي 

القرارات هام�ساً كبيراً من ال�سلطة التقديرية. وبحل�ل عام 2005، ت��سع قان�ن الهجرة لعام 1958 لي�سمل 744 �سفحة زيادة 

على الل�ائح االإ�سافية التي تتاألف من ت�سعة مجلدات يبلغ مجم�عها 1993 �سفحة اإ�سافية)ج(، ويت�سمن بالتاأكيد تفا�سيل 

اأكبر بكثير عن الق�اعد المطبقة على اإدارة الهجرة.

ومع ذلك، من المهم االعتراف باأن نم� التنظيم - عدد الم�سائل الخا�سعة للتنظيم والتعقد المتزايد الذي تت�سم به الل�ائح 

زيادة  اأ�ستراليا  في  االأ�سا�سية  الت�سريعات  ازداد عدد �سفحات  اأدناه،  فكما ه� مبين  بالهجرة وحدها.  يتعلق  - ال  التنظيمية 

الل�ائح  زيادة  في  مثاًل،  ذلك،  ويتج�سد  الما�سي.  القرن  من  ال�سبعينات  منذ  االأخ�س  وعلى  االأخيرة،  العق�د  في  ملح�ظة 

التنظيمية في بلدان اأخرى مثل ال�اليات المتحدة )انظر اأدناه(.

.Czaika and de Haas, 2014  580
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ومن النتائج الهامة لزيادة التنظيم - �س�اء من حيث تعقيده اأو تغطيته ال�ساملة - تاأثيره على الت�س�رات المتعلقة بمدى 

تحكم الدولة. فكلما نظمت الدول ج�انب من الحياة االجتماعية واالقت�سادية، عززت الت�س�ر اأن باالإمكان تنظيم الظ�اهر 

التنظيمية  للهيئات  المبا�سرة  ال�سيطرة  نطاق  وخارج  ال�طنية  الحدود  عبر  تحدث  التي  الظ�اهر  فيها  بما  فيها،  والتحكم 

اأثر  تف�سير  اأقلها  لي�س  الدول،  اأمام  كبيرة  تحديات  هذه  "التنظيم-الت�قع"  مفارقة  وتطرح  ال�طنية.  دون  اأو  ال�طنية 

الع�لمة، للم�اطنين والمجتمعات، على مجم�عة من ج�انب الحياة الي�مية، بما فيها الهجرة. ومع ذلك، ما زال الخطاب 

ال�سعب�ي في العديد من البلدان يردد اأن باالإمكان "التحكم" في الهجرة، في حين اأن ال�اقع النا�سئ عن زيادة الترابط يعني 

اأن ما ي�سري اأكثر في هذا ال�سياق ه� "اإدارة" الهجرة.

وفي �س�ء هذه الخلفية االأو�سع نطاقاً التي تت�سم بتط�ر عملية تنظيم الهجرة، اأ�سحت التط�رات االأخيرة في الت��سيل عبر 

الحدود اأهم ويمكن اأن تك�ن لها اآثار بالغة، بما فيها تعميق مفارقة التنظيم-الت�قع.

.Kelly, 2005 )ج(

(McAuliffe and Goossens, 2017). الم�سدر: مقتب�س باإيجاز من ف�سل في كتاب يتناول تنظيم الهجرة الدولية

ا�شتنتاجات

اأ�سحت عمليات الع�لمة تغير مناحي الحياة الي�مية في الع�سر الحديث. فقد اأحدثت التط�رات الحديثة في تكن�ل�جيا النقل 

وت�سكل  الحقيقي.  ال�قت  في  العالمي  ال�سعيد  على  وتفاعلنا  المعل�مات  على  ح�س�لنا  كيفية  في  هائلة  تغييرات  واالت�ساالت 

اإلى  ال��س�ل  تفاوت في  يزال هناك  تكن ممكنة من قبل. وال  لم  بطرق  دولياً  النا�س  ل  تنقُّ الحدود معالم  الت��سيل عبر  زيادة 

النا�س  اأكبر من  اأن عدداً  المتط�رة يعني  ات�ساع نطاق و�سائل االت�سال  ا�ستمرار  العالم، لكن  اأنحاء  التكن�ل�جيا في جميع  هذه 

اأ�سبح م��س�اًل باالإنترنت. وقد تناول هذا الف�سل ما يعنيه هذا الت��سيل المتزايد عبر الحدود للتنقل والهجرة، وكيفية ت�سكيل 

العمليات ذات ال�سلة.

وقد راأينا اأن الت��سيل عبر الحدود ي�ؤثر اآثاراً متفاوتة ومتن�عة على المهاجرين والدول، من حيث ت�سكيل عمليات الهجرة. ومع 

ذلك، ربما اأ�سبح من ال�ا�سح اأكثر من اأي وقت م�سى اأن الجهات الفاعلة من غير الدول ت�ؤدي دوراً متزايداً في الهجرة من خالل 

تطبيق االت�ساالت وغيرها من التكن�ل�جيات المتط�رة )مثل الطائرات بال طيار(. وي�ؤدي ات�ساع نطاق الجهات الفاعلة من غير 

الدول في عمليات الهجرة الدولية اإلى ف�ائد متميزة، كما ه� الحال في مجال تقديم الم�ساعدة االإن�سانية للمهاجرين، لكنه قد 

ي�ؤدي اأي�ساً اإلى اآثار �سلبية، مثل ت�سهيل ت��سع �سبكات االتجار بالب�سر عبر الحدود.

وتتزايد اأهمية التفاعالت المعقدة بين زيادة الترابط وعمليات الهجرة الدولية. وقد ال تتغير دوافع الهجرة عم�ماً، لكن الظروف 

التي تدفع النا�س اإلى التفكير في الهجرة واتخاذ القرار ب�ساأن خيارات هجرتهم قد تغيرت كثيراً، ولهذا ن�سلط ال�س�ء في هذا 

ال�سياق على االآثار التالية المترتبة في ال�سيا�سات.

الخطرة  الهجرة  م�سالك  لتفادي  المهاجرون  ي�ستخدمها  اأن  يمكن  تكن�ل�جيات  تط�ير  في  با�ستمرار  اال�ستثمار  ينبغي   •
وو�سائط  التكن�ل�جيا  ال�ستخدام  مبتكرة  طرق  ت�سهم  اأن  ويمكن  واال�ستغالل.  االإيذاء  وتجنب  بحياتهم،  ت�دي  قد  التي 

الت�ا�سل االجتماعي والتطبيقات )مثل تطبيق الهاتف المحم�ل MigApp، الذي و�سعته المنظمة الدولية للهجرة لتزويد 

الهجرة  وتي�سير  دعم  في  المق�سد(  بلدان  في  الخدمات  وعن  الهجرة  وم�ث�قة عن عمليات  بمعل�مات عملية  المهاجرين 
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االآمنة والمنظمة والنظامية.

في  العهد  الحديثة  التح�سينات  دعم  م�ا�سلة  وينبغي  الم�ساواة.  من  بمزيد  واإتاحتها  التكن�ل�جيات  بهذه  االأخذ  ينبغي   •
الت��سيل على ال�سعيد العالمي، الذي بات ي�سمل حتى بع�س اأبعد البلدان واأقلها نم�اً، لكي ت�ساعد التكن�ل�جيات والتطبيقات 

الجديدة )مثل التطبيقات المتعلقة بالمعامالت النقدية على الهاتف المحم�ل( المجتمعات في جميع اأنحاء العالم، وتقلل 

من احتمال التفاوت في التنفيذ.

ا�ستثمرت الدول في التكن�ل�جيا القائمة على الت��سيل في ال�قت الحقيقي لتعزيز قدرتها على مراقبة الحدود واكت�ساف   •
ومنع الدخ�ل غير المنتظم اإلى اأقاليمها، لكن هناك حاجة اإلى ا�ستثمارات مماثلة في القدرة التحليلية من اأجل الت��سل 

اإلى فهم اأف�سل للتح�الت المتزايدة تدريجياً في عمليات الهجرة، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تفكير المهاجرين في خيارات 

هجرتهم وتقييمها.

البيانات  تقا�سم  على  يترتب  ما  ب�ساأن  البح�ث  من  مزيد  اإجراء  من  بد  ال  الحدود،  عبر  والت��سيل  الع�لمة  تعمق  مع   •
ال�سخ�سية الع�س�ائي من اآثار على حق�ق االإن�سان، لدعم اتخاذ اإجراءات �سيا�ساتية اأكثر فعالية، بما فيها ال�سيا�سات المتعلقة 

بح�كمة الهجرة على ال�سعيد العالمي.

اأخيراً، �ستك�ن زيادة االعتراف بدور التكن�ل�جيا في اإدارة الهجرة اأمراً مح�رياً في ت�سميم ا�ستجابات عالمية، مثل االتفاق   •
اأن زيادة الت��سيل والقدرة على نقل المعل�مات واالأم�ال واالأفكار في  العالمي ب�ساأن الهجرة لعام 2018. وعلى الرغم من 

ال�قت الحقيقي قد تطرح تحديات، وال �سيما في الحد من اأن�سطة الهجرة غير الم�سروعة وغير االآمنة، من المرجح اأن ت�جد 

في التكن�ل�جيا النا�سئة اأي�ساً بع�س اأكثر اال�ستجابات فعالية.
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ماري ماكوليف
أدريان كيتيمبو

أليكسندرا م غوسنس
أكم إحسان اهلل 
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مقدمة

الي�م، مثلما يحدث كل ي�م، �س�ف ينطلق اآالف النا�س في جميع اأنحاء العالم في رحالت اآملين في حياة اآمنة وذات مغزى في بلد 

جديد. �سيك�ن لدى البع�س ج�ازات �سفر تحت�ي على تاأ�سيرات �سادرة عن البلد الذي يت�جه�ن اإليه، والعديد منهم قد خ�سع 

لعمليات طلب التاأ�سيرة لتاأمين الحق في بدء مرحلة جديدة من حياتهم في بلد اآخر. ومن المرجح اأن يتمكن ه�ؤالء االأ�سخا�س 

العي�س فيها؛  التي يعتزم�ن  الجديدة، والمدينة  اأو مهنتهم  الجديدة: وظيفتهم  المرحلة  العديد من ج�انب هذه  اختيار  من 

وو�سائل ال�سفر، وت�قيت رحلتهم وط�لها؛ ومن يرافقهم، والمّدة التي ين�ون البقاء. وينبغي اعتبارهم من االأ�سخا�س االأكثر حظاً، 

ويك�ن احتمال اأنهم �سي�سبح�ن م�اطنين في البلدان المتقدمة اأكبر من عدمه.

والي�م، وككّل ي�م ، �سينطلق  كثيرون اآخرون في رحالت يعلم�ن اأنها �ستك�ن ط�يلة وخطرة - لدرجة اأنهم قد يدرك�ن اأنهم قد 

يتعر�س�ن لالإيذاء اأو اال�ستغالل اأو حتى الم�ت في الطريق. ومن المرجح اأنهم ال يعلم�ن الكثير عن الرحلة التي �سيقطع�نها، 

تاأ�سيرات دخ�ل في ج�ازات  االأ�سخا�س  العديد من  اإلى وجهتهم. ولن يك�ن لدى  اإن و�سل�ا  الجديد  بلدهم  وما ينتظرهم في 

ط�ل  على  مختلفة  اأماكن  اإلى  ال��س�ل  كيفية  عام  ب�سكل  يعرف�ن  وقد  �سفر.  وثيقة  اأو  ج�از  حتى  البع�س  يملك  وال  �سفرهم 

التي  ال�سفر  اأنماط  هي  وما  الرحلة؛  مراحل  مختلف  تكلف  قد  وكم  الم�ساعدة؛   اأجل  من  االعتماد  يمكن  من  وعلى  الطريق، 

اأنهم  اّتباعها، وكذلك �ستظل م�سائل كثيرة غام�سة. ولي�س ه�ؤالء النا�س من االأ�سخا�س االأكثر حظاًّ، ومن االأرجح  �سيحتاج�ن 

ينتم�ن اإلى البلدان النامية والدول اله�سة، ويك�ن البع�س منهم قد اأنهى حياتهم ال�سراع االأهلي اأو اال�سطهاد اأو �ستى اأ�سكال 

الك�ارث االأخرى.

في حين اأن مالحظاتنا التمهيدية متجذرة في حقائق الي�م، فاإن الهجرة ثابتة في تاريخ الب�سرية ولطالما كانت مرتبطة ب�سبل 

العي�س والثقافة واالأحداث الكارثية، وكذلك بالمنفى. ومن االأم�ر االأ�سا�سية في اأي مناق�سة ح�ل الهجرة هي االأ�سخا�س الذين 

التي يجدون  بالظروف  وثيقاً  ارتباطاً  االأحيان  كثير من  يرتبط في  ما  - وه�  ولماذا؟   يهاجرون،  وكيف  - من هم،  يهاجرون 

اأف�سل لكيفية تفكير  اأنف�سهم فيها ودرجة اختيارهم عند التفكير في الهجرة والقيام بها. وهناك اعتراف متزايد باأهمية فهم 

المهاجرين في خيارات الهجرة )بما في ذلك عدم الرحيل( والقيام برحالت الهجرة. وياأتي هذا االعتراف جزئياًّ من زيادة بروز 

�س�رة لرحالت الهجرة الخطرة والمميتة في بع�س االأحيان. فقد وجد م�سروع منظمة الهجرة الدولية للمهاجرين المفق�دين، 

. وقد نمت المخاوف 
582

األف  مهاجر قد لق�ا حتفهم خالل رحالت الهجرة منذ عام 2000  اأكثر من 46  اأن  على �سبيل المثال، 

بالالجئين  الخا�س   2016 لعام  ني�ي�رك  اإعالن  يت�سح من  كما  الدولي،  الم�ست�ى  على  المهاجرين  وحق�ق  ب�سالمة  المتعلقة 

.  ويت�سمن االإعالن التزاًما باعتماد ميثاق عالمي للهجرة االآمنة 
583

والمهاجرين، الذي يرّكز تركيزاً  كبيراً على هاتين الم�ساألتين

والمنظمة والنظامية في عام 2018، وه� في حد ذاته م�ؤ�سر على تزايد المخاوف ب�ساأن الهجرة غير االآمنة وغير النظامية وغير 

وباحث  للهجرة  الدولية  المنظمة  في  البح�ث  م�ست�سار  كيتيمب�،  اأدريان  للهجرة.  الدولية  المنظمة  الهجرة،  االأبحاث ح�ل  ق�سم  رئي�سة  ماك�ليف،  ماري   581

م�سارك في معهد غ�ردون لعل�م االأعمال بجامعة بريت�ريا. األك�سندرا م. غ��سنز، المعهد العالي للدرا�سات الدولية والتنمية، جنيف؛ واأكم  اإح�سان اهلل، اأ�ستاذ 

م�سارك ونائب عميد كلية االآداب والعل�م االجتماعية )الدرا�سات العليا والبحث العلمي(، جامعة بروناي دار ال�سالم.

582  المنظمة الدولية للهجرة.

الجمعية العامة لالأمم المتحدة، 2016.  583
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المنتظمة. ومن بين النقاط االأ�سا�سية التي يجب مالحظتها هي اأن االإعالن وااللتزام بالم�افقة على هذا االتفاق جاءا جزئياً  

كرّد فعل على الهجرة الجماعية اإلى اأوروبا وعبرها في 2015، والتي اأظهر خاللها المهاجرون )بمن فيهم ذلك الالجئ�ن( عزًما 

كبيًرا على ال��س�ل اإلى وجهات معينة مثل األمانيا وال�س�يد والنم�سا.

ويناق�س هذا الف�سل اأهمية فهم الهجرة من وجهة نظر المهاجرين، من خالل اال�ستماع والتعلم من المهاجرين بالبحث الدقيق. 

في حين اأن جميع المهاجرين يتخذون قرارات قبل واأثناء رحالتهم - فتك�ن بع�س القرارات ذات ع�اقب اأكبر من غيرها، بل 

اأكثر  وخيارات  اأقل  و�سائل  لديهم  الذين  االأ�سخا�س  على  اأكثر  الف�سل  هذا  يركز   - وم�ت  حياة  �سيناري�هات  على  تنط�ي  وقد 

ًدا. اإن تاأمالت اأولئك الذين يتمتع�ن بدرجة عالية من الحرية، مثل رجل االأعمال الملي�نير ال�سيني المهاجر اإلى اأ�ستراليا  تقيُّ

عندما تقاعد من العمل، هي اأقل تركيزا، جزئيا الأن اأولئك الذين لديهم خيارات اأو�سع نطاقا هم اأقل عر�سة لحاالت اله�سا�سة. 

يناق�س هذا الف�سل رحالت الهجرة وكيف ينظر المهاجرون اإلى الهجرة قبل واأثناء هذا ال�سفر، مع الت�سليم ب�ج�د تن�ع كبير في 

الخبرات، لكن مع ذلك، يمكن ا�ستخال�س بع�س الج�انب الهامة من البح�ث والممار�سات الحالية للهجرة. ويقدم الق�سم التالي 

واتخاذ  قرارات وخيارات م�ستقلة  اتخاذ  المهاجرين على  )اأي قدرات  المهاجرين  درا�سة م�جزة عن "التحكم في القرار" لدى 

الثالث  الق�سم  يناق�س  ثم  بالهجرة.  االأمر  يتعلق  عندما  االختيار  في  التن�ع  تف�سر  اإجراءات ب�ساأنها( و"تن�ع االختيارات " التي 

الق�سايا الرئي�سية والنا�سئة في بح�ث الهجرة التي ت�سير اإلى التح�الت في كيفية تغير تاأمالت الهجرة ورحالت الهجرة لدى 

المهاجرين اأنف�سهم في ال�سن�ات االأخيرة: المعل�مات )والمعل�مات الخاطئة(؛ والتف�سيل فيما يخ�ّس التاأ�سيرات؛ والمخاطر 

اأ�ساليب البحث  التالي، قمنا بتلخي�س بع�س التط�رات الحديثة في  اإلى الهجرة. في الق�سم  والمكافاأة؛ وال�سغ�ط التي تدفع 

والتكن�ل�جيا التي تجعل االأبحاث المتمح�رة ح�ل المهاجرين اأكثر قابلية للتنفيذ على الم�ست�ى العالمي. ثم يناق�س اال�ستنتاج 

االآثار المترتبة على مبادرات البح�ث وال�سيا�سات، بما بما فيها االآثار المتعلقة باالتفاق العالمي ب�ساأن الهجرة. ب�جه عاّم، نحن 

اأكثر فعالية  اأ�سا�سية لت�سميم �سيا�سات  اأهمية  اأف�سل لخيارات المهاجرين ح�ل الهجرة ورحالت الهجرة يكت�سي  اأن فهماً  نرى 

ب�ساأن الهجرة.

 اعتبارات حول تحكم المرء في قراره المتعلق بالهجرة

جرَي الكثير من البحث والتحّري في اأ�سباب الهجرة الداخلية والدولية. 
ُ
،  اأ

584

 على مدى عق�د منذ ثمانينات القرن التا�سع ع�سر

وتنط�ي م�ا�سلة درا�سة دوافع وع�امل الهجرة اأ�سا�ساً على محاوالت �سرح اأنماط الهجرة وكذلك الهياكل والعمليات التي ت�ؤثر 

على حركة االأ�سخا�س وت�سّكلها من مكان اإلى اآخر )داخل الدولة وبين الدول(. وباعتماد جميع نظريات الهجرة الرئي�سية، فاإن 

.
585

االعتبار الرئي�سي ه� مدى قدرة النا�س على ممار�سة االإرادة الحرة اأو التحكم في زمام قرارتهم

ت�سمل جميع نظريات الهجرة العامة، النظر في قدرة تحّكم المهاجرين في زمام قرارتهم )اأو عدمها( بدرجات متفاوتة، وهناك 

اإدراك باأن زيادة التركيز على اأدوار المهاجرين، واتخاذهم للقرارات و�سل�كهم  قبل واأثناء الهجرة، تتزايد اأهمية في الم�ساعدة 

على ت��سيح كيف تحدث الهجرة. بعبارة اأخرى، فاإن مدى قدرة المهاجرين على التحكم في زمام قرارتهم قد اأ�سبح جانباً حا�سماً 

.
586

في اأي محاولٍة لفهم اأنماط الهجرة وعملياتها وع�اقبها

Ravenstein, 1885 and1889  584

اُنظر على �سبيل المثال: المن�س�رات عن تراكم الم�سببات ،( Massey, 1990) االقت�ساد التقليدي الحديث ) Todaro, 1989 (، نظرية النظام العالمي   585

 Stark and Bloom,( وعل�م االقت�ساد الجديدة لهجرة العمالة ، )Massey, 1987( ونظرية راأ�س المال االجتماعي ، )Portes and Walton, 1981(

 .)Boyd, 1989( ونظرية ال�سبكة االجتماعية ، )1985
.McAuliffe and ayasuriya, 2016; Triandafyllidou, 2017   586
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من الناحية التاريخية، وخا�سة في اأعقاب الحرب العالمية الثانية، كان الهيكل الثنائي ل�سرح الهجرة من ناحية قدرة النا�س على 

التحكم في زمام قرارتهم - الهجرة الق�سرية مقابل الهجرة الط�عية - يميل اإلى الهيمنة على ال�سيا�سة كما على البح�ث. وفي وقت 

الحق، خا�سة خالل العقدين االأخيرين، كان هناك اعتراف وا�سع النطاق ب�ج�د �سل�سلة من تن�ع االختيارات، ولي�س انق�ساماً بين 

. فعلى �سبيل المثال، يرى  Faist "في�ست" اأنه ينبغي التفكير في مثل هذا الت�ا�سل من حيث "درجات 
587

ما ه� ط�عي وال اإرادي

"الط�عية"/"الق�سرية"،  الهجرة  ثنائية  ، ويالحظ Haas "دي ها�س" اأن 
الحرية، التي تتراوح ما بين االأعلى اإلى االأدنى"588

روؤية تب�سيطية ُيفتر�س فيها اأن فئة واحدة من المهاجرين تتمتع بحرية تامة وال ي�جد للفئة االأخرى خيار اأو قدرة على القرار 

.
اإطالقا"589

في هذا ال�سياق، برزت م�ساألة كيف ينظر المهاجرون اإلى الهجرة ويتحمل�نها، بمن فيهم المهاجرون الذين قد يك�ن لديهم قدرة 

محدودة للغاية على اختيار المكان الذي يمكنهم الذهاب اإليه وكيفية ال��س�ل اإليه، باعتبارها اإحدى الق�سايا الحا�سمة في اأبحاث 

و�سيا�سات الهجرة:

يجد مختلف المهاجرين الق�سريين، كيفما تّم ت�سنيفهم، اأنف�سهم اأمام مجاالت اختيار مختلفة، وبدائل 

و�سنهم  جن�سهم  مثل  ع�امل  على  اأي�سا  ولكن  خارجية،  تقييدية  ع�امل  على  فقط  تعتمد  ال  متفاوتة، 

وثروتهم وعالقاتهم و�سبكاتهم وما اإلى ذلك. علينا اأن نفهم وجهة نظر وخبرات النا�س الذين يتخذون 

 .
590

قرار الرحيل ... يجب اأن نراهم ك�كالء، مهما كان هام�س التحرك لديهم محدوداً، بالمعنى الماّدي

 وفي �سياق هجرة اليد العاملة، كان هناك تركيز كبير على القدرة على الت�سرف والبنية، وكيف يتنقل االأ�سخا�س الذين يفكرون 

"المهاجرين  ي�سمى  ما  اأن  تعتبر  ال�سعبية  النظر  اأن وجهة  . في حين   
المتداخلة"591 "العقبات  عبر مجم�عة من  الهجرة  في 

مفرطاً في  االأمر  هذا  يظل  الت�سرف،  على  القدرة  من  كبيرة  درجة  ويمار�س�ن  للهجرة  �سعيهم  في  االقت�ساديين " ين�سط�ن 

التب�سيط. فقد وجدت البح�ث والتحليالت في العق�د االأخيرة، على �سبيل المثال، تبايناً كبيراً في قدرة العمال المهاجرين على 

االختيار، رهناً بالقي�د والخيارات التي ي�اجه�نها؛ وت�سمل هذه ال�سروط ظروف عمل ال�سخرة، ف�سال عن هجرة اليد العاملة 

. ويمكن تقييد مدى قدرة العمال المهاجرين على ممار�سة 
592

التي تنط�ي على مقاي�سة النا�س لحق�قهم في البيئات ال�سعبة

قدرتهم على الت�سّرف واختيار ج�انب الهجرة، لكن في معظم الحاالت يظل هناك بع�س الخيار، بما في ذلك م�ساألة ما اإذا كان 

الت�سرف واتخاذ  المهاجرين على  الدرا�سات ح�ل قدرة  للقلق في معظم  التي تدع�  الرئي�سية  النقطة  – وهي  الهجرة  يتعين 

اإدراك نطاق �سرورة فهم اأف�سل، با�ستف�سار   . وهناك ازدياد في 
593

اأو متى اإذا كانت الع�دة ممكنة  القرار- واإلى اأين ، وكيف، وما 

اإلى فهم  اأردنا الت��سل  اإن  اأنف�سهم، عن كيفية تفكيرهم في الهجرة قبل واأثناء رحالت الهجرة. وهذا مهم للغاية  المهاجرين 

اأف�سل لدينامية الهجرة والطابع المتغير الأنماطها وعملياتها.

.De Haas, 2011; Faist, 2000; Massey et al., 1998   587

.Faist, 2000   588

.De Haas, 2011   589

.Turton,2003   590

.Lee, 1966   591

.Ruhs, 2013   592

.Khalaf and Alkobaisi, 1999; Ullah, 2010   593
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الهجرة وع�شوائية الميالد

اإلى  اأن ال��س�ل  يك�سف فح�س ن�عية الحياة االإجمالية بح�سب البلد، والقدرة على الهجرة من حيث الح�س�ل على التاأ�سيرة، 

خيارات الهجرة النظامية يرتبط بطرق معينة بـ »ع�س�ائية ال�الدة«. يبدو، مثاًل، اأن فر�س ح�س�ل اأ�سخا�س من جن�سيات معينة 

على التاأ�سيرة اأقل كثيراً مقارنة بغيرهم من جن�سيات اأخرى.  ويلخ�س الجدول 1 الم�ؤ�سرات العالمية للتنمية الب�سرية، واله�سا�سة، 

.
594

وال��س�ل اإلى التاأ�سيرة في بلدان مختارة 

بها  يتمتع  ال�سفر التي  لحرية  وفًقا  للدول  عالمي  ت�سنيف  وه�  المثال،  �سبيل  التاأ�سيرات"، على  علي  فم�ؤ�سر "القي�د 

تعك�س  كما  ج�انب.  عدة  من  ن�سبية  ب�سه�لة  ما  بلداً  دخ�له  اإمكانية  تحدد  التي  هي  الفرد  جن�سية  اأن  ، يك�سف 
595

م�اطن�ها

واأمنه  ا�ستقراره  مدى  اإلى  وت�سير  الدولي،  المجتمع  داخل  وعالقاته  البلد  حالة  عم�ماً  التاأ�سيرة  على  الح�س�ل  اإمكانية 

الدول  اأكثر  بين  الهامة  االختالفات  بع�س  هناك  اأن  اآخرين:  جانبين  البيانات  تظهر  االأخرى. كما  بالبلدان  مقارنة  ورخائه 

والعب�ر  المن�ساأ  بلدان  تك�ن  اأن  يمكن  الت�سنيف  المت��سطة  النامية  البلدان  واأن  وغيرها؛  الب�سرية  للتنمية  بالن�سبة  تقدماً 

والمق�سد في اآن واحد. يمكن للم�اطنين من البلدان ذات الم�ست�يات العالية جدا من التنمية الب�سرية ال�سفر بدون تاأ�سيرة 

. وهي اأي�سا بلدان المق�سد الكبيرة والمف�سلة. 
596

اإلى ح�الي 85 في المائة من جميع البلدان االأخرى في جميع اأنحاء العالم 

 ، في اأ�سفل هذا الجدول، ت�سير اإلى اأن م�سارات الهجرة النظامية 
597

لكن القي�د المفرو�سة على تاأ�سيرات الدخ�ل لهذه الدول

تثير اإ�سكااًل بالن�سبة للم�اطنين. ومن المرجح اأن تك�ن الم�سارات غير النظامية الخيار االأكثر واقعية )اإن لم يكن ال�حيد( 

المتاح للمهاجرين المحتملين من هذه البلدان.

م�ؤ�سر التنمية الب�سرية ه� م�ؤ�سر مركب يقي�س مت��سط التح�سيل في ثالثة اأبعاد اأ�سا�سية للتنمية الب�سرية: العمر المت�قع عند ال�الدة، والتعليم والم�ست�ى   594

الالئق للمعي�سة. م�ؤ�سر القي�د على التاأ�سيرة يقي�س القي�د المفرو�سة على تاأ�سيرات الدخ�ل المعم�ل بها في 218 بلدا ويدل على قدرة االأفراد على ال�سفر 

اإلى بلدان اأخرى ب�سه�لة ن�سبية. وكلما ارتفعت الرتبة، اأمكن للفرد اأن يدخل بدون تاأ�سيرة. في م�ؤ�سر الدول اله�سة، الذي ُيعّده �سندوق ال�سالم، ه� الترتيب 

ال�سن�ي ل178 دولة على اأ�سا�س م�ست�يات اال�ستقرار وال�سغ�ط التي ت�اجهها. وي�سمل الم�ؤ�سرات االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية والع�سكرية.

 .Henley & Partners, 2017  595

المرجع نف�سه.   596

 .Esipova, Ray and Pugliese, 2017; Keogh, 2013; McAuliffe and Jayasuriya, 2016; UN DESA, 2016  597
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الجدول 1-  التنمية الب�سرية، واله�سا�سة وترتيب التاأ�سيرات، وبلدان مختارة
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ج�ازات تتيح اأكثر فر�س التنقلالبلدان االأكثر ه�سا�سةالتنمية الب�سرية المرتفعة جداالترتيب رقم 1 يعني:

ج�ازات تتيح اأكثر فر�س التنقلالبلدان االأقّل  ه�سا�سةالتنمية الب�سرية المنخف�سةالرتب المنخف�سة تعني:

.Henley & Partners, 2017 الم�سدر:  برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، 2016؛ الغذاء من اأجل ال�سالم، 2016؛

التنمية  م�ؤ�سر  البلد في  اإدراج  يتطلب  االإنمائي،  المتحدة  االأمم  لبرنامج  ووفقا  الب�سرية.  التنمية  دليل  مالحظة:  ال�س�مال غير مدرج في 

اأن تك�ن  الب�سرية بيانات حديثة وم�ث�قة وقابلة للمقارنة بالن�سبة لجميع االأبعاد الثالثة للم�ؤ�سر. وليتم ت�سمينه، من االأف�سل 

االإح�ساءات متاحة من الجهة االإح�سائية ال�طنية ب�ا�سطة وكاالت البيانات الدولية ذات ال�سلة.
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ولئن كانت ال�سياقات التي تحدث فيها الهجرة ت�ؤثر على كيفية هجرة النا�س، يجدر االعتراف بالجانب الدائم للطبيعة الب�سرية 

التي تجعلنا عر�سة للبحث عن »حياة اأف�سل« بما في ذلك من خالل الهجرة. ويتبّين هذا ال�سعي من اأجل حياة اأف�سل ب�س�رة 

�سارخة عند درا�سة اأنماط الهجرة ح�سب م�ست�يات دخل الدولة. فعلى �سبيل المثال، يعي�س ثلثا جميع المهاجرين الدوليين في 

.
598

البلدان المرتفعة الدخل

ُهج التي ترّكز على المهاجرين: ما الذي يمكن اأن يطلعنا عليه المهاجرون )و المهاجرون المحتملون( النُّ

بع�س  دح�س  اأو  دعم  على  قادرة  االأبحاث  نتائج  فاإن  وقرارها،  الهجرة  في  المهاجرين  تفكير  لكيفية  اأف�سل  لفهم  محاولة  في 

 . فلئن كان الي�م اأكثر من اأي وقت م�سى لدى بع�س �سانعي 
599

االفترا�سات ال�سائعة ح�ل �سل�ك المهاجرين وال�سل�ك المت�قع

االفتقار  من  م�ست�ى  هناك  يزال  ال  اأنه  ال�ا�سح  من  والبيانات،  المعل�مات  من  اأو�سع  نطاق  اإلى  ال��س�ل  اإمكانية  ال�سيا�سات 

الهائل  العدد  اأن  ُيفتر�س عم�ماً  المثال،  �سبيل  والفعلية. فعلى  المحتملة  القرارات والخبرات  اتخاذ  المعرفة ح�ل  ونق�س في 

من االأ�سخا�س الذين يق�م�ن برحالت بحرية بالغة الخط�رة كل عام �سيقل كثيراً اإن تمّكن�ا من الح�س�ل على معل�مات ح�ل 

المخاطر التي تنط�ي عليها هذه الرحالت، بما في ذلك خطر الم�ت. على الرغم من اأن للمعل�مات بع�س التاأثير على �سنع 

. اإّن فهم االأ�سباب التي تجعل بع�س النا�س يختارون القيام برحالت �سديدة المخاطر، 
600

القرار، فهي ال تمّثل اإال جزءاً من ال�س�رة

اأدناه  اأعمق عن الهجرة من وجهة نظر المهاجرين )اأنظر  حتى وهم على علم بالمخاطر على حياتهم، مهمة لتط�ير معرفة 

فيما يتعلق بالق�سية المحددة للمخاطر ورك�ب المخاطر(. من المزايا الرئي�سية للبح�ث التي تركز على �سنع القرار وخبرات 

المهاجرين هي تمح�رها تحديداً ح�ل المهاجرين ال ح�ل ال�سيا�سات. فبداًل من اال�ستعا�سة عن البح�ث التقييمية ح�ل معايير 

ال�سيا�سة، ي�سهم �س�ؤال المهاجرين المحتملين والفعليين عن كيفية التفكير في الهجرة وفي الّرحالت الفعلية اأو المحتملة، في 

تقديم روؤى مهمة ح�ل الديناميات المتغيرة في بيئات العب�ر وبيئات المن�ساأ. اإن �سّب هذه المعرفة في ا�ستجابات م�ستدامة اأكثر 

فعالية في حماية المهاجرين قبل رحلتهم واأثناءها، يعد اأول�ية ق�س�ى. ويمكن ا�ستخدام هذه المعل�مات اأي�ساً لتط�ير مفاهيم 

.
601

مختلفة تحدد بدقة اأكبر وجهات نظر المهاجرين

اإن الطريقة التي يفكر بها المهاجرون المحتمل�ن والفعلي�ن في رحالت الهجرة في مختلف المراحل، تحظى باهتمام كبير لدى 

اأولها،  اإلى عدد من االعتبارات الهامة.  باحثي الهجرة وكذلك لدى �سناع القرار. وت�سير االأدلة الم�ج�دة ح�ل هذا الم��س�ع 

للبح�ث  بينما يمكن   .
602

الفعلي الهجرة  و�سل�ك  الهجرة  ونية  الهجرة،  الرغبة في  بين  بها منذ فترة ط�يلة  المعترف  الفروق 

اأو النية  اأن ت�ساهم في فهمنا التجاهات الهجرة المحتملة في الم�ستقبل، فاإن الرغبة  المتعلقة بتطلعات المهاجرين ون�اياهم 

للهجرة ال ت�ؤّدي بال�سرورة )اأو غالباً( اإلى الهجرة الفعلية. ينعك�س مثال حديث على ذلك في اأحدث نتائج ا�ستبيان غال�ب ح�ل 

والتنفيذ.  والن�ايا  الطم�حات  بين  المهمة  االختالفات  ي��سح  الذي   (Gallup Survey on Migration Intentions)، الهجرة  ن�ايا 

وتدل اآخر نتائج اال�ستق�ساء التي ُتجرى �سن�يا منذ عام 2005 على اأن ما يقدر بـ 710 ماليين من البالغين )14 في المائة من 

اأتيحت لهم الفر�سة. لكن االأرقام تقل كثيراً عندما يتعلق االأمر  اإذا  اآخر  اإلى بلد  �سكان العالم البالغين( يرغب�ن في  الهجرة 

.
603

بخطط الهجرة )66 ملي�ن( وبالتح�سيرات الفعلية )23 ملي�ن ، اأو 0.4 في المائة من �سكان العالم البالغين(

اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعي، 2016.    598

.Hernández�Carretero and Carling, 2012   599

.Alpes and Sorensen, 2015,2014 ،600   مخاطر ورود اأخطاء ج�هرية

McAuliffe and Jayasuriya, 2016; Triandafyllidou, 2017.   601

.Stark, 1981; Carling, 2002   602

.Esipova, Ray and Pugliese, 2017   603
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ثانًيا، كيف يفكر المهاجرون في الهجرة وكيف يق�م�ن بها، في بيئات دينامية  واأحياًنا �سريعة الخطى، بحيث قد يحتاج االأ�سخا�س 

اإلى اال�ستجابة للتغيرات في الظروف ب�سرعة. ويدعم هذه الديناميكية زيادة االت�سال عبر ال�طني من خالل تكن�ل�جيا ات�ساالت 

اأكثر تط�راً ومتاحة ب�سكل اأكبر )كما ورد في الف�سل ال�ساد�س(. تتطلب الطبيعة الدينامية لبيئات الهجرة اأن ن�ستمر في اال�ستثمار 

في البحث عن اآراء وتجارب المهاجرين، بداًل من النظر اإليها على اأنها تمرين ُيجرى "مرة واحدة".

ثالًثا، كان هناك تركيز اأقّل على االأ�سخا�س الذين ال يرغب�ن في الهجرة، ويرجع ذلك جزئًيا اإلى اأن البقاء في بلد المن�ساأ غالًبا 

ما يعتبر القاعدة. مع ذلك، هناك م�ؤ�سرات على اأن ال�سغ�ط على النا�س وعلى المجتمعات للهجرة الدولية قد تتزايد في بع�س 

التي  الم�ستقبل  في  المجتمعات  متزايد من  لعدد  م�ساكل  االأط�ل  المدى  على  الهجرة«  »ثقافات  تط�ير  يثير  وقد   .
604

الحاالت

.
605

تف�سل البقاء في البلد، لكنها ال ت�ستطيع ذلك

ال�سكل 1- البلدان التي يرغب معظم المهاجرين المحتملين ق�سدها، 2015-2010

.(Gallup)، 2017 الم�سدر: درا�سة ا�ستق�سائية ح�ل نّية الهجرة �سدرت عن م�ؤ�س�سة غال�ب

ل بق�ة على  ُتبّين الدرا�سة اال�ستق�سائية  التي �سدرت عن م�ؤ�س�سة غال�ب )Gallup( )2017( اأن بع�س بلدان المق�سد ُتَف�سَّ

بلدان اأخرى، وباالأخ�س ال�اليات المتحدة االأمريكية. ويبدو ذلك بغ�س النظر عن احتمال اأو قدرة المجيبين على الهجرة 

اأقّل من  اأن عدًدا  اإلى  ا  اأي�سً الدرا�سة اال�ستق�سائية بحذر، الأن نتائجها ت�سير  بيانات هذه  البلدان. ويجب معالجة  اإلى هذه 

االأ�سخا�س يخطط�ن للهجرة مقارنًة بالذين يرغب�ن في الهجرة اأو يعتزم�ن الهجرة.)اأ( وينعك�س هذا 

 .Bylander, 2014     604

.Mescoli, 2013; Ball, Butt and Beazley, 2017; Mbaye, 2017      605
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اأي�ساً في العديد من الدرا�سات االأخرى، التي بّينت اأن ن�سباً �سغيرة جدا من ه�ؤالء الذين يرغب�ن في الهجرة يهاجرون فعاًل. 

االأج�ر  ذات  الغنية  البلدان  اأن  الق�سايا االقت�سادية: يبدو  المف�سلة على  ال�جهات  االأحيان، تركز تف�سيرات  وفي كثير من 

المرتفعة مق�سد �سائع في الدرا�سات المماثلة. لكن بالن�سبة لبع�س المجم�عات االأخرى، يمكن اأن تك�ن ع�امل اأخرى اأكثر 

اأهمية؛  ويمكن اأن تك�ن ت�س�رات التعددية الثقافية للبلد/والت�سامح، ومدى تطبيق �سيادة القان�ن، ومدى االأمن، اأكثر بروزا 

من ت�ليد الدخل وفر�س العمل.)ب(  

.Jayasuriya, McAuliffe and Iqbal, 2016; McAuliffe and Jayasuriya, 2016 )اأ( 

.McAuliffe and Jayasuriya, 2016  )ب(

دور االإعالم وكيف يتداخل مع عمليات الهجرة، ال �سيما في �س�ء اال�ستخدام المتزايد ل��سائل االإعالم االجتماعية وتكن�ل�جيات 

االت�ساالت من االأم�ر االأ�سا�سية في اأي نقا�س ح�ل وجهات نظر المهاجرين. وتتم مناق�سة هذا الجانب في الق�سم التالي، قبل اأن 

ندر�س الم�سائل الرئي�سية المتبقية والق�سايا النا�سئة التي تعلمنا بها البح�ث المتمح�رة ح�ل المهاجرين. ونذكر اأمثلة على 

اأبحاث تجريبية حديثة لت��سيح كيف تتغير اعتبارات الهجرة في بع�س المجتمعات.

الإعالم  والمعلومات الخاطئة

اختيار  اأو  خياراتهم  في  بالنظر  �س�اء  بالهجرة،  المتعلقة  وت�س�راتهم  المهاجرين  لتاأمالت  بالن�سبة  اأ�سا�سية  المعل�مات  تعتبر 

العتبارات  اأ�سا�سية  اأي�سا  المعل�مات  تعّد  كما  المالية.  الناحية  من  جدوى  واالأكثر  اأمناً  االأكثر  الم�سارات  تحديد  اأو  ما  وجهة  

كما  ذلك.  تحديد  تّم  كيفما  الرحلة،  نجاح  في  حا�سماً  دوراً  و�سالحيتها  المتاحة  المعل�مات  ج�دة  وت�ؤّدي  ديارهم.  اإلى  الع�دة 

تبّين االأبحاث المكثفة اأن م�سدر المعل�مات يمثل جانباً مهماً جداً للمهاجرين عند تقرير ما اإذا كان�ا �سيثق�ن بها اأم ال، ومدى 

.
606

االأهمية التي يمكن اإعطاوؤها اإّياها

 يمكن اأن تاأتي المعل�مات ب�ا�سطة االت�ساالت االجتماعية مثل العائالت واالأ�سدقاء وال�سبكات االأخرى، �س�اء في البلد اأو في 

بلدان المق�سد؛ وت�ؤكد االأبحاث التي اأجريت على مدى عدة عق�د اأن المعل�مات التي يقدمها المقرب�ن من المهاجرين )من 

الفهم،  الحديثة هذا  الدرا�سات  العديد من  . وت�ؤكد 
607

باأكبر تقدير الجغرافية( تحظى  الناحية  الناحية االجتماعية ولي�س من 

حيث وجدت المهاجرين يعتبرون المعل�مات الم�ستمدة من المقربين منهم، قبل الرحالت واأثناءها،  اأهّم م�سدر، الأنها معل�مات 

.
608

يمكنهم ال�ث�ق بها

وعلى العك�س من ذلك، نظًرا لك�ن الروابط االجتماعية اأكثر م�ث�قية من الم�سادر الر�سمية، فقد يحدث اأاّل يعتبر المهاجرون 

المعل�مات ال�سحيحة، مثل المعل�مات الحك�مية ح�ل �سيا�سات الهجرة،  معل�مات دقيقة، وبالتالي قد ال ت�ؤثر في قرار الهجرة. 

اإدراك  كيفية  على  الحك�ميين  للم�س�ؤولين  الفا�سدة  الممار�سات  اأو  الحك�مة  في  الثقة  عدم  ي�ؤثر  قد  الحاالت،  بع�س  في  ثّم  

المعل�مات. وهذا مهم ب�سكل خا�س للحمالت االإعالمية )بما في ذلك ر�سائل الردع( من جانب بلدان المق�سد التي ت�ستهدف 

طالبي  واأن  تفيد  ال  عام،  ب�سكل  االإعالمية  الحمالت  اأن  اإلى  االأبحاث  بع�س  ت��سلت  المحتملين.  النظاميين  غير  المهاجرين 

باأن الحك�مات  المهاجرين يعترف�ن  اأن  اأنه يبدو  ا  اأي�سً . لكن يتبّين 
609

المق�سد )االأوروبية( الكثير عن دول  اللج�ء ال يعرف�ن 

لي�ست كلها مت�سابهة، واأن بع�سها يمكن اأن يقدم معل�مات دقيقة عن الهجرة اأكثر من غيرها في ظروف محددة. فقد ت��سلت 

.Wall,Campbell and Janbek, 2015  606

 .Pickering et al., 2016; Komito and Bates, 2011  607

.Kuschminder and Koser, 2016; Maroufof, 2017; Hagen�Zanker and Mallett, 2016  608

.\Gilbert and Koser, 2006; UK Home Office, 2004  609
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البح�ث التي اأجريت في اإندوني�سيا في اأواخر عام 2014، على �سبيل المثال، اإلى اأن 39 في المائة من الم�ستجيبين االأفغان اأ�ساروا 

.
610

اإلى اأن »اأكثر م�سادرهم م�ث�قية للمعل�مات الإبالغهم برحلتهم اإلى اأ�ستراليا هي الحك�مة االأ�سترالية«

كما اأن عملية نقل المعل�مات اآخذة في التط�ر، وقد ح�ل التقّدم المذهل في تكن�ل�جيات االت�ساالت طبيعة تبادل المعل�مات. 

اإذ ت�فر و�سائل الت�ا�سل االجتماعي وتطبيقات االت�ساالت في ال�قت الحقيقي )مثل في�سب�ك، و�سكايب وفايبر ووات�ساب وغيرها 

من تطبيقات المرا�سلة الف�رية( ُطُرًقا جديدة لتبادل المعل�مات ح�ل مخاطر واإيجابيات بع�س الرحالت. ويبدو اأن هذا ي�ؤثر 

في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة وفي اأنماط الهجرة، كما يت�سح من التحركات ال�ا�سعة النطاق لل�سكان في اأوروبا 

في عام 2015 )انظر المناق�سة في الف�سل ال�ساد�س ب�ساأن التنقل والهجرة واالت�سال عبر ال�طني(. فعلى �سبيل المثال، نظرت 

درا�سة اأجرتها منظمة غير ربحية األمانية في كيفية قيام الالجئين ال�س�ريين والعراقيين بت�سّفح م�سادر المعل�مات قبل واأثناء 

العائلة واالأ�سدقاء  العالقات االجتماعية مثل  الذين تمت مقابلتهم يثق�ن في  االأ�سخا�س  . وكان 
611

األمانيا اإلى  وبعد رحالتهم 

لكن ت�سير النتائج اإلى تزايد االعتماد على المعل�مات من ال�سبكات االأقل �سهرة عبر و�سائل الت�ا�سل االجتماعي، وخا�سة عند 

.
612

التح�سير للعب�ر المخطط له 

وت�فر و�سائل الت�ا�سل االجتماعي اأي�ساً من�سة للت�ا�سل بين االأ�سخا�س الذين ي�سع�ن اإلى الهجرة وبين خدمات االإعالن عن 

الهجرة، القان�نية منها وغير القان�نية )مثل خدمات ال�سفر ووكاالت الت�ظيف، وكذلك المهربين الذين يبيع�ن وثائق اله�ية 

المهاجرون  ي�ستخدم  فقد  دقيقة،  تك�ن  ال  قد  المقدمة  المعل�مات  اأن  يدرك�ن  منهم  العديد  اأن  ورغم  والتاأ�سيرات(.  المزورة 

 .  ففي م�سح اأجري في عام 2016، �ساألت المف��سية االأوروبية 21 
613

المحتمل�ن و�سائل الت�ا�سل االجتماعي لتحديد المهربين

المهاجرين  قبل  من  ال�سلة  ذات  االإنترنت  من�سات  من  وغيرها  االجتماعية  االإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  كيفية  عن  اأوروبية  دولة 

�سمنها  يبحث  المثال،  �سبيل  على  في�سب�ك  على  مجم�عات،  هناك  اأن  النتائج  من  ويبدو  العمالء".  "ال�ستقطاب  والمهربين 

المهاجرون وطالب� اللج�ء "عن رفاق ال�سفر ويطلب�ن الم�س�رة ب�ساأن المجازفات والمخاطر والمهربين الم�ث�ق بهم". وهناك 

ال�سيا�سية  واالأو�ساع  اللج�ء  وممار�سات  وال�جهات  الطرق،  عن  معل�مات  تن�سر  التي  االإعالمية  المجم�عات  من  مزيد  ا  اأي�سً

ا مقاطع فيدي� من م�قع ي�تي�ب، ي�سدي فيها اأ�سخا�س الن�سائح  والت�سريعات وف�ائد الحماية االجتماعية. وتذكر الدول اأي�سً

 .
614

ويقدم�ن اإر�سادات تف�سيلية بعّدة لغات ح�ل كيفية الهجرة وطلب اللج�ء وكيفية الم�سي قدما

تف�شيل قوّي للتاأ�شيرات

مالحظاتنا  في  م��سح  ه�  كما  و   .
615

التاأ�سيرات ب�ا�سطة  النظامية  الم�سارات  عبر  الهجرة  المهاجرون  يختار  اأمكن،  حيثما 

اأن تك�ن  المهاجر، يمكن  التاأ�سيرة وال�سفر بدونها. فمن وجهة نظر  ال�سفر ب�ا�سطة  االفتتاحية، هناك اختالفات �سارخة بين 

التجربة مختلفة ب�سكل عميق في عدد من الطرق الهامة التي يمكن اأن ت�ؤثر على المهاجر وكذلك على اأ�سرته، بما في ذلك اأولئك 

.Pickering et al., 2016  610

.MiCT, 2016  611

المرجع نف�سه  612

.Frouws et al., 2016  613

.EC/EMN, 2016  614

يرجى مالحظة اأنه في حين اأن الهجرة “النظامية” ال تتطلب بال�سرورة التاأ�سيرات، ُي�سار في المناق�سة اإلى التاأ�سيرات الأنها غالبا ما تمثل �سرطا، وباالأخ�س   615

بالن�سبة للمهاجرين من البلدان النامية. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن م�سطلح “تاأ�سيرة” ُيفهم على نطاق اأو�سع  من طرف المهاجرين وعامة الجمه�ر من 

م�سطلح “النظامية”.
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الذين قد يمكث�ن في بلد المن�ساأ. اأواًل، ت�سفي التاأ�سيرة �سلطة الدخ�ل اإلى بلد ما، وبالتالي تقدم �سكاًل من اأ�سكال ال�سرعية عند 

ال��س�ل اإلى البلد وال�سفر اإليه. ت�فر التاأ�سيرة ال�سالحة فر�سة اأكبر للحماية من اال�ستغالل. وعلى العك�س من ذلك، فاإن ال�سفر 

بدون تاأ�سيرة يعّر�س النا�س اإلى خطر االحتجاز والترحيل من قبل ال�سلطات، اأكبر بكثير، اأو ا�ستغاللهم واإ�ساءة معاملتهم من 

قبل اأولئك الذين يقدم�ن خدمات الهجرة غير النظامية، مثل المهربين اأو المتاجرين، واال�سطرار اإلى العمل اإلى حد كبير 

خارج نطاق الُنظم القان�نية.

وفي  بكثير.  اأكبر  ال�سفر  خيارات  ت�افر  يك�ن  اإذ  الل�ج�ستية،  الناحية  من  بكثير  اأ�سهل  �سك  بال  ه�  بالتاأ�سيرات  ال�سفر  ثانياً، 

اأو ال، خا�سة فيما يتعلق  اإمكانية القيام بالرحلة  اأو عدمه الفرق بين  التاأ�سيرة  اأن يعني الح�س�ل على  بع�س الحاالت، يمكن 

التاأ�سيرات م�ست�ًى  ثالًثا، ت�فر  والعب�ر والدخ�ل.  المغادرة  الذي يخ�سع لر�سد ومراقبة �سارمين عند نقاط  بال�سفر ج�اً، 

اأكبر من اليقين والثقة في الرحلة، والتي من المرجح اأن تتم على النح� المخطط له، بما في ذلك ما يتعلق بالتكلفة. ومن 

وو�سائل  الرحلة  ط�ل  مثل  الخيارات،  من  مزيد  لديه  ويك�ن  يقيناً  واأكثر  اأماًنا  اأكثر  بالتاأ�سيرة  الم�سافر  يك�ن  اأن  المرجح 

ال�سفر ورفاق ال�سفر )اإن ُوجدوا(.

ومن غير الم�ستغرب اإذن اأن يك�ن هناك تف�سيل ق�ي لل�سفر بالتاأ�سيرة. وبالتالي يعد الح�س�ل على التاأ�سيرات �سمن �سياقات 

�سنع القرار، حا�سراً بق�ة في اأذهان المهاجرين المحتملين، وقد ثبت اأنه عامل رئي�سي عند ا�ستك�ساف اإمكانيات الهجرة في بلد 

اأن ت�افر  جريت م�ؤّخراً عن البحث عن ال�ظائف عبر االإنترنت ون�ايا الهجرة، على �سبيل المثال، تبّين 
ُ
اأ المن�ساأ. وفي درا�سات 

. وبالمثل، تبّين اأن التغييرات في �سياقات 
616

تاأ�سيرات الدخ�ل من الع�امل التي تحّدد كيف يبحث النا�س  عن العمل عبر االإنترنت

التاأ�سيرات لها تاأثير على عزَم المهاجرين المحتملين على الهجرة، وعلى هجرتهم في نهاية المطاف. وه� ما يالحظ على �سبيل 

. ورغم وج�د عدد 
617

المثال، في التغييرات التي تحدث بعد اإزالة قي�د التاأ�سيرة لمجم�عات محددة، بما في ذلك ح�سب الجن�سية

ال يح�سى من االأمثلة، اإال اأن هذه التغييرات كانت بارزة عندما حدث تحرير التاأ�سيرة في بلدان اأو مناطق المق�سد الرئي�سية، 

مثل ال�اليات المتحدة في ال�ستينيات وداخل االتحاد االأوروبي مع ت��سع ترتيبات منطقة �سنغن بمرور ال�قت، وتزايد عدد الدول 

.
618

التي ت�سملها

اأن معرفة مدى ت�افر تاأ�سيرات الدخ�ل تك�ن مهمة في عدد من الحاالت، بما في ذلك تلك التي قد تك�ن فيها دوافع  وتبّين 

اليد  ا�ستخدام م�سارات هجرة  اأن  تبّين  والع�امل. ففي �سري النكا، مثاًل،  الظروف  العديد من  الهجرة قائمة على  الرغبة في 

العاملة اإلى دول داخل مجل�س التعاون الخليجي يرتبط باحتياجات الحماية االأ�سا�سية. وفي غياب خيارات الحماية التي يمكن 

ال��س�ل اإليها، ي�سعى النا�س اإلى الهجرة با�ستخدام الخيارات المتاحة لهم، وفي هذه الحالة، هذا يعني الهجرة كمهاجرين عّمال. 

وترد نتائج هذه الدرا�سة في الن�ّس داخل المرّبع اأدناه.

.Sinclair and Mamertino, 2016  616

 .Czaika and de Haas, 2016  617

Ortega and Peri, 2013  618
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هجرة العمالة كبديل لطالبي اللجوء الذين يعانون من ق�شايا الحماية  

لُرّبما تمثل هذه الدرا�سة اأول درا�سة ط�يلة، ح�ل ن�ايا الهجرة، والهجرة الفعلية، واال�ستقرار في بلد، بعد انتهاء ال�سراع. 

ومن ال�ا�سح اأن ا�ستخدام هجرة العمالة باعتبارها طريق الهروب ال ينطبق على االأ�سخا�س الذين يعي�س�ن داخل المناطق 

المت�سررة ب�سدة من جراء ال�سراع بل على الذين يعي�س�ن خارج تلك المناطق. وت�سير النتائج اإلى اأن االأ�سخا�س الذين يعان�ن 

من اال�سطهاد يفّكرون بجدية في هجرة العمالة ب��سفها ا�ستراتيجية للهروب، وفي بع�س الحاالت ي�ستخدم�نها فعاًل. ال 

ُي�سَتغَرب اأن ُتعَتبر هجرة العمالة، خالفا لطلب اللج�ء، ا�ستراتيجية للهروب في بيئة حيُث ُقّيدت خيارات اللج�ء،)ج( وحيث 

تقدر الم�ارد الالزمة لهجرة العمالة اأقل ع�سرين مرة من الم�ارد الالزمة للح�س�ل على مركز الجئ.)د( 

من منظ�ر ال�سيا�سة العامة، ت��سح هذه ال�رقة اأن النا�س الذين ي�سطرون اإلى الفرار من اال�سطهاد، وي�سع�ن اإلى اأ�سكال 

بدال  نظامية،  م�سارات  خالل  من  العمل  اأجل  من  ما  دولة  اإلى  يهاجرون  قد  الخيار،  لهم  كان  ما  اإذا  الحماية،  من  اأخرى 

من الهجرة اإلى غيرها للح�س�ل على اللج�ء عبر م�سارات غير نظامية. وه�ؤالء النا�س الذين يدخل�ن �س�ق العمل لي�س�ا 

نا�س يمكنهم اأن يك�ن�ا الجئين، اإاّل اأنهم يختارون م�سارات هجرة العمالة النظامية في بلد مق�سد )عادة 
ُ
الجئين،)ه( لكنهم اأ

ال�سرق االأو�سط( قد ال يمثل الخيار المف�سل لديهم. ومن ثم، فمن الممكن البحث في جدوى ت�سجيع هجرة العمالة ذات 

االأمم  مخيمات  في  ينتظرون  الذين  لالجئين  بالن�سبة  وحتى   - المحتملين  اللج�ء  لطالبي  بالن�سبة  المنخف�سة  المهارة 

المتحدة - لدول ال�سرق االأو�سط. ومن اال�ستراتيجيات البديلة للدول المتقدمة، اأن ت�ساعد الدول اال�سخا�س في االو�ساع 

يمكن  التي  االعتراف،  معدالت  لتح�سين  الرئي�سية  المق�سد  بلدان  مع  والعمل  المهنية  المهارات  تح�سين  الأجل  اله�سة 

ب�ا�سطتها ت�جيههم اإلى م�سارات الهجرة النظامية. لكن تجدر االإ�سارة اإلى اأنه من غير المحتمل اأن تق�م البلدان المتقدمة 

با�ستقدام عمال من ذوي المهارات المتدنية على اأي نطاق وا�سع، وخا�سة اإذا كانت �سناعات الخدمات التي ت�ستلزم العمالة 

المكّثفة والمنخف�سة االأجر، مثل التنظيف، فائ�سة بالفعل بالمهاجرين غير النظاميين. 

.Jayasuriya, McAuliffe and Iqbal, 2016 )ج(

.Van Hear, 2014  )د(

.Salt, 1992 )ه(

)و(  المرجع نف�سه.

.Jayasuriya, 2016 مقتطفات من

لي�س من الغريب اأن يمتد تف�سيل التاأ�سيرات والممرات النظامية لي�سمل ج�انب اأخرى من ج�انب الهجرة، بما في ذلك و�سع 

في  الج�رجي�ن  المهاجرون  يحاول  ما  غالباً  فمثاًل،  العائدة.  الهجرة  في  النا�س  ي�سارك  كيف  وكذلك  ال��س�ل،  بعد  المهاجر 

. ووجدت البح�ث التي اأجريت م�ؤخرا 
619

الي�نان الح�س�ل على ت�سريح اإقامة بداًل من طلب اللج�ء اأو البقاء ب�سكل غير نظامي

ه�  العائدين  للمهاجرين  القرار  �سنع  عليها  ينط�ي  التي  الرئي�سية  الع�امل  من  اأنه  الط�عية  الع�دة  على  الم�ساعدة  ب�ساأن 

. ولئن لم يكن هذا باأي حال من االأح�ال العامل ال�حيد، فاإن النا�س يف�سل�ن البقاء �سمن قان�ن 
620

تف�سيلهم االلتزام بالقان�ن

البلد الذي ي�جدون فيه، بما في ذلك اأثناء اتخاذ قرار الهجرة العائدة، ولي�س االأمر بديهياً فح�سب، واإنما ه� عملي اأي�ساً من 

اأي خطط م�ستقبلية  وكذلك على  المن�ساأ  بلد  اإلى  الع�دة  اآثار على  القان�ن  نطاق  يك�ن الحترام  فقد  المهاجرين.  نظر  وجهة 

للهجرة الدولية التي قد تحدث.

.Maroufof, 2017  619

.Koser and Kuschminder, 2015  620
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المخاطر والمكافاأة

ل معظم النا�س ال�سل�ك الملتزم بالقان�ن، بما في ذلك ال�سفر الماأذون به وال�سفر بتاأ�سيرة الدخ�ل، لكن ماذا يحدث  قد يف�سّ

عندما ال تتاح الم�سارات النظاماية واإمكانية الدخ�ل الم�سرح به؟ يمكننا اأن نرى من الجدول 1 اأنه بالن�سبة لبع�س النا�س، قد ال 

يك�ن هناك ب�سي�س اأمل في الح�س�ل على تاأ�سيرة ال�سفر بالن�سبة لمعظم البلدان. فاالأفغان، على �سبيل المثال، يحتل�ن حالياً 

المرتبة االأخيرة في م�ؤ�سر هنلي للتاأ�سيرات، مما يعني اأن ال��س�ل من م�سارات الهجرة النظامية اإلى ال�جهات المف�سلة مقَيّد 

ب�سدة. وفي غياب خيارات الهجرة النظامية اإلى العديد من البلدان، يك�ن االأ�سخا�س اأكثر تقييًدا في قدرتهم على الهجرة دولًيا، 

فيمكث�ن في البلد؛ اأو يهاجرون اإلى بلدان بدون رغبة حقيقية، لكن يمكن ال��س�ل اإليها؛ اأو يلتج�ؤون اإلى خيارات الهجرة غير 

اأن يهاجر  ،  حيث ال ي�ستطيع 
621

الالاإرادي« »اال�ستقرار  اإلى  ي�ؤدي هذا  اأكثر جدوى. وقد  )اإلى وجهات مف�سلة( تك�ن  النظامية 

ل�ن الهجرة، اأو يلج�ؤون اإلى رحالت �سديدة الخط�رة بالهجرة غير النظامية. وبالن�سبة لبع�س النا�س،  االأ�سخا�س الذين يف�سّ

قد تك�ن هناك اختالفات بين هذه الحدود المتطّرفة، مثل الهجرة اإلى بلدان قد ال تك�ن بال�سرورة مف�سلة، لكنها على االأقل 

متاحة. يبدو اأن هذا يمثل واقعاً مريراً بالن�سبة للكثيرين؛ ولئن كانت ال�اليات المتحدة ال�جهة االأكثر تف�سياًل في العالم، فاإن 

معظم االأ�سخا�س الذين يهاجرون دولًيا ال ي�سل�ن اإليها، واإنما يتابع�ن خيارات اأخرى. وتدعم ذلك البيانات الحالية المتعلقة 

بالمهاجرين الدوليين، على �سبيل المثال، التي تبّين اأن الهجرة داخل المنطقة تف�ق في بع�س المناطق الهجرة اإلى الخارج من 

المنطقة. ويالحظ ذلك اأكثر ما يالحظ في اأفريقيا، حيث تمثل الهجرة داخل المنطقة الغالبية العظمى من الهجرة الحالية 

وترتبط جزئياً باالتفاقات االإقليمية الخا�سة بحرية التنقل )انظر المناق�سة في الف�سل الثالث(.

الحاالت،  بع�س  في  االآخرين،  والمهاجرين  واالأ�سدقاء  االأ�سرة  من  ال�اردة  والمعل�مات  االإعالمية  والتقارير  الحمالت  ورغم 

ي�ستمر المهاجرون المحتمل�ن في التفكير في رحالت الهجرة غير النظامية البالغة الخط�رة. فقد خل�ست درا�سة ا�ستق�سائية 

حديثة اأجرتها االأمانة االإقليمية المختلطة للهجرة في اإثي�بيا اأنه رغم الن�سبة العالية جدا من المهاجرين المحتملين )92 في 

المائة( الذين يدرك�ن المخاطر المرتبطة بال�سفر غير النظامي اإلى اليمن والمملكة العربية ال�سع�دية ، اأ�سار  42 في المائة اإلى 

. وتبّين 
622

اأن ف�ائد الهجرة كانت ت�ستحق المخاطرة التي واجه�ها اأثناء الرحلة وعند و�س�لهم اإلى بلدان العب�ر وبلدان المق�سد

اأن الت�سامح مع اأن�اع االإ�ساءة المختلفة و/اأو الم�سقة البدنية اأثناء الهجرة تتراوح بين ن�سبة  1 في المائة )االعتداء الجن�سي( اإلى 

.  ووجدت درا�سة حديثة اأخرى، �سملت مقابالت مع ح�الي 500 �سخ�س في 
623

44 في المائة )المعاملة المهينة واالعتداء اللفظي(

اأوروبا عبروا البحر االأبي�س المت��سط،   اأن العديد منهم كان�ا على علٍم بالمخاطر التي ت�سّكلها رحالت الهجرة غير النظامية، 

جريت بح�ث في االآليات النف�سية التي ي�ستخدمها 
ُ
. كما اأ

624

واأنهم اختاروا ال�سروع في عب�ر البحر رغم اإدراكهم للمخاطر الحقيقة 

النا�س عند التفكير في الهجرة البحرية غير النظامية البالغة الخط�رة. فعلى �سبيل المثال، در�س كل من كارلينج وهرنانديز 

 .
625

االإ�سباني االأرخبيل  اإلى  البحرية  الهجرة  يت�سل�ن مع مخاطر  ال�سنغال  في  المحتملين  المهاجرين  تعامل  كيفية  كارتيري� 

ووجد الباحث�ن اأنه في م�اجهة الرحالت البالغة الخط�رة، يعتمد النا�س عدة اآليات نف�سية، بما في ذلك اأ�سكال من التجنب، 

وعدم الثقة في المعل�مات ال�سلبية وتقليل ال�سرر اإلى اأدنى حد ممكن. ويبدو اأن القدرة على ال��س�ل اإلى وجهة مرغ�بة عن 

طريق الهجرة البحرية غير النظامية، التي قد ال تك�ن في المتناول، ت�ستدعي اال�ست�سالم اإلى »االألم« الناتج عن هذه الهجرة، 

وكذلك بع�س اال�ستراتيجيات النف�سية لتخفيف االألم. لكن ال يزال مجال �س�ء المعاملة واال�ستغالل وال�سدمات اأثناء رحالت 

.)Carling, 2002( عن عدم التنقل الالاإرادي Carling انظر  انظر مناق�سة  621

RMMS, 2014  622

المرجع   نف�سه.  623

.Crawley et al., 2016  624

.Carling and Hernández�Carretero, 2011  625
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الهجرة مجااًل تنق�س فيه االأبحاث وربما جانباً غير مفه�م جيداً من ج�انب الهجرة غير النظامية. اإن ما نعرفه عن الظروف 

القا�سية التي ي�اجهها بع�س المهاجرين غالباً ما يك�ن من �سحفيين مكلفين بالتحقيقات اأو منظمات غير حك�مية اأو منظمات 

ال��س�ل  االآخرين  على  ي�سعب  قد  التي  الهجرة  طرق  من  ب�سرعة  المهاجرين  ق�س�س  نقل  ت�ستطيع  التي  الجهات  من  دولية، 

اأن ت�ساعدنا المعل�مات ح�ل التجارب واال�ستغالل على فهم اأف�سل للخيارات ال�سعبة التي يق�م بها المهاجرون  اإليها. ويمكن 

والتغييرات التي تحدث في ممرات الهجرة - انظر، على �سبيل المثال، الن�س ال�ارد في مربع ح�ل ممر دارين غاب المقتَب�س من 

مقالة �سحفية تحقيقية ُن�سرت في مجلة Outside. واالأهم من ذلك، اأن ال�سياق الذي يتخذ فيه النا�س قرارات الهجرة وفر�سة 

لحياة اأف�سل )كيفما  كانت محددة( يمكن اأن يك�ن حافًزا كبيًرا، رغم المخاطر التي ينط�ي عليها ذلك.

ممر دارين غاب : رحلة مرعبة عبر اأخطر اأدغال غابة في العالم

دارين غاب ه� برية ينعدم فيها القان�ن على الحدود بين ك�ل�مبيا وبنما، تعج بكل �سيء من الثعابين القاتلة اإلى المقاتلين 

المناه�سين للحك�مة. كما ت�سهد المنطقة تدفق المهاجرين من ك�با واأفريقيا واآ�سيا، الذين يرمي بهم الياأ�س اإلى رحالت 

محف�فة بالمخاطر اإلى ال�اليات المتحدة.

وال�س�ري�ن،  وال�س�مالي�ن  الك�بي�ن  ت�ّجه  اأ�سعب،  المتحدة  ال�اليات  اإلى  الم�ؤّدية  التقليدية  الممرات  اأ�سبحت  عندما 

واأ�س�اأ  ال��سطى.  اأمريكا  براًّ حتى برزخ  �سمااًل  الجن�بية وال�سفر  اأمريكا  اإلى دول  والبنغالي�ن، والنيبالي�ن، وكثير غيرهم  

جزء من هذه الرحلة ه� الممّر.  فهذه الرقعة ال�سا�سعة باأكملها، وهي متاهة بال طرق يتج�ل فيها الم�سافرون عادة �سيراً 

عام  منذ  ك�ل�مبيا  حك�مة  على  الحرب  ت�سّن  التي  والع�سابات  المخدرات  تجار  عليها  ويهيمن  الق�ارب،  وفي  االأقدام  على 

1964. ويدخل المئات من المهاجرين كل عام؛ وُيفقد الكثير منهم تماماً، ُيقتل�ن اأو تتخلى عنهم "الذئاب البرية" )مهرب� 

المهاجرين( على م�سارات االأ�سباح.

رجل من بنغالدي�س ق�سير وبدين ا�سمه م�مير، وجهه �ساحب ب�سبب الحمى، يرف�س اأمر الذئب البري بالنزول من القارب 

وي�سعر  الم�سي.  م�ا�سلة  ويرف�س  رجله  من  ال�سفلي  الجزء  في  كبير  �سرخ  على  عرفات  يطلعنا  ال�ساطئ.  اإلى  و�س�له  عند 

الرجال بال�سعف من جّراء اأيام من ال�سفر في ج� رطب وحاّر بحرارة ت�سل اإلى 90 درجة، يعي�س�ن على الّرقاق وي�سرب�ن مياه 

النهر. وهم خائف�ن. جعفر يبداأ في البكاء، مما اأثار م�جة من النداءات اليائ�سة من الرجال، وبّين�ا ندوباً على معا�سمهم 

اأن يترك مثل هذه االآفاق  اأي �سخ�س عاقل  اأن نفهم لماذا يرغب  اإ�سبع. من ال�سهل  اأحدهم جزءاً من  وبط�نهم، وقد فقد 

القاتمة وراءه. من ال�سعب فهم كيف انتهى ه�ؤالء الرجال حتى على الحافة الجن�بية من ممّر دارين، على ن�سف م�سافة 

العالم من ديارهم، من دون اأدنى فكرة عن التجارب المنهكة التي كانت تنتظرهم. لديهم قّ�ة اإرادة مده�سة، لكن متاهات هذا 

الممّر القاتمة قد ابتلعت م�سافرين اأكثر ا�ستعدادا بكثير.

واأرانا م�نتيرو  مدير الفندق  �سريط فيدي� اآخر، فيه مجم�عة من النيباليين منحنية على اأطباق من ورق األقت ال�سلطات 

بلغ اأبدا الجمارك 
ُ
القب�س عليهم وُنقل�ا اإلى نزل م�نتيرو لتناول وجبة طعام قبل ترحيلهم. وقال م�نتيرو "بالطبع، اأنا لم اأ

عن اأي اأحد مّمن اأقام هنا، الأنني ال اأوافق على اإعادة اأولئك الذين يبحث�ن عن حياة اأف�سل". "يدفعهم حافز ال ي�سدق." 

مقتطفات: Jason Motlagh، ن�سرته مجلة Outside في 19 تم�ز/ي�لي� 2016.
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قان�نًيا،  خياًرا  اللج�ء  لطالبي  ي�فر  الذي  الدولية،  الحماية  نظام  على  المتزايد  بال�سغط  وا�سح  اعتراف  االآن  اأي�سا  وهناك 

بالتاأ�سيرة. ومن وجهة نظر  ال�سفر  اإلى  ال��س�ل  القادرين على  النا�س غير  النظامية لكثير من  للهجرة غير  اأي�ساً خياراً  لكن 

المهاجرين، يمكن اأن تمثل الهجرة غير النظامية من اأجل اللج�ء اأحياناً الخيار ال�حيد المتاح، الذي ي�ستغّله مهّرب� المهاجرين 

  .
626

ب�س�رة متزايدة، الذين تدفع الكثير منهم االأرباح على ح�ساب رفاه المهاجرين

 وقد اأ�سبحت الممرات الخا�سة بالغة الخط�رة، حيث ت��سعت �سبكات التهريب واالتجار لال�ستفادة من االأ�سخا�س الذين لي�س 

حمايًة  يحتاج�ن  ال  قد  الذين  لالأ�سخا�س  بالن�سبة  »ِقمعاً«  الدولية  الحماية  نظام  ي�سبح  وقد  جداً.  قليلة  خيارات  اإال  اأمامهم 

بم�جب اتفاقية الالجئين، لكنهم قد يعان�ن من حاالت �سعف �سديدة في بلدهم وخالل رحالت الهجرة:

اآمل اأن يدر�س االأوالد هناك، بعد تحمل مخاطر وم�ساعب هذه الرحلة، واأن يك�ن لهم م�ستقبٌل اأف�سل 

- الأننا كّنا نعلم اأن ال م�ستقبل لهم في كاب�ل. ونحن �سعداء الأنهم قام�ا بهذه الرحلة باأمان. اهلل وحده 

يعلم بم�ستقبلهم. اأود اأن اأذهب واأن اأعي�س معهم في األمانيا. كما يرغب االأ�سقاء االأ�سغر �سناً في االن�سمام 

اأكثر اأمانا. نحن  األمانيا. اأفغان�ستان لي�ست اآمنة بعد االآن والجميع يريد اأن يعي�س في مكان  اإليهم في 

�سعداء بهذا القرار االآن. اإذا، ال �سمح اهلل، حدث لنا �سيء في كاب�ل، فعندئذ يك�ن اثنان من اأ�سرتنا حيين 

اآمنين في األمانيا.

627
مهاجَرين من كاب�ل

رغم المخاطر والطريقة التي ينظر بها النا�س اإلى الرحالت الخطيرة، ال بد من االعتراف بالمكا�سب المحتملة. بالن�سبة لبع�س 

المجتمعات، يمكن اأن تك�ن المكا�سب ط�يلة االأجل، مما ي�سمح للجيل القادم واأطفالهم باال�ستفادة من تعليم وخدمات �سحية 

اأفراد االأ�سرة والمجتمعات المحلية في بلدان المن�ساأ. وبالن�سبة لمجم�عات  وم�ست�يات معي�سية اأف�سل، وفي ال�قت نف�سه دعم 

اأخرى، بما في ذلك الفئات التي ربما تم تهمي�سها اقت�سادًيا اأو اجتماعًيا اأو �سيا�سًيا في بلدانها االأ�سلية، اأ�سبحت الهجرة الدولية 

ا�ستراتيجية للبقاء على قيد الحياة حيث ي�سارك اأفراد االأ�سرة والمجتمع في الهجرة لل��س�ل اإلى الم�ارد وال�سالمة، في كثير 

 .
628

من االأحيان على ط�ل �سل�سلة القرابة اأو على اأ�س�س عرقية

ال�شغوط التي تدفع اإلى الهجرة

حتى عندما تت�افر م�سارات نظامية ب�ا�سطة تاأ�سيرات الدخ�ل، فاإن االأدلة الحالية ت�سير اإلى تزايد ال�سغ�ط على بع�س العائالت 

الهجرة  الرغم من ف�ائد  .  وعلى 
629

بلدهم البقاء في  الذين قد يف�سل�ن  االأ�سخا�س  بما في ذلك  دولًيا،  للهجرة  والمجتمعات 

المدى  على  الهجرة"  "ثقافات  بتنمية  ال�سلة  ذات  المجتمعات  لبع�س  محتملة  �سلبية  ع�اقب  وج�د  اإلى  هذا  ي�سير  الدولية، 

بهم  يرتبط�ن  الذين  المهاجرين  المهاجرين  فيها غير  "يراقب  ثقافة  اأنها  على  المثال،  �سبيل  على  والتي و�سفت،   - االأط�ل 

. وقد تبّين اأن تط�ير هذه الثقافات ي�ؤثر على تفكير المهاجرين المحتملين 
اجتماعيا وي�سع�ن لمحاكاة �سل�كهم االرتحالي"630

.Carling, 2016; McAuliffe and Koser, 2015  626

�سبكة محللي اأفغان�ستان، 2016.  627

.Monsutti, 2005  628

.Ball, Butt and Beazley, 2017  629

.Kandel and Massey, 2002  630
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  .
في م�ستقبلهم: "فال�سباب الذين  بلغ�ا مرحلة الن�سج  يت�قع�ن ب�سكل متزايد الهجرة على ال�سعيد الدولي اأثناء حياتهم"631

ومع ذلك، فقد اأبرزت االأبحاث الحديثة اأنه مع مرور ال�قت يمكن اأن تك�ن هناك �سغ�ط نا�سئة على االأ�سخا�س الذين يريدون 

البقاء في بلدان المن�ساأ، لكنهم يجدون �سع�بة متزايدة في ذلك. وب�سكل عام، يبدو اأن هذا ي�ؤثر على ال�سباب في مجم�عة متن�عة 

من االأو�ساع - على �سبيل المثال، ي�اجه�ن �سغ�طاً متزايدة من اأفراد العائلة لالنتقال اإلى الخارج وتقديم التح�يالت المالية 

اأبرزت  اأوروبا في عام 2015،  اإلى  الذين هاجروا  االأفغان  ب�ساأن  اأجريت في عام 2016  التي  االأبحاث  .  في 
632

الم��سعة االأ�سر  اإلى 

مالحظات اأ�سر المهاجرين الذين مكث�ا في بلد المن�ساأ الم�ساألة التالية:

بعد اأن قتل المتمردون اأخانا، واأ�سعل�ا النار في منزلنا، قّررنا اإر�سال �سقيقنا اإلى الخارج… جميع اأفراد 

االأ�سرة مالياً  اأفراد  اأوروبا حتى يتمكن من م�ساعدة جميع  اإلى  اأننا �سنر�سل �سقيقنا  العائلة قرروا معاً 

عندما ي�سل اإلى اأوروبا.

633
�سقيق مهاجر من تخار

التي ير�سلها االأوالد واالأزواج، وقد يك�ن �سغط الهجرة  المالية  التح�يالت  االأ�سر  كثيراً على  اأفريقيا، تع�ل بع�س  وفي غرب 

�سديدا من لُدن االأ�سرة باأكملها:

كانت عائلة اآن تعتمد على االأبناء االآخرين للم�ساعدة مالياً ... وفي ال�قت الراهن، يع�د االأمر اإلى اأرونا 

اآن، اآخر ذكر في العائلة، لكي يعيل والداه واأبناء اإخ�انه، الذين ُقتل�ا. ال يبلغ اآرونا اإاّل 14 عاًما . اآرونا 

قلياًل من المال من وقت الآخر. لكن ذلك ال يكفى.  اأ�سهر. وير�سل لهم قدراً  لم ير والديه لمدة �ستة 

وي�ستر�سل قائال: “اأنا االبن ال�حيد المتبقي” و”اأرغب في دعم العائلة.” اأرونا يعرف جيداً مخاطر 

.
634

الرحلة اإلى اأوروبا. فقد حاول اأحد اأ�سدقائه من البلد الرحلة منذ زمن بعيد وت�في في ليبيا

درا�سة  المثال، في  �سبيل  ا. فعلى  اأي�سً دوًرا  ي�ؤّدي  االأقران  اأّن �سغط  تماًما، رغم  ا�ستنتاجات مماثلة في ظروف مختلفة  وهناك 

اأجريت عام 2016 عن الفتيات المراهقات المهاجرات من اإثي�بيا واإريتريا اإلى ال�س�دان، وجد الباحث�ن اأن و�سع االأ�سرة ي�ؤّثر كثيراً 

على قرارات الفتيات وال�سابات في الهجرة. ويرّجح اأن ُتهاجر الفتيات الل�اتي ينتمين اإلى عائالت عا�ست ن�ع ما من االأزمات، مثل 

غياب اأحد ال�الدين اأو كليهما. ورغم القي�د المفرو�سة على نق�س الفر�س والخيارات والحّد الذي تمليه المعايير الجن�سانية 

قدرة  اإلى  ت�سير  اأو�ساعهّن  )انظر الن�س داخل المربع المتعلق باالأبعاد الجن�سانية(، فاإن "رغبتهن في القيام ب�سيء ما" ب�ساأن 

اإثي�بيا  من  المهاجرات  الفتيات  اأن  اأي�سا  البحث  ووجد    .
اأم�رهّن"635 زمام  في  التحّكم  على  المغادرة  يقررن  الل�اتي  الفتيات 

البقاء  يقّررن  الل�اتي  تلك  واأن  مناف�سة،  الهجرة  فيها  ت�سبح  التي  واإريتريا ي�سعرن ب�سغ�ط من "ثقافة الهجرة" المجتمعية، 

اأنهم  الذين هاجروا على  هـ�ؤالء  الذين يحّددون  قران،  االأ وي�ؤثر �سغط  بالعار.  ُي�َسمن  التنقل  ي�ستطعن  الل�اتي ال  اأو  البد  في 

.
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"الناجح�ن"، على قرار في الهجرة
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ارتفع عدد االأطفال المهاجرين ح�ل العالم ب�سكل ملح�ظ في ال�سن�ات االأخيرة. وقد تك�ن التحديات التي ي�اجهها االأطفال 

المهاجرون ومكامن اله�سا�سة التي يعان�ن منها خالل رحالت الهجرة يمكن اأن تمّثل حاالت متطّرفة، واأثارت عدداً هائاًل من 

ر  الق�سايا في �سياغة ا�ستجابات فعالة. وي�سمل التذييل )اأ( نقا�ساً ح�ل الرحالت االأطفال المهاجرين، ودرا�سات حاالت عن الُق�سّ

واالأطفال االأفغانيين غير الم�سح�بين من اأمريكا ال��سطى الذين يعبرون المك�سيك.

ت�سير النتائج االإ�سافية ب�ساأن تط�ير ممرات الهجرة ط�يلة االأمد للعمالة اإلى تزايد االعتماد على التح�يالت كمكّ�نات رئي�سية 

�َسر المعي�سي، مما ي�ؤدي بدوره اإلى حب�س النا�س داخل اأنماط محددة للهجرة. وفي حين قد تك�ن الف�ائد االإيجابية 
ُ
في دخل االأ

اإلى  يدفع  الذي  الكبير  ال�سغط  بتاأثير  البع�س  ي�سعر  فقد  وا�سحة،  ال�سلة  ذات  االجتماعية  والتغيرات  االأ�سرة  دخل  لتح�سين 

الهجرة وال�سع�ر باأن خيارات البقاء في بلد المن�ساأ لم تعد قابلة للتحقيق كما كانت في ال�سابق. وتبّين حالة العمال المهاجرين 

النيباليين ج�انب هذه الظاهرة. فعلى مدى ال�سن�ات الع�سر الما�سية، اأّدت الهجرة الهائلة من نيبال من اأجل العمالة في الخارج، 

ومعظمها اإلى الخليج وماليزيا، اإلى تغيير �سبل المعي�سة والبنية االجتماعية في المناطق الريفية في نيبال. وفي هذا ال�سياق، 

اأ�سبحت الهجرة من جانب الرجال النيباليين ظاهرة في كل مكان، وعلى الرغم من اأن الدرا�سات قد وجدت اأن قرارات الهجرة 

قد  الهجرة  قرارات  اأنَّ  االأبحاث  اأظهرت  الهجرة.  اإلى  تدفع  متزايدة  االأ�سرة، هناك �سغ�ط  م�ست�ى  على   اتخاذها عم�ًما  يتم 

الن�ساء  على  اأجريت  التي  الدرا�سة  وتبين   .
637

متزايد ب�سكل  الهجرة  "ثقافة"  وظهرت  االجتماعية  االأهمية  حيث  من  تزايدت 

الل�اتي بقين في البلد، في نيبال اأن لهجرة الذك�ر على نطاق وا�سع اأي�سا اآثار عميقة على المراأة وعلى االأ�سر التي بقيت، بما في 

ذلك فيما يتعلق بالقدرة على الت�سّرف و اإتخاذ القرار. ومن حيث رفاه االأ�سرة، اأّدت الهجرة اإلى تح�سين رفاه االأ�سر ب�سكل وا�سح 

بزيادة الدخل وتح�سين االأمن الغذائي وتاأجير االأرا�سي والثروة الحي�انية وزيادة فر�س الح�س�ل على تعليم الفتيات. كما اأّدى 

ذلك اإلى زيادة اأعباء العمل بالن�سبة للمراأة، لكن لي�س بال�سرورة فيما يتعلق بقدرتها على الت�سرف في القرارات االأ�سرية. وال 

يزال الرجال المهاجرون يتخذون القرارات الرئي�سية من خالل االت�سال بالهاتف المحم�ل، رغم وج�د زيادة وا�سحة في �سلطة 

المراأة التخاذ القرارات.

الأبعاد الجن�شانية: القرارات والتاأنيث والأدوار وفق النوع الأجتماعي

يمكن اأن تك�ن لعمليات �سنع القرار المتعلقة بالهجرة اأبعاد جن�سانية ق�ية. ففي المجتمعات التقليدية، على �سبيل المثال، 

ي�ؤثر النظام االأب�ي في مجم�عة من التفاعالت االجتماعية واالأ�سرية، بما في ذلك الهجرة. وفي بع�س المجتمعات، ال تزال 

م�ساركة المراأة في �سنع القرار نادرة. اإذ ي�ؤّدي كلٌّ من التقاليد العائلية، وال��سع، والممار�سات الثقافية والمعتقدات الدينية 

ال�سيدات  قرارات هجرة  تنظم  ما  عادة  الفلبين،  في  المثال،  �سبيل  على  االأ�سر.  داخل  القرارات  يتخذ  فيما يخ�ّس من  دورا 

يت�ّقف  قد  الهجرة  فيما يخ�س  المراأة  قرار  اأن  يعني  وهذا  ككل.  لالأ�سرة  المحتملة  بالف�ائد  يتعلق  فيما  المتزوجات  غير 

ق�ّي  "ذك�ري"  اإلى جانب  اأفغان�ستان، هناك ميل  على االحتياجات المنزلية بدال من التركيز على التقدم الفردي.)ز( وفي 

"طق��س  اأحد  اأنها تمثل  اإليها على  الذي ينظر  النظامية للرجال والفتيان،  الهجرة غير  الهجرة، وخا�سة منها  في مجال 

الر�سد.)ح( �سّن  العب�ر" اإلى 

اإذ  الهجرة.)ط(   ومن ج�انب عالقة الجن�س ه� التغير في التركيب الن�عي للمهاجرين الدوليين - ما ي�سمى ب"تاأنيث" 

ح�سب  كبيرا  اختالفا  تختلف  الن�سبة  هذه  لكن  العالم.  في  الدوليين  المهاجرين  �سكان  ن�سف  من  يقرب  ما  الن�ساء  ت�سكل 

طراأ  وقد  االإناث.)ي(  من  المهاجرين  غالبية  حيث  وتايلند(  النكا  و�سري  والفلبين  اإندوني�سيا  )مثل  دول  وهناك  المناطق، 

الغير، بما في ذلك  اأن تعّ�لن على  التنّقل ب�سكل م�ستقل من دون  الي�م، فت�ستطيع المهاجرات  اأي�ساً  تغير ن�عي في ذلك 

من البلدان المذك�رة اأعاله. وهذا يعني اأي�سا اأن الن�ساء، اأكثر من غيرهن، يقمن باإر�سال التح�يالت المالية ودعم اأ�سرهن 

 .Adhikari and Hobley, 2015  637
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من الخارج، وه� اأمر بدوره يغّير الديناميات االجتماعية والعائلية واتخاذ القرارات. وقد اأبرزت البح�ث التجريبية 

االأخيرة التي اأجريت في جافا الطبيعة المتغيرة للهجرة الدولية:

درا�سات  وت��سح   ... االأ�سرة  داخل  اأدوارهم وو�سعهم  )اأو عدمها( مع  والن�ساء  الرجال  تنقالت  تت�سابك 

االأب�ي للغاية  ال�سياق  اأ�سا�س ن�ع االأجتماعي، حتى في  القرار على  اتخاذ  نتائج  الحاالت مجم�عة من 

ال�سائد في جافا. ونبرز كيف اأن عملية اتخاذ القرار المتعلقة بال��س�ل اإلى هجرة اليد العاملة تت�ّقف 

على التغيرات في الن�ع االجتماعي والديناميات الم�ستركة بين االأجيال داخل االأ�سرة "في حالة تغير 

ال�قت(  مرور  )مع  الهجرة  ونظم  ال�سائدة  االإيدي�ل�جيات  مع  االجتماعي  الن�ع  ويتقاطع  م�ستمر". 

لتمكين االأ�سر واالأفراد الذين كان�ا ال ينتقل�ن في ال�سابق من ال��س�ل اإلى هجرة اليد العاملة. ومن 

ناحية اأخرى، يمكن اأن يك�ن لتجربة الهجرة لدى االأفراد تاأثيًرا على العالقات مع اأفراد االأ�سرة االآخرين 

�َسٍر معي�سية "غير م�ستقرة"، فيما يخ�ّس عمليات 
ُ
مثل ما يتعلق بالهجرة من المنظ�ر الجن�ساني في اأ

ابنتها على تنّقل االأع�ساء  اأ�سرة زيت�ن، ت�ؤثر هجرة زوج  الفعلية والم�ستقبل. في  اأو  المتخيلة  الهجرة 

القن�ات  عبر  ريانا  لدعم  اأ�سا�ساً  ال�ساّرة  وغير  القان�نية  غير  خالد  رحلة  اأقامت  وبالمثل،  االآخرين. 

الر�سمية.)ل(

.Chant and Radcliffe, 1992; Oishi, 2002  )ز(

.Monsutti, 2007  )ح(

.Castles and Miller, 2003; Pfeiffer et al., 2007 )ط(

.United Nations, 2006; Martin, 2007 )ي(

.Ullah, 2013  )ك(

.Khoo, Platt and Yeoh, 2017   )ل(

اأوجه التقدم في تقنيات البحوث

االبتكارات مثل  تغير  ولم  واالت�ساالت.  المعل�مات  تكن�ل�جيا  نم�اًّ هائاًل في  العالم  �سهد  الما�سية،  القليلة  العق�د  على مدى 

ا كيفية اإنتاج المعل�مات  االإنترنت وو�سائل االإعالم االجتماعية واالأجهزة المحم�لة طريقة ت�ا�سل النا�س فح�سب، بل غّيرت اأي�سً

ون�سرها. لقد كان تاأثير هذه التط�رات التكن�ل�جية بعيد المدى، وم�ّس جميع ج�انب الحياة الب�سرية وجميع مجاالت الدرا�سة، 

بما في ذلك الهجرة. وما فتئت التكن�ل�جيا تغّير ب�سكل متزايد اأبحاث الهجرة وطرق جمع البيانات بطرق ا�ستنبطت دعماً كبيراً 

واأثارت مخاوَف. وعلى الرغم من اأن اأ�ساليب البحث التقليدية مثل المقابالت المبا�سرة والم�س�حات ال�رقية ال تزال ذات اأهمية 

كبيرة، فاإن التقدم التكن�ل�جي قد فتح �سبل بحث جديدة، مما وّفر المزيد من الفر�س لتعزيز فهمنا الآراء وحركات المهاجرين.

اأدوات البحث على الإنترنت والبرمجيات والأجهزة

اأّدت اأدوات االإنترنت مثل اال�ستبيانات على �سبكة االإنترنت والمقابالت عبر االإنترنت اإلى ت��سيع نطاق القدرة على اإجراء البح�ث 

كبير،  ب�سكل  الجغرافي  نطاقهم  ت��سيع  لي�س فقط من  الباحثين  ومّكنت  اإليها.  ال��س�ل  ي�سعب  اأماكن  في  بالهجرة  المتعلقة 

.  كما عززت �سبكة االإنترنت االإدماج في عملية البحث، مما �سمح 
638

واإنما  اأي�سا من ال��س�ل اإلى مجم�عات محددة ب�سرعة وكفاءة

بم�ساركة المهاجرين الذين ال يمكن �سماع اأ�س�اتهم ومعرفة ظروفهم خالف ذلك.
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وبالن�سبة للباحثين الذين يركز عملهم على م�ا�سيع ح�سا�سة مثل التهريب اأو الهجرة غير النظامية، ثبت اأنه ال غنى عن اأ�ساليب 

ت�ستخدم  التي  الدرا�سات  في  الم�ساركة  في  المثال،  �سبيل  على  النظاميين،  غير  المهاجرون  يتردد  وقد  االإنترنت.  عبر  البحث 

اأ�ساليب البحث التقليدية مثل المقابالت المبا�سرة خ�سية الك�سف عن ه�يتهم، الأن »البحث في الهجرة غير النظامية يتعامل 

 .
640

.  وبا�ستخدام اأدوات مثل اال�ستبيانات عبر االنترنت، يمكن للباحثين زيادة اإخفاء ه�ية  المجيبين
639

حتًما مع الق�سايا الح�سا�سة«

وهناك اعتراف متزايد باأنه يمكن ا�ستقاء اإجابات �سخ�سية واأكثر اأمانة من الم�ساركين ب�ا�سطة هذه االأن�اع من اال�ستطالعات، 

.  فمثاًل، ا�ستخدمت درا�سة اأجريت عام 2013 ح�ل المهاجرين غير النظاميين في اأ�ستراليا 
641

عند تطبيقها في م�ا�سيع ح�سا�سة

.  وبمنح المهاجرين المزيد من ال�سيطرة 
642

اأجهزة الكمبي�تر الل�حية با�ستطالعات ذاتية اال�ستكمال ُمترجَمة اإلى لغات متعددة

– ومنحهم اإمكانية التح�ل اإلى لغتهم المف�سلة اأثناء تعبئة اال�ستطالع - نجح البحث في ت�ليد ما يمكن اعتباره ب�سكل معق�ل 
ن  ُتمِكّ اأن  �ساأنها  اأقل تطفاًل، ومن  االإنترنت  المتاحة على  ُرق  الطُّ اأن  ال�ا�سح  . فمن 

643

الم�ساركين اإجابات �سادقة و�سريحة من 

المهاجرين من القيام بدورهم كم�ا�سيع بحثية. كما تبّين اأن هذه االأ�ساليب تقلل من القلق االجتماعي، وبالتالي تنتج اإجابات 

 .
644

اأكثر �سدًقا في نتائج االأبحاث

عالوة على ذلك، فاإن الدرا�سات الط�يلة، التي تعد اأ�سا�سية في فهم �سنع القرار لدى المهاجرين، قد تعززت بف�سل تكن�ل�جيات 

مثل قدرات النظام العالمي لتحديد الم�اقع. على �سبيل المثال، عندما ُتمَنح الم�افقة، بف�سل تطبيقات النظام العالمي لتحديد 

.  كما اأن اأدوات البرامج 
645

الم�اقع الم�ج�دة في االأجهزة ال�سخ�سية، اأ�سبح من ال�سهل على الباحثين تتبع رحالت المهاجرين

ا اأنه يمكن جمع البيانات بطريقة رخي�سة ن�سبًيا، واأ�سرع، ويمكن تخزينها لفترات زمنية  واالأجهزة الجديدة والنا�سئة تعني اأي�سً

على  وكذلك  الم�ساركين  م�ساركة  على  الحفاظ  على  القدرة  للباحثين  هذه  واالت�ساالت  المعل�مات  تكن�ل�جيا  ت�فر   ،.
646

اأط�ل

.
647

تح�سين االحتفاظ بالبيانات للدرا�سات التي تمتد لفترات ط�يلة من الزمن

و�شائط التوا�شل الجتماعي والبيانات ال�شخمة 

بداأت و�سائل االإعالم االجتماعية تظهر كاأدوات هائلة في اأبحاث العل�م االجتماعية. وببروز م�اقع مثل في�سب�ك وت�يتر، وك�ن 

 ، اأ�سبحت م�اقع و�سائط االإعالم 
648

في�سب�ك وحده ي�سّم اأكثر من 1،9 مليار م�ستخدم ح�ل العالم اعتباًرا من �سهر اأيار/ماي� 2017 

االجتماعية م�ست�دعات مفيدة للمعل�مات عن المهاجرين. واالأهم من ذلك، اأن هذه الم�اقع تمّكن الباحثين من ال��س�ل اإلى 

مجتمع اأو�سع من المهاجرين اإذ ت�ّفر قدرات بحث ق�ية للم�ساركين المحتملين في الدرا�سة. ويمكن اأن تك�ن م�اقع الت�ا�سل 

االجتماعي مفيدة ب�سكل خا�ّس عند اإجراء االأبحاث ح�ل مجتمعات ال�ستات، التي ت�ستخدم ب�سكل متزايد هذه المن�سات لجميع 

. يجادل كل من Reips  و Buffardi  �سراحة باأن "و�سائل الت�ا�سل االجتماعي يمكنها اأن ت�فر للباحثين 
649
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 عالوة 
650

في مجال الهجرة نظرة فريدة عن اأفكار المهاجرين و�سل�كهم، التي تحدث ب�سكل طبيعي علي �سفحاتهم االجتماعية".

بيانات  ت�فر  اأن  االإنترنت  على  البحث  واأنماط  االجتماعية  االإعالم  و�سائل  مثل   
651

ال�سخمة البيانات  لم�سادر  يمكن  ذلك،  على 

اأثبت نظام تعقب ال�س�ريين في  اأن ت�ساعد في تحديد م�قع االأ�سخا�س، بما في ذلك المهاجرين. لقد  م�سّفرة جغرافًيا يمكن 

المجال االإن�ساني، وه� نظام لر�سم الخرائط ي�ستخدم تقنيات التنقيب االآلي في البيانات وتقارير ال�س�ر الف�ت�غرافية واأ�سرطة 

  اأنه من اأنجح اأدوات البيانات ال�سخمة منذ بدء ال�سراع ال�س�ري. ولم ي�ستخدمها الباحث�ن فح�سب لمتابعة 
652

الفيدي� والن�س��س،

اتجاهات ال�سراع، بما في ذلك حركات المهاجرين، واإنما اأي�ساً النازحين داخليا والالجئ�ن والمهاجرون اأنف�سهم بحثا عن طرق 
653

�سفر اآمنة والتخل�س من المتاجرين بالب�سر.

التحديات والفر�س

اأدوات وطرق  انُتِقدت  اإنكار الف�ائد التي تع�د بها التقنيات الجديدة على االأبحاث في مجال الهجرة. ومع ذلك، فقد  ال يمكن 

البحث الجديدة هذه على اأ�س�س منهجية واأخالقية. في�ؤكد البع�س اأن البحث الذي يتم اإجراوؤه عبر االإنترنت، على �سبيل المثال، 

  فيمكن اأن يعيق الباحثين عدم االهتمام 
654

يف�سل في كثير من االأحيان في التفكير في اأهمية التفاعالت بين الم��س�ع والباحث.

في  الم�ساركين  نظر  وجهات  فهم  من  االإنترنت،  عبر  المقابالت  اأثناء  ال�جه  وتعبيرات  ال�س�ت  نبرة  مثل  الخفية،  باالإ�سارات 

  باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن قلة اإمكانية ا�ستخدام االإنترنت بالن�سبة لعدد كبير على ال�سعيد العالمي يلّ�ح 
655

الدرا�سة فهماً كاماًل.

هذه  اإلى  ال��س�ل  ي�ستطيع�ن  ال  الذين  االأ�سخا�س  ي�ستثني  الرقمية"  "الفج�ة  بـ  ي�سمى  ما  اأن  البحثي، حيث  التحيز  طيف 

 ومع ذلك، فاإن اال�ستخدام المتزايد لتكن�ل�جيا االأجهزة الل�حية المحم�لة العالية القدرة تمّكن الباحثين من العمل 
656

التقنيات.

اآخر يتعلق  اإكمال اال�ستبيانات. وثمة �ساغل  اإلى الدعم عند  في االأماكن النائية، وكذلك مع الم�ستجيبين الذين قد يحتاج�ن 

اأن الم�ساركين في اال�ستكمال هم االأ�سخا�س المق�س�دون. ومع  بطرق مثل اال�ستبيانات على �سبكة االإنترنت، وه� التحقق من 

  با�ستخدام 
657

ذلك، فاإن التقدم في اال�ستطالعات عبر االإنترنت ي�فر االآن القدرة على التحقق تلقائًيا من ا�ستجابات اال�ستبيان،
658

تقنية ق�اعد البيانات التي ت�سمح بتاأكيد ه�ية ومعل�مات العمر التي يقدمها الم�سارك�ن.

وال تزال الم�ساكل المتعلقة بالخ�س��سية وحماية البيانات وال�سرية، خا�سة في الدرا�سات التي ت�ستخدم م�سادر البيانات ال�سخمة 

  
659

مثل و�سائط االإعالم االجتماعية، ت�سكل مخاطر وتحديات للم�ساركين في الدرا�سة ولدى الباحثين.

م�افقة  على  يح�سل  ال  اأو  الباحث،  ُيطلع  ال  قد  حيث  المثال،  �سبيل  على  االجتماعي،  الت�ا�سل  و�سائل  �س" على   اإن "التل�سّ

ال�سخ�سية  البيانات  بين  التمييز  الباحث�ن على نح� متزايد �سع�بة في  اأخالقية. كما يجد  يثير مخاوف  يتم مراقبتهم،  من 
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والبيانات العامة، اإذ لم يعد الخط الفا�سل بين االثنين وا�سًحا. وبالتالي، هناك مجم�عة متنامية من العمل ح�ل كيف يمكن 

للباحثين في العل�م االجتماعية اإجراء درا�سات اأف�سل با�ستخدام تقنيات جديدة من دون اأن يعّر�س�ا اأنف�سهم اأو م�ا�سيع اأبحاثهم 

  ولئن كان من ال�ا�سح اأن ا�ستخدام تقنيات االأبحاث الجديدة محف�فاً بالهف�ات، فقد اأ�سفرت تكن�ل�جيا المعل�مات 
660

لل�سبهات.

واالت�ساالت اأي�سا على مزايا هائلة فيما يتعّلق باأبحاث العل�م االجتماعية. وبينما يحت�سن باحث�ا الهجرة هذه التقنيات ب�سكل 

متزايد، ال بد من �سمان عدم ا�ستخدام االأ�ساليب المنا�سبة فح�سب، بل اأي�سا معالجة التحديات االأخالقية - التي يمكن ت�سخيمها 

في الع�سر الرقمي.

الآثار المترتبة على ال�شيا�شات والبحوث

الهجرة  ت�سكيل  ي�ستمر  اأن  وبعد  واأثناء  قبل  الهجرة  القرارات في مجال  ُتتَّخذ  اإذ  القديمة،  الظ�اهر  الب�سرية من  الهجرة  تعّد 

ب�ا�سطة  االأو�ساع االقت�سادية واالجتماعية والثقافية االأو�سع نطاقاً. لرّبما لم تتغير الطبيعة المتاأ�سلة في �سنع القرار ب�سكل 

كبير مع مرور ال�قت، اإال اأن الظروف التي تحدث فيها تتط�ر. اإن زيادة اأوجه التقّدم فيما يخ�ّس االأت�سال االإلكتروني واالّت�ساالت 

عبر ال�طنية على وجه الخ�س��س يعني اأننا اأكثر قدرة من اأي وقت اآخر في التاريخ على روؤية وقراءة و�سماع كيف يعي�س النا�س 

حياتهم في اأماكن نائية. اأ�سبح لدينا االآن اإح�سا�ساً اأكبر باإن�سانيتنا الم�ستركة التي تمتد اإلى ما وراء الثقافة اأو العقيدة اأو الثروة، 

تماماً كما اأننا اأكثر قدرة على اأن نرى واأن نعي�س )ب�س�رة افترا�سية( تجربة ما للحرب والمجاعة والفقر المدقع من تكاليف 

�سخ�سية. كما يمتد ت�ا�سلنا العالمي المتزايد لي�سمل دعم التفاعالت، بما في ذلك تبادل المعل�مات )والمعل�مات الخاطئة(، 

اآثار على  الحقيقي. وتترتب على هذا  ال�قت  الي�م في  اأن تحدث  االأفكار والمعرفة، بتفاعالت يمكن  االأم�ال، وتبادل  وتح�يل 

العديد من ج�انب حياتنا الي�مية، بما في ذلك كيف نفكر في الهجرة والتنقل.

قمنا في هذا الف�سل، بفح�س كيف يفّكر المهاجرون في رحالت الهجرة في مختلف ال�سياقات، باالعتماد على نتائج مجم�عة 

كبيرة من االأعمال ح�ل هذا الم��س�ع. وُيجرى مزيد من البح�ث في بلدان المن�ساأ وبلدان العب�ر، وخا�سة فيما يتعلق بالهجرة 

غير النظامية. ومن الج�انب االأكثر اإثارة لالهتمام والت�ترات النا�سئة، النظر اإلى المهاجرين باعتبارهم عنا�سر فاعلة يتمتع�ن 

بقدرة )يت��سع نطاقها( داخل مجاالت االأبحاث، بما في ذلك الفئات التقليدية للمهاجرين »ق�سراً«، مثل الالجئين. وي�ستند هذا 

اإلى االعتراف في العق�د االأخيرة باالبتعاد عن البناء الط�عي-الق�سري الثنائي واالتجاه نح� �سل�سلة من قدرات المهاجرين على 

الت�سّرف واإتخاذ القرارات. وال تزال الطرق التي يح�سل بها المهاجرون على المعل�مات من مجم�عة من الم�سادر وي�ستخدم�نها، 

الطبيعة  االإعالم االجتماعية وكذلك  و�سائل  ا�ستهالك  بما في ذلك  ب�سرعة،  اأنها مجال يتط�ر  االأبحاث  وتبّين  اأهمية،  تكت�سي 

المتغيرة لالت�سال باالأ�سخا�س الذين يق�م�ن بت�سهيل رحالت الهجرة، مثل وكالء الت�ظيف ومهربي المهاجرين. وتناق�س في 

الف�سل ال�ساد�س م�ساألة زيادة اأنماط االت�سال عبر ال�طنية واأنماط الت�ا�سل بين المهاجرين.

نظر  ل�جهات  دقة  االأكثر  الفهم  يتيح  والنظامية،  والمنظمة  االآمنة  الهجرة  اأجل  من   2018 لعام  العالمي  االتفاق  �سياق  وفي 

واعتبارات المهاجرين المحتملين والفعليين تفكيراً ب�س�رة اأعمق في ا�ستجابات ال�سيا�سات الم�ستدامة التي تك�ن اأكثر قدرة على 

دمج دعم ال�سكان وتحقيق اال�ستقرار وتعزيز االأمن الب�سري اأثناء الرحالت، وكذلك ت��سيع نطاق خيارات ال�سفر بالتاأ�سيرة. وفي 

هذا ال�سياق، نجد اأن النقاط التالية مجدية فيما يتعّلق بالبح�ث وال�سيا�سات:

2013; Hesse�Biber, 2011; Kays, Keith and Broughal, 2013; Karpf, 2012. Gold and Nawyn  660
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• يتعين على الباحثين اإيالء مزيد من االهتمام اإلى تحّكم المهاجرين في قرارتهم، واأن يفهم�ا كيف يفكر النا�س في الهجرة 
بالن�سبة لفئات ال�سيا�سات المختلفة، ويقلل�ن من التركيز على فئات ال�سيا�سات التي ُتعتبر اأ�سا�سية بالن�سبة للُنظم القان�نية. 

اأو المهارات اأو غيرها من ال�سفات لتلبية متطلبات التاأ�سيرة، على �سبيل المثال، يبدو اأن القدرة على  وبداًل من الم�اطنة 

دفع تكاليف خدمات الهجرة غير النظامية وو�سع ا�ستراتيجيات الإدارة الرحالت المحف�فة بالمخاطر اأ�سبحت اأكثر اأهمية 

في تحديد من يتحرك واأين، مّما يثير ق�سايا اأو�سع في مجال تنظيم واإدارة الهجرة ودعم ال�سكان في بلدان المن�ساأ والبلدان 

الم�سيفة.

اإلى قيام  المجتمعات، والحاجة  المتزايدة للهجرة في بع�س  ال�سغ�ط  اإلى جانب  الهجرة،  اإلى  التطلعات  بين  الت�فيق  • يظل 
اأفكار  �سياغة  في  اال�ستثمار  من  المزيد  ويمّثل  تحدًيا.  ي�سكل  منظمة،  ب�س�رة  واإقامتهم  المهاجرين  دخ�ل  باإدارة  الدول 

مبتكرة وعملية ح�ل كيفية تعزيز الم�سارات العادية دون خلق زيادات هائلة في »الطلب« للهجرة من دون ق�سد، م�ساألة ذات 

اأول�ية. اإن فهم كيفية تفكير المهاجرين في الهجرة  ورحالت الهجرة يعّد اأمًرا اأ�سا�سًيا ل�سياغة ُنُهج فّعالة.

اأكثر  ات�ساالت  تكن�ل�جيا  ب�ا�سطة  ال�طني  عبر  الت�ا�سل  بزيادة  المدع�مة  الهجرة،  ل�سياقات  الدينامية  الطبيعة  • تتطلب 
اآراء وتجارب المهاجرين باإجراء ا�ستطالعات ط�لة بداًل من روؤية  اأن ن�ستمر في اال�ستثمار في فهم  تط�راً و�سهلة المنال، 

الم�س�ح على اأنها عملية َعَر�سية ُتجرى »لمرة واحدة«. 

االأق�ى  الهجرة«  »ثقافات  تط�ر  يطرح  قد  الظروف،  بع�س  في  دولياً  للهجرة  والمجتمعات  النا�س  على  ال�سغ�ط  تزايد  • مع 
ل البقاء في بلد المن�ساأ، لكن عاجزة عن  على المدى الط�يل م�ساكل في الم�ستقبل لعدد متزايد من المجتمعات التي تف�سّ

ذلك. وبالتالي، فمن المهم فهم الع�امل المرتبطة بتف�سيل عدم الهجرة )بما في ذلك في حاالت النزاع والبيئات االأخرى 

المحف�فة بالمخاطر( ب�سكل اأف�سل. و�سي�ساعد هذا في القدرة على تقديم دعم اأف�سل لالأ�سخا�س الذين يف�سل�ن البقاء في 

مجتمعاتهم.

تعزيز  في  حا�سماً  جانباً  ت�فيرها  الجديدة  البح�ث  تقنيات  فتئت  ما  التي  المخاطر  اإدارة  وكذلك  الفر�س  ت�سخير  • �سيظل 
البح�ث الفعالة واالأخالقية في مجال الهجرة. فعلى �سبيل المثال، ي�فر تحليل البيانات ال�سخمة طريقة جديدة لتحليل 

ديناميات الهجرة، لكن ال يجب اأن يك�ن ذلك على ح�ساب تعري�س خ�س��سية و�سرية المهاجرين للخطر.
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الف�شل الثامن التقارير الإعالمية عن المهاجرين والهجرة 

مقدمة

معظم النا�س الذين يقروؤون هذا الف�سل قد التق�ا بمهاجرين في اأحيائهم اأو في اأماكن عملهم اأو دوائرهم االجتماعية، اأو هم 

اأنف�سهم مهاجرون. كما قد واجه العديد من االأ�سخا�س م��س�ع الهجرة في و�سائل االإعالم. وتتراوح تلك التغطية بين االأفالم 

وال�سحف والتغريدات، وقد تك�ن قد �س�رت الهجرة بطريقة اأو باأخرى، اأو تك�ن بكل ب�ساطة قد اأثارتها كم�ساألة ت�سكل م��س�ع 

ال�ساعة. وت�ستند ت�س�راتنا اأو م�اقفنا اأو معتقداتنا ح�ل الهجرة، اإلى حد كبير، اإلى التجارب المبا�سرة وتلك التي يتم ت�جيهها 

من خالل عد�سة و�سائل االإعالم، اإاّل اأن المزيج الدقيق من هذا وذاك يعتمد على م�اقفنا الفردية. فيعر�س الكثير من النا�س، 

بمن في ذلك الباحث�ن وال�سحفي�ن وال�سيا�سي�ن وعم�م الجمه�ر، اآراًء معّينة ح�ل الهجرة وُيناق�س�نها بينما يتجاهل�ن اأخرى. 

للمحت�ى  اأو  غير مق�س�د  ذلك  يك�ن  اأخرى،  اأحيان  وفي  معينة.  بطرق  التفكير  على  ذلك عمداً  ي�سّجعنا  االأحيان،  بع�س  وفي 

االإعالمي غالباً ما ينتج ب�سرعة ويك�ن مجدود المدة اأو الم�ساحة.

في هذا الف�سل، نهدف اإلى معالجة اأربعة اأ�سئلة رئي�سية:

والمهاجرين؟ الهجرة  العالم عن  االإعالم ح�ل  و�سائل  تق�ل  ماذا   •
اأنف�سهم؟ والمهاجرون  ال�سيا�سات  الجمه�ر و�سناع  فيه  يفكر  ما  التغطية على  هذه  تاأثيرات  هي  ما   •

التغطية؟ نف�سها في  ال�سحافة  ت�ساهم ممار�سة  كيف   •
الم�ستقبل؟ والممار�سة في  البحث  اأجل  والهجرة من  الحديثة لالإعالم  التجارب  المترتبة على  االآثار  ما هي   •

وعند معالجة هذه االأ�سئلة، ن�سّلم بكيفية تعبير و�سائط االإعالم والهجرة عن م�سطلحات تاأخذ اأ�سكااًل مختلفة - ومتغيرة - في 

اأوقات واأماكن مختلفة. واإذ ُندرك في هذا الف�سل اأنه في ال�قت الذي يميل فيه الكثير من اأبحاث و�سائل االإعالم اإلى التركيز 

على التقارير االإخبارية التقليدية، عادة في الدول ذات الدخل المرتفع التي يعتقد عادة اأنها بلدان مق�سد للمهاجرين، فاإن هذا ال 

عالم  لكترونية وو�سائل االإ يعّد �س�ى جزء من ال�س�رة. وينظر هذا الف�سل اأي�ساً في طرق جديدة للتوا�سل من خالل المواقع االإ

االأخبار  . وقد يك�ن بع�س هذا من 
662

االآخرين الم�سم�ن وت�ليده وتقا�سمه مع  التي تقدم طرًقا مختلفة لتحديد  االجتماعية 

الماأل�فة، لكن قد تك�ن هناك اأن�اع اأخرى اأقرب اإلى الترفيه والفّن. ف��سائل االإعالم الحديثة متن�عة ب�سكل خارق في محت�اها 

البلدان  اأنظمة  االإعالمية للهجرة تعك�س االختالفات في كيفية عمل مختلف  التغطية  اأن  اإلى  اأي�ساً  الف�سل  واأ�سكالها. وي�سير 

االإعالمية. اإذ اإن درجة الحرية ال�سحفية تعّد من المتغيرات الهاّمة هنا، لكن حتى و�سائل االإعالم »الحرة« ن�سبياً قد تك�ن اأكثر 

اأو اأقل حزماً في مناهجها. واإن كّنا محدودون من حيث الم�ساحة ونطاق البحث، لقد عك�سنا قدر االأمكان تن�ع – وحيث اأمكن 

حجم - اهتمام و�سائل االإعالم بالهجرة، خا�سة من وجهات نظر جغرافية مختلفة. وندر�س االأبحاث المن�س�رة باللغة االإنجليزية، 

لكننا قمنا بت�سمين درا�سات )حيث ما اأمكن ذلك( ح�ل المنتجات االإعالمية باللغة االأ�سلية.

بليندر  �سك�ت  اأك�سف�رد؛  الهجرة، جامعة  والمجتمع ومر�سد  وال�سيا�سات،  الهجرة  باحث، مركز   ،)William Allen( األن وليام  الف�سل هم:  م�ؤلِّف� هذا    661

مركزللهجرة  باحث،   ،)Robert McNeil( ماكنيل  وروبرت  اأمهر�ست؛  ما�سا�س��ست�س،  جامعة  ال�سيا�سية،  العل�م  في  م�ساعد  اأ�ستاذ   ،)Scott Blinder(

وال�سيا�سة، والمجتمع، ورئي�س ق�سم االإعالم واالت�ساالت، مر�سد الهجرة.

.Beckett, 2010   662
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الخلفية وال�شياق

يمكن الق�ل اإن الب�سر كان�ا يت�ا�سل�ن دائماً واأبداً ح�ل الهجرة بكل الطرق التي كانت متاحة لهم: حتى النق��س في اأذربيجان، 

.  فالفرار من اال�سطهاد وال�سفر لتح�سين الحالة االقت�سادية 
663

التي يبلغ عمرها ح�الي 10 اآالف �سنة، ت�س�ر الب�سر اأثناء رحالتهم

. لكن ما الذي يجعل الهجرة 
664

والتحدث عن االأوطان واالأجانب والمنفيين: كّلها اأن�اع من االأفكار والق�س�س تظهر عبر التاريخ

- وخا�سة التغطية االإعالمية لهذه الق�سية – بهذه االأهمية االآن؟

ال�سيا�سية لالأحزاب المناه�سة للهجرة في  ارتفاع م�ست�يات الخطاب المناه�س للهجرة والمكا�سب  اأحد االأ�سباب ه�  قد يك�ن 

"اأحزاب  نح�  الرئي�سية  االأحزاب  عن  الناخبين  بع�س  ابتعد  المثال،  �سبيل  على  اأوروبا،  اأنحاء  جميع  ففي  البلدان.  من  العديد 

. وقد رافقت التغطية 
665

المتطرف اليمين  اإلى  االأقرب  تلك  منها  وخا�سة  تتبعها،  التي  الهجرة  �سيا�سات  اأ�سا�س  مناف�سة" على 

.
666

ال�سلبية، بل وحتى العدائية للهجرة، زيادة مماثلة في االأحزاب المناه�سة للهجرة وخطابها ال�سيا�سي

وغالباً ما تثير النقا�سات ال�سيا�سية المهاجرين كب�َس فداء بتقلي�س االأ�سباب المعقدة وتاأثيرات واأن�اع الهجرة وجعلها ق�س�س اأو 

. لكننا قد نبالغ في تب�سيط االمر باإلقاء الل�م على و�سائل االإعالم وحدها فيما يخ�ّس الم�اقف ال�سلبية 
667

عبارات تتكرر ب�سه�لة

التاأثيرات  اأو  الديم�غرافي،  التغيير  ذلك  في  بما  دوراً،  االأخرى  الع�امل  لبع�س  يك�ن  اأن  ا  اأي�سً المحتمل  ومن  الهجرة.  تجاه 

.
668

االجتماعية واالقت�سادية الفعلية اأو المتخيلة، وال�سيا�سات االأو�سع نطاقاً )مثل التق�سف االقت�سادي(

بها  تعمل  التي  والطرق  االإعالم،  حرية  درجة  هما  مهمان  عامالن  وثّمة  التغطية.  اأنماط  على  ا  اأي�سً المتغيرة  ال�سياقات  ت�ؤثر 

و�سائل االإعالم االآن في عالم رقمي. اإن البيئة االإعالمية الحّرة هي "حيث تك�ن تغطية االأخبار ال�سيا�سية ق�ية، و�سمان �سالمة 

وتعتبر    .
مرهقة"669 اقت�سادية  اأو  قان�نية  ل�سغ�ط  وال�سحافة  ُيذَكر،  يكاد  ال  االإعالم  �س�ؤون  في  الدولة  وتدخل  ال�سحفيين، 

يدقق  اأو  الجارية،  باالأحداث  الناخبين  يخبر  اأن  يمكن  االإعالم  الأن   .
670

للديمقراطية �سرورة  وا�سع  نطاق  على  االإعالم،  حرية 

في الم�ؤ�س�سات اأو يخ�سع الم�س�ؤولين الحك�ميين للم�ساءلة، دون تدخل مفرط من الم�ؤ�س�سات اأو الم�س�ؤولين الذين يتعر�س�ن 

لالنتقاد. وتتفاوت م�ست�يات حرية االإعالم  تتفاوتاً كبيراً ح�ل العالم. ففي عام 2017 ، كانت يعي�س 13 في المائة من �سكان العالم  

المائة( يعي�س�ن في بلدان ال ت�جد فيها �سحافة  ال�سكان )45 في  في بلدان تتمتع ب�سحافة حرة، في حين كان ح�الي ن�سف 

.
671

حرة

وحتى في البلدان التي تتمتع بدرجة عالية من حرية االإعالم، غالباً ما تعك�س االأخبار اللغة والم�ا�سيع التي تف�سلها الحك�مات 

والمجم�عات الق�ية االأخرى، الأن المرا�سلين يعتمدون  غالباً على الم�س�ؤولين الحك�ميين للح�س�ل على المعل�مات، خا�سة 

.Cherry and Leppard, 2015  663

.Anderson, 2013  664

.Hobolt and Tilley, 2016  665

.Wodak, Khosravi Nik and Mral, 2013  666

.Greenslade, 2005  667

.Hainmueller  Hopkins, 2014 ، :668  لمزيد من المعل�مات ح�ل ت�سكيل االآراء و الم�اقف ب�ساأن الهجرة، اُنظر

منظمة دار الحرية ، 2016: 1-  �سملت منظمة دار الحرية م�ؤخرا معالجة و�سائل االإعالم الرقمية ومنتجيها، مثل المدونات والمدونين، وترتيبها.  669

.Zielonka, 2015  670

اأما الن�سبة الباقية )42 في المائة( فتعي�س في بلدان ذات �سحافة حرة جزئياً. منظمة دار الحرية ، 2017.  671
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 . فقد تك�ن ذات طابع مهني للغاية وتجارية 
673

ا بطرق مختلفة ح�ل العالم .  تعمل و�سائل االإعالم اأي�سً
672

ح�ل الق�سايا ال�سيا�سية

ال�سيا�سية  لالأحزاب  امتداداً  االإعالم  اأو قد تك�ن و�سائل  التقاليد االنكليزية-االأمريكية.  راأينا في  "الليبرالي"(، كما  )النم�ذج 

مهنيٌّ  يعّد  االإعالم  اأن  فيرى  الثالث  النهج  اأّما  اأوروبا(.  جن�ب  بلدان  في  ُيرى  ما  كثيراً  الم�ستقطبة” الذي  “التعددية  )نهج 

، ومع ذلك يمثل وجهات نظر تربط بين العديد من المجم�عات االجتماعية المتميزة، بما في ذلك النقابات العمالية  وم�ستقلٌّ

ب�سكل  الثالث  النم�ذج  ويعّد  ال�سمالية(.  اأوروبا  بلدان  في  "ال�سركات الديمقراطية"  والجمعيات التط�عية واالأحزاب )نم�ذج 

ال�سيا�سي  الجدَل  واال�ستقطابية  الليبرالية  التعددية  االأنظمة  تعك�س كل من  انفتاًحا ل�جهات نظر متعددة، في حين  اأكثر  عام 

الر�سمي، على الرغم من اختالف درجاتها والأ�سباب مختلفة.

من جهة اأخرى، تختلف التغطية االإعالمية بين االأنظمة الديمقراطية واالأنظمة اال�ستبدادية. فاإذ تركز معظم البح�ث على 

وق�سايا  للهجرة  االإعالمية  التغطية  تعّبر  قد  اال�ستبدادية،  االأنظمة  في  الديمقراطية،  االأنظمة  في  والتغطية  االإعالم  اأنظمة 

.  على �سبيل المثال، يرى البع�س اأن انخفا�س م�ست�ى الهجرة في التغطية االإعالمية الرو�سية 
674

اأخرى عادة عن م�سالح الدولة

ال�طنية  النخب  التركيز لدى  انخفا�س م�ست�يات  اإلى  ي�سير  وال�سين قد  الرو�سي  االتحاد  بين  الحدودية  للعالقات  وال�سينية 

.
675

واالإقليمية

كما اأّدى ظه�ر االإنترنت، وانت�سار و�سائل االإعالم االجتماعية الحًقا كم�سدر لالأخبار )اأو �ساغل عن االأخبار(، اإلى تغيير الم�سهد 

االإعالمي بعدة طرق. يزعم البع�س اأن التح�الت الرقمية تهدد ال�سحف التقليدية بال�سماح للم�ستخدمين بالعث�ر على جميع 

.  نتيجة لذلك، هناك قّلت 
676

اأن�اع االإ�سدارات - االأخبار واالإعالن والتغطية الريا�سية وق�سايا اأنماط الحياة – كّلما وحيثما اأرادوا

ُحف اأو في ا�ستراكات. وبالتالي يّطلع عدد اأكبر من النا�س على االأخبار من  �سرورة �سراء ُحزم كاملة من االإنتاجات المجّمعة في �سُ

و�سائل االإعالم االجتماعية: فقد اأظهرت اإحدى الدرا�سات اأن قرابة ن�سف الم�اطنين االأمريكيين )46 في المائة( يت�سرف�ن على 

. و�سهدت البرازيل )70 في المائة( والبرتغال ) 66في المائة( واأيرلندا )52في المائة( وكندا )48في المائة( معدالت 
677

هذا النح�

اأعلى، تركز فقط على ا�ستخدام و�سائل االإعالم االجتماعية بداًل من جميع الم�اقع االإلكترونية. ومع ذلك، فاإن هذين العالَمَين 

لت البح�ث في العالقة بين المدونات وو�سائل االإعالم التقليدية  لي�سا منف�سلين تماماً، كما ه� الحال في التدوين: فقد ت��سّ

.
678

اإلى اأنها ت�ؤثر على بع�سها البع�س، مما ي�ؤدي اأحياناً اإلى اإثارة المتابعة، بينما تتفاعل اأحياناً اأخرى مع المحت�ى

اأحياًنا ب�سكل �سريع  اإجراءات -  ا االأ�سخا�س ببع�سهم البع�س بطرق جديدة تتيح اتخاذ  اأي�سً تربط و�سائل الت�ا�سل االجتماعي 

  .
679

جًدا. على �سبيل المثال، ا�ستخدم النا�س ل��سائل االإعالم االجتماعية لح�سد الدعم لحركات االحتجاج خالل الربيع العربي

للمهاجرين  الدعم  لح�سد  االجتماعية  االإعالم  و�سائل  المحلية،  المجتمعات  وكذلك  الحك�مية،  غير  المنظمات  ت�ستخدم  كما 

.
680

االأفراد المهّددين بالترحيل
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الم�ساواة في  اأو عدم  لكن تغّيرات و�سائل االإعالم تطرح اأي�ساً مجم�عات جديدة كاملة من التحديات. اإن "الفج�ات الرقمية" - 

 – قد ت��ّسع نطاق هذه الفج�ات، اأو تخلق فج�ات جديدة. وقد 
681

ال��س�ل اإلى تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت وا�ستخدامها

"الفقاعات"، حيث ال يّطلع الم�ستخدم�ن �س�ى على االأخبار  ت�ساهم و�سائل الت�ا�سل االجتماعي اأي�ساً في "غرف ال�سدى" اأو 

.  وتعزز هذه االآثار االإعالمية اال�ستقطاب 
682

التي يتم تمريرها - والم�افقة عليها - من قبل االأ�سدقاء ذوي التفكير المماثل

ال�سيا�سي، وتتحدى الجه�د الرامية اإلى تعزيز ت�افق االآراء، خ�س��ساً ب�ساأن �سيا�سات الهجرة.

التغطية الإعالمية حول العالم

الم�شاعر ب�شاأن الهجرة الوافدة

االأخبار  تربط  االإعالم  و�سائل  اأن  البحثية  االأدّلة  من  العديد  يبّين  للهجرة؟  االإعالمية  التغطية  �سلبية  اأو  اإيجابية  مدى  ما 

  بالمهاجرين في جميع اأنحاء العالم. فخالل الفترة 2013-2014، كانت التغطية غير الم�سجعة للهجرة في ال�سحافة 
683

ال�سيئة

المطب�عة وعبر االإنترنت ، في �ستة بلدان ذات م�ست�يات عالية جداً في مجال التنمية الب�سرية )اأ�ستراليا وكندا وه�لندا والنرويج 

في  خا�س  ب�سكل  وا�سحة  الفج�ة  هذه  وكانت   .
684

للهجرة الم�سجعة  االإنتاجات  �سعف  من  اأكثر  المتحدة(،  والمملكة  و�س�ي�سرا 

اأ�ستراليا والمملكة المتحدة، بينما كانت اأقل في كندا و�س�ي�سرا. وفي ال�قت نف�سه، ت�سّمنت اإنتاجات و�سائط االإعالم في البلدان 

خذت منها العّينات، م�ست�يات اأدنى من التنمية الب�سرية )مثل اأفغان�ستان، وبنغالدي�س، وماليزيا، وباك�ستان، و�سري النكا، 
ُ
التي اأ

ا خطاباً غير م�سجع بدرجة اأكبر بكثير مما ه� م�سجع. ومن بين هذه البلدان، كان االإعالم الماليزي  وتايلند، وفييت نام( اأي�سً

والتايلندي االأكثر احت�اء للخطاب ال�سلبي. وكانت و�سائل االإعالم في كال المجم�عتين من البلدان اأكثر �سلبية تجاه الهجرة 

.
685

غير النظامية

ال�سحف  ن�سرت  المثال،  �سبيل  على  العام.  االتجاه  هذا  معينة  وطنية  اإعالم  ل��سائل  تف�سياًل  االأكثر  الدرا�سات  ت�ؤكد  ما  كثيراً 

الدانمركية، واإلى مدى اأكثر اعتداال، ال�سحف اله�لندية، مقاالت اأقرب اإلى اأن تك�ن �سلبية منها اإيجابية ح�ل الهجرة بين عامي 

، واأظهر تحليل مماثل عن المهاجرين في االأخبار االألمانية )المطب�عات والتلفزي�ن( بين عامي 1998 و2005 اأن 
686

2003 و2010 

.
687

ا، عادًة ما تعطي �س�رة �سلبية عن هذه المجم�عات و�سائل االإعالم هذه اأي�سً

لكن هناك بع�س االأ�سباب التي تجعلنا نت�خى الحذر ح�ل هذا ال�سرد عن الطابع ال�سلبي. اأواًل، ال�سلبية لي�ست فريدة من ن�عها في 

تغطية الهجرة، حيث يرّكز ال�سحفي�ن عم�ًما على الم�ساكل في معظم الم�ا�سيع. ثانًيا، هناك ا�ستثناءات التجاه االأخبار ال�سيئة. 

حرز بع�س التقّدم نح� تغطية اأكثر اإيجابية - اأو على االأقل اأكثر حيادية - لق�سايا الهجرة عبر العديد من بلدان المق�سد 
ُ
وقد اأ

. كما اأظهرت و�سائل االإعالم في بلدان معينة، مثل �س�ي�سرا وفيتنام، زيادات 
688

اإلى اأي حدث معّين وبلدان المن�ساأ، قد ال ُيعزى 
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.Sunstein, 2017  682

.Philo, Briant and Donald, 2013  683

.McAuliffe, Weeks and Koser, 2015  684
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.  كما �سهدت ال�سحف في ني�زيلندا اأي�ساً 
689

ملح�ظة في االإنتاجات االإيجابية، واإن كان الم�سهد العام لالإعالم يبدو اأكثر ا�ستقطابا

. عالوة على ذلك، وكما يتم ا�ستك�ساف ذلك بمزيد من التف�سيل في وقت 
اأكثر دقة وتعاطف بعد عام 2000"690 "تقديم تقارير 

الحق، فاإن التغييرات في و�سائل االإعالم التقليدية )وكذلك انت�سار و�سائل االإعالم االجتماعية خارج ال�سحافة التقليدية( ت�فر 

فر�سا للمهاجرين الإنتاج وتعزيز اإ�سدارات خا�سة بهم ت�سلط ال�س�ء على الج�انب االإيجابية للهجرة.

تاأطير الهجرة: الق�شايا المتناف�شة، والنهج المختلفة

النظر  وال�سرد، ووجهات  الق�سايا  ا مجم�عة متن�عة من  اأي�سً ت�ّفر  لكنها  �سلبية فح�سب،  اأو  اإيجابية  لي�ست  الهجرة  اإن تغطية 

المختلفة. ولغر�س هذا الف�سل، يمكن النظر اإلى هذه التقنيات عم�ماً على اأنها �سبل مختلفة ل��سع اإطار  الهجرة، واإن كّنا ندرك 

. من المهم تحديد كيفية تاأطير االأم�ر الأنه، كما تم ا�ستك�سافه الحًقا، ت�ؤثر 
691

اأن مفه�م االإطار نف�سه غير محدد دائًما ب�سكل جيد

االإطارات االإعالمية في كيفية تفكير النا�س في الهجرة.

 . على 
692

كثيراً ما ت�سير و�سائل االإعالم التقليدية في ال�اليات المتحدة واأوروبا اإلى الهجرة باعتبارها ق�سية »قان�ن ونظام« اأو اأمن

�سبيل المثال، اأ�سبح هذا الربط اأكثر و�س�حا في و�سائل االإعالم االإيطالية في الفترة من ال�سبعينات اإلى الت�سعينات من القرن 

  وطالبي اللج�ء والالجئين "ُزيَّف" اأو 
.   كما و�سفت و�سائل االإعالم البريطانية المهاجرين باأنهم "غير �سرعيين"694

693

الما�سي

.  وفي هذا ال�سدد، من عام 1999 اإلى عام 2014، كانت ال�سحف المكت�بة باالإنكليزية في ماليزيا 
695

لهم �سلة بالتهديدات االإرهابية

. ويجادل 
696

الماليزية الحالة  في  خا�س  ب�سكل  ق�ي  نمط  وه�  وتايلند عادة ت�سير اإلى المهاجرين على اأنهم "غير �سرعيين" - 

بحث حديث باأن الج�انب االقت�سادية، التي ت�سدد على التكاليف واالآثار المالية للمهاجرين في بلدان المق�سد، تعتبر كبيرة/

. وب�سكل عاّم، تختلط ج�انب ال��سع القان�ني واالإجرام والتاأثيرات االقت�سادية 
697

م�ساوية للقلق ب�ساأن الجريمة، بل وقد تتعداه

هذه وتتداخل في خطاب و�سائل االإعالم ح�ل الهجرة، كما ه� الحال في تغطية ال�سحافة المكت�بة باالإ�سبانية للمهاجرين من 

.
698

اأمريكا الالتينية

اأو  ال�طنية  لله�ية  تهديدات  اأنهم  على  وت�س�يرهم  "االأ�سليين"،  ال�سكان  عن  المهاجرين  فرز  على  ينط�ي  اآخر  نهج  وهناك 

من  المهاجرين  ي�س�ر    ،
699

االأمريكية االإعالم  و�سائل  في  درا�سته  تّمت  الذي  الالتيني،  التهديد  فخطاب  التما�سك.  اأو  الثقافة 

 . وتميل و�سائل االإعالم المحلية في غ�انغزو، في ال�سين، 
700

اأمريكا الالتينية باعتبارهم غير قادرين على االندماج ب�س�رة ناجحة

المرجع نف�سه.  689
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  .Anderson,  2013  696

Caviedes, 2015  697
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.Chavez, 2013  699

في ال�اليات المتحدة االأمريكية، هذا الن�ع من ال�سرد الذي ي�سّنف النا�س على اأ�سا�س العرق لي�س جديداً، كما يبّين فل�ري�س   Flores )2003( في التغطية   700

االإعالمية ح�ل حمالت ترحيل المك�سيكيين واالأميركيين من اال�سل مك�سيكي في الع�سرينات والثالثينات من القرن الما�سي.   
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�سفحات  في  ينت�سر  خطاب  وه�   - العن�سري"  و"النقاء  العامة  لل�سالمة  تهديد  اأنهم  على  االأفارقة  المهاجرين  ت�س�ير  اإلى 

. وفي ال�قت نف�سه، يربط االإعالم ب�سكل متزايد بين الخطاب ال�سعب�ي �سد االإ�سالم واأ�سئلة اأو�سع نطاقاً ح�ل 
701

االإنترنت، اأي�سا

الثقافة والهجرة، كما راأينا في النقا�س العام في النرويج ح�ل هجمات تم�ز/ي�لي� 2011 االإرهابية العن�سرية البي�ساء، في اأوت�يا 

.
702

واأو�سل�

كما يمكن للتغطية االإعالمية اأن تزيل المهاجرين ب�س�رة مجازية من ال�سكان تماماً، با�ستخدام لغة تجريدهم من اإن�سانيتهم. 

اأ�سكال الك�ارث الطبيعية )غالًبا ما يك�ن  "ومن االأمثلة البارزة على ذلك اال�ستعارات المجازية التي تعتبر الهجرة �سكاًل من 
االإعالم  و�سائل  وا�سع، وتظهر في  المهاجرين كحي�انات، وخا�سة كح�سرات." وهذه ممار�سة منت�سرة على نطاق  اأو  الفي�سان( 

  ودول ال�سرق االأو�سط التي ت�ست�سيف 
706

  وال�اليات المتحدة
705

  وجن�ب اأفريقيا
704

  واأ�ستراليا
703

ال�طنية مثل المملكة المتحدة

ال�ارد داخل مرّبع كيف ت�سف و�سائل االإعالم في الدول الم�سيفة والبلدان غير الم�سيفة  الن�س  ال�س�ريين )اُنظر  الالجئين 

  وتنطبق كل من التهديدات االقت�سادية واالجتماعية والثقافية على تغطية الهجرة "غير القان�نية" 
708

،
707

الالجئين ال�س�ريين(.

 .
اأو "غير النظامية"709

كيف ت�شف و�شائل الإعالم،  في الدول الم�شيفة وغير الم�شيفة، الالجئين ال�شوريين

ع اأن تغطي و�سائل االإعالم في البلدان التي تعاني من تدفقات الهجرة الق�سرية هذه الم�ساألة ب�سكل مختلف عن و�سائط  ُيتَ�قَّ

�سبكة  على  والغربية  العربية  االإعالمية  التغطية  لمقارنة  الدرا�سات)اأ(  اإحدى  جريت 
ُ
واأ النزاع.  خارج  البلدان  في  االإعالم 

الثانية  اأكثر من  اأي من المجم�عتين ت�ستخدم  اإذا كانت  اآذار/مار�س 2011، لمعرفة ما  ال�س�ريين منذ  االإنترنت، لالجئين 

العبارات المجازية من قبيل "الماء" اأو "ال�سغط" ، مثل الحديث عن م�جات الالجئين التي ت�سع عبئاً على الخدمات.

عادة  وتركية(  وم�سرية  واأردنية  لبنانية  اأخباراً  ت�سمنت  )التي  الدرا�سة  في  الم�سيفة  الدول  في  العربية  االإعالم  ف��سائل 

اأكثر من و�سائل االإعالم غير الم�سيفة )التي ت�سم م�سادر  اإلى الالجئين ال�س�ريين،  ما ت�ستخدم اال�ستعارات عند االإ�سارة 

ت�سّ�ر  ما  عادة  الأنها  مهّمة  الخيارات  هذه  وتعّد  المتحدة(.  العربية  االإمارات  من  وم�سادر  و�سع�دية،  وبريطانية  اأمريكية 

ال�س�ريين كمجم�عة ال يمكن تمييزها، باالإ�سافة اإلى التاأكيد على الثقل الذي يلقي به الالجئ�ن على المجتمعات الم�سيفة. 

ويعّد ت�ثيق بروز اال�ستعارات وما ت��سله من ر�سائل جزءاً مهماًّ لفهم االأهمّية العالمية التي تكت�سيها التغطية االإعالمية.

 .Abid, Manan and Rahman, 2017  )اأ(
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.Pickering, 2000  704
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.Santa Ana, 1999  706

           .Abid, Manan and Rahman, 2017  707

الج�انب  ت��سيل  اأي�سا  يمكنها  ني�زيلندا:  حالة  في   )2016( �س�ر  �سالح  ي�ستك�سف  كما  �سلبية،  الهجرة  �سياق  في  اال�ستعارات  ا�ستخدامات  كل  لي�ست  لكن   708

االإيجابية واالقت�سادية.

.Thorbjornsrud, 2015  709
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على عك�س روايات التهديدات واالنق�سام وال�سفات الالاإن�سانية، ُتظهر درا�سات اأخرى اإطاًرا اإن�سانًيا �سريًحا "ي�س�ر المهاجرين 

. وت��سح عّدة حاالت هذه الطريقة في تغطية الهجرة في و�سائل االإعالم االأوروبية الغربية، بما في 
ك�سحايا لنظام غير عادل"710

  ومن المثير لالهتمام اأن هذا الن�ع من الخطاب قد �سيطر فعاًل على 
713

 وه�لندا.
712

 وفرن�سا
711

ذلك تلك الم�ج�دة في بلجيكا

التغطية ال�سحفية في جمه�رية ك�ريا خالل الفترة من 1990 اإلى 2008، التي اأفادت باأن "المهاجرين ال�افدين ي�سار اإليهم في 

ا في التغطية المتعلقة باالغتراب )انظر الن�س داخل المرّبع "الهجرة  .   كما يظهر ذلك اأي�سً
الغالب على اأنهم �سحايا �سعفاء"714

ُهج االأخرى المذك�رة اأعاله. على  في و�سائل االإعالم البنغالدي�سية والرومانية"(. لكن يظهر عادة هذا الخطاب اإلى جانب النُّ

�سبيل المثال، ت�سير االإ�سدارات ال�سحفية الماليزية اإلى طالبي اللج�ء والالجئين، على اأنهم تهديدات و�سحايا، ح�سب المي�ل 

.
715

االأيدي�ل�جي للمن�س�رات

الهجرة خارج الوطن في و�شائل الإعالم الرومانية والبنغالدي�شية

ا  اأي�سً اأخرى  اأبحاث  تنظر  في حين اأن العديد من الدرا�سات االإعالمية تركز على الهجرة اإلى بلدان "المق�سد" التقليدية، 

ال�سحف  ت�س�ير  على  الدرا�سات  اإحدى  فرّكزت  الهجرة.  في كيفية تغطية و�سائل االإعالم في "البلدان الُمر�سلة" لق�سايا 

الرومانية ال�ا�سعة النطاق، للمغتربين وتح�يالتهم المالية اإلى رومانيا خالل الفترة 2011-2202.)ب( وكانت هذه ال�سحف 

تنظر اإلى التح�يالت المالية كم�سادر اإيجابية للتنمية في رومانيا - على الرغم من اأن االآراء االأخرى االأقل تكرارا تطرح 

�سر.
ُ
اأ�سئلة ح�ل الخ�سائر المحتملة فيما يخ�ّس المهارات ووق�ع الخلل داخل االأ

االإعالم  و�سائل  تعليق  اأخرى.)ج( رغم  نامية  بلدان  �سمن  من  بنغالدي�س،  في  االإعالم  و�سائل  في  اأخرى  درا�سة  وبحثت 

يم�ّس  الذي  المعاملة،  و�س�ء  اال�ستغالل  ب�ساأن  المخاوف  تذكر  كانت  بنغالدي�س،  لعمال  الخارج  في  العمل  فر�س  على 

ا  اأي�سً ُتعاَلج  العديدة،  التنقل  اأن�اع  اأحد  باعتبارها  الهجرة،  اأن  كيف  اال�ستنتاجات  هذه  وتبّين  خ�س��ساً.  العامالت 

التغطية. من  مختلفة  باأن�اٍع 

.Mădroane, 2016  )ب(

.McAuliffe and Weeks, 2015 )ج(

مراعاة مختلف المقايي�س وو�شائل الإعالم المختلفة

تنط�ي هذه االتجاهات اأي�ساً على اأبعاد جغرافية. فعلى �سبيل المثال، قد يغطي ال�سحفي�ن العامل�ن في ال�سحافة االإقليمية 

ح في الحاالت المتناق�سة لتغطية  والمحلية الهجرة ب�سكل مختلف ب�سبب �سبكاتهم وات�ساالتهم الخا�سة بالم�قع، كما ه� م��سّ

. وفي ال�قت نف�سه، ك�سف تحليل تغطية ال�سحف االإقليمية االإ�سبانية 
716

طالبي اللج�ء في ي�رك�ساير وويلز في المملكة المتحدة

ت�فير  اإلى  اأكبر  ب�س�رة  "م�جهة  فهي  المهاجرين،  ُتجاه  �سلبية  المحّلية  ال�سحف  تك�ن  قد  اأنه في حين  ولي�ن،  كا�ستيال  في 

Thorbjornsrud, 2015.  710

  Van Gorp, 2005.  711

 Benson, 2013.  712

Bos et al., 2016.  713

Park, 2014.  714

Don and Lee, 2014.  715

Finney and Robinson, 2008.  716
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. وتت�سابه هذه الدرا�سة مع 
717

الخدمات للمجتمع على عك�س اأخبار "ال�سيئ ه� الجيد" الم�ج�دة في ال�سحافة ال�سعبية ال�طني

نتائج درا�سات �سابقة في ه�لندا، حيث تميل ال�سحف االإقليمية اإلي تقديم ج�انب وق�س�س اإن�سانية بغ�ّس النظر عن اآراء ال�سكان 

على  كبيرة  م�سكلة  الهجرة  الم�اطن�ن  يعتبر  فقد  المتباينة:  الت�س�رات  مع  النمط  هذا  ويتطابق   .
718

اللج�ء ب�ساأن  المحليين 

. لكن من �ساأن النقا�سات ال�طنية 
719

الم�ست�ى الق�مي، بينما ينظرون اإلى التن�ع ب�سكل اإيجابي اأو محايد في مناطقهم المحلية

 .
720

اأي�سا اأن تحفز ال�سراعات المحلية والت�س�رات ال�سلبية

اما في بحث اآخر، فتّمت مقارنة ال�سحف المحلية وال�طنية في كندا والمملكة المتحدة بين عامي 2001 و2012، تم ا�ستنتاج  اأّن 

 .
721

الع�امل التي ي�سعر بها ال�سكان المحلي�ن مثل البطالة، واالأعداد الفعلية للمهاجرين ال ت�سبب اأي تغيير ج�هري في التاأطير

ح هذه المناق�سة كيف يك�ن االإعالم وتاأثيراته غالباً خا�ساًّ ب�سياق معين، مما يجعل من ال�سعب ا�ستخال�س ا�ستنتاجات  وت��سّ

عاّمة.

يزيد النطاق ت�ساعداً، كما ه� وا�سح في التغطية االإعالمية الدولية ل�سيا�سات الهجرة الخا�سة بالدول االأخرى. ويمكن لر�سد 

اأفادت و�سائل  اأن ُيبرز ق�سية معينة. على �سبيل المثال، في فبراير/�سباط 2014،  اأو  اأ�سل�ب التغطية  اأن يغّير  الق�سايا عن ُبعد 

االإعالم االأ�سترالية عن "اأعمال ال�سغب" التي تحدث في مراكز االحتجاز في باب�ا غينيا الجديدة، التي تعمل نيابة عن اأ�ستراليا. 

 وزيادة ال�عي 
ورغم ا�ستخدام و�سائل االإعالم الدولية لهذه االأحداث "للت�ساوؤل ح�ل قان�نية ت�سرفات الحك�مة االأ�سترالية" 722

بحاالت طالبي اللج�ء في االحتجاز، اإال اأنها ما تزال ت�س�ر ه�ؤالء المهاجرين على اأنهم مختلف�ن ن�ًعا ما. ون�ستك�سف الحقاً في 

هذا الف�سل، ع�امل محددة لممار�سة ال�سحافة، التي قد ت�ساعد في تف�سير �سكل وم�سم�ن تغطية الهجرة.  

كما ي�سهل التقدم في جمع البيانات وتحليلها، البحث في االإعالم الرقمي. على الرغم من اأن هذه التقنيات ال تزال في ط�ر النم�، 

اإال اأنها تقدم بالفعل لمحة عن الطرق التي يدور بها النقا�س العام ح�ل الهجرة خارج نطاق ال�سحافة التقليدية )انظر الن�س 

داخل المربع »اآالن ك�ردي وال�س�ر التي انت�سرت عبر 20 ملي�ن �سا�سة«(. فعلى �سبيل المثال، ك�سفت درا�سٌة لبيانات ت�يتر عن 

تقلبات، "ارتفاعا وهب�طا"،  فيما يخ�ّس االهتمام العاّم بالهجرة - واأفراد معينين يحاول�ن قيادة المناق�سة العامة - حيث ناق�س 

ا مجه�لة  ا فر�سً ، وقد ت�فر المدونات والمنتديات عبر االإنترنت اأي�سً
723

مجل�س ال�سي�خ االأمريكي اإ�سالح الهجرة في عام 2013 

اله�ية ال�ستخدام �سيغة اأ�سّد وخطاباً يجّرد النا�س من اإن�سانيتهم ب�ساأن المهاجرين، اأكثر مما يمكن ا�ستخدامه في االإ�سدارات 

اأكثر تن�ًعا، كما يتبّين من المجتمعات االإلكترونية في جمه�رية  . لكنها قد تعِر�س على النا�س اأي�ساً وجهات نظر 
724

التقليدية

ت�ا�سل  نف�سه،  ال�قت  وفي   .
725

االإنترنت عبر  ال�سائد  باالإعالم  مقارنًة  للمهاجرين  تن�عاً  اأكثر  �س�ر  ر�سم  اإلى  تميل  التي  ك�ريا 

منتديات االإعالم االجتماعية ربط طالبي اللج�ء والالجئين من دول ال�سرق االأو�سط باالإرهاب واالنحراف الجن�سي، مما يغّذي 

.
مفاهيم "ال تت�افق مع الت�قعات المرئية ح�ل ما يبدو عليه "الالجئ"726
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اآلن كردي وال�شورة التي انت�شرت عبر 20 مليون �شا�شة

يزيد  ما  على  خطاأ(  "اآيالن"  �سّمي  اآالن كردي )وقد  الغارق  ال�س�ري  الطفل  اأيل�ل/�سبتمبر 2015، ظهرت �س�ر  �سهر  في 

على20 ملي�ن �سا�سة في جميع اأنحاء العالم، ويع�د الف�سل االأكبر في ذلك ل��سائل االإعالم االجتماعية. واأظهرت االأبحاث 

في اآثار انت�سار هذه ال�س�رة،  اأن ا�ستخدام التغريدات لكلمة "الجئ" لم ترتفع بعد ذلك ف�راً فح�سب، واإنما انت�سرت ب�سرعة 

اأي�سا من منطقة جغرافية محدودة، اإلى جمه�ر اأو�سع في ال�سرق االأو�سط وفي بقية العالم. )د(

في حين اأعلنت دول مختلفة )بما في ذلك كندا واألمانيا والمملكة المتحدة( اتخاذ تدابير لزيادة الدعم لالجئين في اأعقاب 

ن�سر ال�س�رة، هناك مناق�سات ح�ل كيف، واإلى اأي مدى، حّركت هذه ال�س�رة النقا�س العاّم في اأوروبا ح�ل الالجئين.)ه( لكن 

اإلى حدود االتحاد  اإن ال�س�رة ترمز  اإذ  اأنها تمثل لحظة مهمة في روايات الهجرة االأو�سع نطاقاً،  اأدنى �سك في  لي�س هناك 

االأوروبي المغلقة، والمخاطر التي ي�اجهها النا�س اليائ�س�ن من اأجل عب�رها. كما اأنها تثير ت�ساوؤالت ح�ل م�س�ؤولية ال�سبكات 

االجتماعية كمن�سات الأن�اع كثيرة من الم�سامين، ال يتفق مع جميع القراء اأو الم�ساهدين اأو يروها منا�سبة.

.Vis and Goriunova, 2015 )د(

 .Vollmer and Karakayali, 2017   )ه(

ا العديد من الم�ا�سيع واالأن�اع. فعلى �سبيل المثال، وجدت االأبحاث في البرامج التلفزي�نية  يت�سمن محت�ى و�سائط االإعالم اأي�سً

الخيالية االإ�سبانية في وقت الذروة )مثل الم�سل�سالت الك�ميدية اأو الم�سل�سالت اأو االأفالم الروائية( اأن ال�سخ�سيات المهاجرة 

ا على اأنهم اأقل تعليماً وذكاًء  ا، مقارنة بال�سكان االأجانب الفعليين فح�سب، بل لقد تم ت�س�يرهم اأي�سً لم تكن ممثلة تمثياًل ناق�سً

.
728

- وهي ا�ستنتاجات تتكّرر في درا�سات االإعالم االإذاعي في ال�اليات المتحدة 
727

وعماًل ثابًتا، واأنهم اأكثر عنفاً

ا لت�سليط ال�س�ء - باالإ�سافة اإلى اإعادة �سياغة بل  ا فر�سً ت�فر التغطية االإعالمية للريا�سيين الذين لديهم خلفية مهاجرة اأي�سً

، وتغطية 
730

.  وت�سمل االأمثلة المقاالت عن فريق كرة القدم ال�طني الفرن�سي
729

وتنحية - اأ�سئلة ح�ل اله�ية ال�طنية واالندماج 

.  وا�ستخدمت التغطية االإذاعية ال�سل�فينية للريا�سيين 
731

ال�سحف البريطانية لالأولمبيين البريطانيين من ذوي اأ�س�ل مهاجرة

اأثر  اإلى  ي�ؤّدي  مما  و"غير حقيقي"،  "م�ست�رد"  مثل  اأفريقية، م�سطلحات  اأ�س�ل  منهم من  )وكثير  المتجن�سين  االأولمبيين 

.
732

خطابي ي�ؤّكد على االختالفات بين الالعبين والم�ساهدين

و�شائط الإعالم  وال�شحافة التي يقودها المهاجرون 

في خ�سّم التقارير التي ت�ؤكد اختالفات المهاجرين فيما يتعلق بال�سكان الم�سيفين اأو ال�سكان االأ�سليين، من المهم ا�ستك�ساف 

كيفية و�س�ل المهاجرين اأنف�سهم اإلى و�سائط االإعالم واإنتاج محت�ى و�سائط االإعالم والم�ساركة فيها. تعمل غرف االأخبار التي 

تلبي احتياجات مختلف جماهير المهاجرين - باالإ�سافة اإلى التقنيات الرقمية التي تخّل باالإعالم التقليدي وتتحايل عليه - على 

خلق فر�س وتحديات جديدة لتغطية الهجرة. ويظهر البحث الذي يقارن بين و�سائل االإعالم باللغة االإ�سبانية واللغة االإنجليزية 

.Igartua, Barrios and Ortega, 2012  727

.Mastro and Behm�Morawitz, 2005  728

.Maguire, 2013  729

.Garcia�Arjona, 2012  730

.Allen and Blinder, 2012  731

.Ličen and Billings, 2013  732
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في ال�اليات المتحدة، على �سبيل المثال، اأن االأولى تغّطي ق�سايا الهجرة ب�س�رة اأكثر اإيجابية من االأخيرة – مما ي قد ي�ؤّثر في 

 .
733

تفكير جمه�رها الحقاً

بلد  مع  العالقات  ودرجة  والتحفيز،  وال�سكل  االأ�سل�ب  حيث  من  تختلف  واإنما  واحدا،  نهجا  المهاجرة"  "ال�سحافة  تّتبع  وال 

،  اأو تغطية �سحف 
736

، وال�سحفي�ن الفنزويلي�ن في فل�ريدا
735

. ف��سائل االإعالم ال�سينية في كندا وال�اليات المتحدة
734

المن�ساأ

،  كلها تبرهن على كيفية ارتباط 
737

ال�س�د التاريخية لمهاجرين من الهند الغربية اإلى ال�اليات المتحدة في اأوائل القرن الع�سرين

المثال، ي�ستخدم الالجئ�ن ت�يتر وفي�س ب�ك  بالبلدان الم�سيفة - والت�ا�سل معها - بطرق مختلفة. على �سبيل  المهاجرين 

لتقا�سم تجاربهم الخا�سة ب�سكل مبا�سر، مما ي�سير اإلى اأنه: "يبدو اأن تح�اًل �سريًحا نح� �سهادة ذاتية ي�فر اإمكانية وج�د و�سائل 

. و يمكن اأن تمتد هذه التقنية اإلى و�سائل االإعالم والمناطق الجغرافية 
اإعالم اجتماعية م�ستقّلة يديرها الالجئ�ن اأنف�سهم"738

االأخرى. لكن ، كما �سنرى الحقاً، يت�قف مدى فعالية هذه الر�سائل وطرق اإنتاج التغطية على الهدف المق�س�د.

اآثار التغطية الإعالمية على المفاهيم العامة و�شنع ال�شيا�شات وعلى المهاجرين

تتعلق التغطية االإعالمية، بجميع اأ�سكالها، بالعالم اأجمع. وت�فر و�سائل االإعالم م�سادر معل�مات مهمة ت�ؤثر على كيفية ت�سرف 

النا�س، وما يفكر فيه النا�س، وكيف ي�سع �سانع� ال�سيا�سات اأول�يات جداول االأعمال، وكيف يتخذ المهاجرون القرارات.

التغطية الإعالمية والراأي العام حول الهجرة

. فقد بّين الق�سم ال�سابق كيف تختلف التغطية 
739

علينا اأن نتذكر اأّن ال�سحافة قادرة ب�سكل مذهل على اإخبار قرائها بما يفكرون فيه

ا. لكن ما  االإعالمية للهجرة في جميع اأنحاء العالم - ولي�س فقط داخل ال�سحف التقليدية، واإنما في و�سائل االإعالم االأخرى اأي�سً

هي تلك التاأثيرات التي تتركها هذه الت�س�رات والنهج المختلفة على ما يفكر فيه النا�س، وعلى و�سع ال�سيا�سات وعلى المهاجرين 

اأنف�سهم؟

في اأوائل القرن الع�سرين، اقترح والتر ليبمان اأن ما نفكر فيه ح�ل ق�سية ما يعتمد على "ال�س�ر الم�ج�دة في ُمخّيلتنا" التي 

اأم ال، فقد �سكلت   و�س�اء كانت ب�س�رة �سريحة 
740

اأخرى. اأو نتلقاها من م�سادر  باأنف�سنا، من خالل التجربة المبا�سرة،  نخلقها 

هذه الفكرة اأ�سا�س كثير من االأبحاث ح�ل كيفية تاأثير و�سائل االإعالم على ما يفكر فيه النا�س: هل ي�ؤدي تغيير ال�س�ر اإلى تغيير 
741

الروؤى واالآراء ب�سكل مماثل؟

ويت�ّقف اأحد ج�انب هذه الت�سّ�رات على عدد المهاجرين في البلد. اإذ يبالغ النا�س ب�سكل منتظم في االأرقام المتعلقة بمجم�عات 

and Singh, 2009.   Abrajano  733

.Shumow, 2014  734

.Zhou, Chen and Cai, 2006  735

.Shumow, 2012  736

.Tillery and Chresfield, 2012  737

and Gajjala, 2016. Rettberg  738

.Cohen, 1963  739

.Lippmann, 1997  740

هناك اختالفات بين الت�س�رات واالآراء - ال �سيما، اأن هذه االأخيرة ت�سير اإلى تقييم م�قف في حين ال ت�سير االأولى اإال اإلى ال�عي العام اأو الروابط المعرفية   741

بين كيان والخ�سائ�س المرتبطة به. ولغر�س هذا الف�سل، يمكن ا�ستخدام هذين الم�سطلحين بالتبادل لالإ�سارة على نطاق وا�سع اإلى فكرة »ما يظن النا�س«. 

.Fiske and  Taylor (2016) لمزيد من التفا�سيل، انظر
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. وقد يحدث هذا الأن النا�س يرون المهاجرين ب��سفهم تهديداً )ويبالغ�ن في هذا التهديد( اأو الأنهم يتلق�ن معل�مات 
742

االأقليات

غير �سحيحة وي�ستخدم�نها. غالًبا ما تعمل و�سائل االإعالم على تعزيز هذه الم�ساعر والمعل�مات، ال �سيما في الق�سايا الرمزية 

 .
743

مثل الهجرة ال�افدة، حيث قد ال يك�ن لدى االأفراد خبرة مبا�سرة في جميع اأن�اع الهجرة وق�سايا الالجئين

المثال، وجدت تجارب اال�ستطالع في  �سبيل  . على 
744

الهجرة الم�اقف تجاه  تغّير  اأن  للنا�س  المقدمة  المعل�مات  لتغيير  يمكن 

معل�مات  الباحث�ن  وقدم  الت�س�رات.  على  ت�ؤثر  المهاجرين  ال�سكان  ح�ل  الدقيقة  المعل�مات  اأن  المتحدة،  وال�اليات  اأوروبا 

واقعية عن عدد المهاجرين في بلدانهم اإلى مجم�عة ع�س�ائية من الم�ساركين. في معظم البلدان، كان احتمال ق�ل االأ�سخا�س 

الذين ح�سل�ا على المعل�مات الدقيقة باأن "بلدهم تحت�ي على عدد كبير جًدا من المهاجرين"، اأقّل بكثير من اأولئك الذين لم 

. وكان هذا الفرق وا�سحا ب�سكل خا�س في الي�نان واإيطاليا والمملكة المتحدة، واأقّل في فرن�سا 
745

يح�سل�ا على تلك المعل�مات

 .
746

واالتحاد الرو�سي

المثال،  �سبيل  على  المهاجرون؟  ياأتي  اأين  من  و  لماذا  المهاجرين:  ال�سكان  طبيعة  عن  المزيد  فهم  اآخر  جانب  يت�سمن 

اأن الطالب  الر�سمية  االأرقام  اأظهرت  اأو مهاجرين للعمل،  المهاجرين كطالبي لج�ء  البريطاني يرى  العام  الراأي  لّما كان 

نف�سه،  ال�قت  وفي    .
747

المجم�عة هذه  االإعالم  و�سائل  تغطي  ما  نادراً  لكن   - ذاته  ال�قت  في  اأكبر مجم�عة  يمّثل�ن  كان�ا 

الرو�سي  االتحاد  ياأت�ا من  لم  المهاجرين  اأن معظم  تعتقد  الم�اطنين  المائة( من  اأقلية مهّمة )22 في  كانت  فنلندا،  وفي 

هذه  وفي    .
748

اأخرى اأماكن  من  اأو  ال�س�مال  من  لكن  البالد(  في  المهاجرين  لمعظم  ال�سحيحة  الجغرافية  )االأ�س�ل 

الذين  اأولئك  من  نظرهم  وجهات  في  دقة  اأكثر  المطب�عة  االإعالم  و�سائل  على  اعتمدوا  الذين  الفنلندي�ن  كان  الحالة، 

االأول. المقام  في  التلفزي�ن  م�سادر  ا�ستخدم�ا 

اإن هذه االختالفات بين الت�س�رات وال�اقع مهمة في ت�سكيل الراأي العام ح�ل الهجرة. وكذلك قد ت�ؤثر طرق مختلفة لت�س�ير 

ال�اقع على المفاهيم )انظر الن�س داخل المرّبع "هل االأرقام اأم الروايات اأكثر اإقناعا �سمن المهاجرين؟"(. ك�سفت الدرا�سات 

عدًدا  ي�ست�سيف  بلدهم  اأن  يعتقدون  عندما  للهجرة  معار�سة  اأكثر  عادة  النا�س  اأن  المتحدة  وال�اليات  اأوروبا  في  اأجريت  التي 

. هذه الت�س�رات، ولي�س الحجم الحقيقي لل�سكان الم�ل�دين في الخارج، هي التي ترتبط باآراء معادية 
749

كبيًرا من المهاجرين

. كما اأن الم�اطنين الذين يعتبرون المهاجرين من مجم�عات مختلفة )واأقل حظاًّ( من البلد الم�سيف يك�ن�ن 
750

للمهاجرين

باأن  الق�ل  وي�سّح    .
753

المتحدة وال�اليات   
752

واإ�سبانيا  
751

فنلندا  في  الدرا�سات  اأكدت  كما  الهجرة،  ب�ساأن  �سلبية  اأكثر  اأي�ساً  عادة 

التغطية االإعالمية ت�ؤّدي دوراً مهماً في ت�فير المعل�مات ح�ل حجم وطبيعة ال�سكان المهاجرين، االأمر الذي من المرّجح اأن 

ي�ؤثر على الراأي العام.

            Herda, 2010  742

.Vliegenthart et al., 2008  743

.Grigorieff, Roth and Ubfal, 2016  744

.Transatlantic Trends, 2014  745

بت�فير المعل�مات ح�ل ن�سبة المهاجرين من ال�سكان لم تتغير الت�س�رات في ب�لندا، في حين اأدي ذلك في ال�س�يد الى زيادة طفيفة في الن�سبة   المئ�ية   746

لالأ�سخا�س الذين يّدع�ن اأن هناك عدد كبير من المهاجرين )م�سح االتجاهات عبر االأطل�سية، 2014(. 

.Blinder, 2015  747

.Herda, 2015  748

.Alba, Rumbaut and Marotz, 2005; Hooghe and de Vroome, 2015  749

.Strabac, 2011  750

.Herda, 2015  751

.Igartua and Cheng, 2009  752
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ما ِمن الأرقام اأم الروايات اأكثر اإقناعا �شمن المهاجرين؟

يمكن اأن يّتخذ الخطاب ح�ل الهجرة واالندماج عدة اأ�سكال، مما ي�ؤثر على المهاجرين وعلى المجتمع الم�سيف على حد 

�س�اء. قدمت اإحدى الدرا�سات)و( حقائق متطابقة ح�ل تجارب الن�ساء الم�سلمات ال�سابات في ه�لندا اإلى م�سلمين يعي�س�ن 

هم االخر من اوالد المهاجرين الم�ل�دين في اأم�ستردام. وكانت المعل�مات تبدو  في اأم�ستردام – بع�سهم مهاجرون، وبع�سٍ

اإما ك�سهادة �سخ�سية تخ�ّس �سخ�س معين، اأو في �سكل بيانات رقمية تعك�س واقع المراأة الم�سلمة ككّل.

ال�سخ�سية،  اأق�ى لل�سهادة  ا�ستجابة  الدرا�سة(  كانت ا�ستجابة الم�سلمين الم�ل�دين في اأم�ستردام )وهم "الجيل الثاني" في 

في  العامة.  الحياة  في  "والعلمانية  الجن�سية  االأقليات  وحق�ق  الجن�سين  بين  الم�ساواة  على  انفتاحا  اأكثر  اأ�سبح�ا  الأنهم 

الدرا�سة(  طلقت عليهم ت�سمية"الجيل االأول" في 
ُ
حين، اأ�سبح اأولئك الم�ل�دون في البلدان ذات االأغلبية الم�سلمة )الذين اأ

الثاني  الجيل  ا�ستجابة  اأقل من  ا�ستجابتهم  واإن كانت  ُقّدمت لهم معل�مات رقمية،  الق�سايا عندما  انفتاًحا على هذه  اأكثر 

من الم�ساركين. وظّل هذا النمط قائماً حتى بعد ذلك، نظرا لدرجة ارتياح النا�س لالأرقام.

لماذا يحدث ذلك؟ ت�سير الدرا�سة اإلى اأن اأحد االحتماالت ه� اأن النا�س الذين ترعرع�ا في ثقافة فردية اإلى حد كبير قد 

يت�ا�سل�ن مع الروايات ال�سخ�سية لالأفراد فعاًل، في حين اأن ه�ؤالء الذين ترّب�ا في مجتمعات جماعية قد ي�ستجيب�ن اأكثر 

لالأرقام التي تعك�س اآراء اأو خبرات مجم�عات اأكبر. رغم �سرورة اإجراء بح�ث في بلدان اأخرى لتاأكيد هذه النتائج، فاإنها تدل 

على اأن اأ�ساليب الخطاب  - ف�سال عن الم�سم�ن  - تعّد مهّمة بالن�سبة للمتلّقين المختلفين.

.Wojcieszak et al., 2015 )و(

النا�س.  على  االإعالم  و�سائل  تاأثير  ق�ة  مدى  على  اأي�سا  ت�ؤثر  الخ�ف،  اأو  القلق  مثل  منها  ال�سلبية  �سيما  ال  الم�ساعر،  اإن 

الجمع  اأ�سفر  المثال،  �سبيل  على  م�ساعرهم.  مع  تتنا�سب  بطرق  المعل�مات  يف�سرون  النا�س  تجعل  قد  الم�ساعر  الأن  ذلك 

  ،
754

العداء اأعلى من  درجات  على  المتحدة،  ال�اليات  في  الالتينيين  ال�سكان  �سلبية عن  وتلّقي معل�مات  بالقلق  ال�سع�ر  بين 

و�سائل  ي�ستخدم�ن  الذين  االأ�سخا�س  على  خا�س  ب�سكل  هذا  وينطبق   .
755

ال�سلبية المعل�مات  من  مزيد  عن  البحث  وعلى 

 - مغربية  اأ�س�ل  من  بالمهاجرين  الجريمة  ربطت  ا�سبانية  درا�سة  مماثلة من  نتائج  وجاءت   .
756

االأحيان اأغلب  في  االإعالم 

ه�  كما  للهجرة،  النا�س  روؤية  كيفية  على  ت�ؤثر  التي  المهمة  الم�ساعر  من  اأي�سا  الغ�سب  ويعّد   .
757

الالتينية اأمريكا  ولي�س 

اأو  الحما�س  اأو  الت�سلية  مثل  االإيجابية  الم�ساعر  عمل  كيفية  عن  الكثير  ُيعرف  وال   .
758

اله�لنديين الم�اطنين  بين  الحال 

.
759

الهجرة مفاهيم  ت�سكيل  في  التراحم 

الإعالم وو�شع ال�شيا�شات

ا اأن ت�ؤثر على جداول اأعمال  االإ�سافة اإلى دورها في التاأثير على كيفية تفكير الجمه�ر ح�ل الهجرة، يمكن ل��سائل االإعالم اأي�سً

 ت�سير الدرا�سات في هذا المجال اإلى اأن التاأثيرات االإعالمية على الم�سّرعين تختلف باختالف الم�ساألة التي 
760

�سانعي ال�سيا�سات.

.Brader, Valentino and Suhay, 2008   754

.Albertson and Gadarian, 2015   755

.Seate and Mastro, 2016   756

.Fernandez et al., 2013   757

.Lecheler, Bos and Vliegenthart, 2015   758

.Griskevicius, Shiota and Neufeld, 2010   759

.Baumgartner and Jones, 1993         760
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يتم تغطيتها، واختالف و�سائل االإعالم المختارة )انظر الن�س داخل المربع "ال�سحافة البريطانية وخروج بريطانيا من االتحاد 

. في ت�سعينات القرن الما�سي في بلجيكا مثاًل، بدا اأن ال�سحافة المكت�بة كان لها تاأثير اأكبر على اهتمام �سانعي 
االأوروبي"761

. وت��سح درا�سات اأخرى كيف تك�ن و�سائل االإعالم 
762

ال�سيا�سة من ال�سحافة االإذاعية - وخا�سة على الق�سايا المثيرة والرمزية

.
763

اأقل اأهمية بالن�سبة ل�سانعي ال�سيا�سات والجمه�ر ب�ساأن الق�سايا التي ي�سعرون بها ب�سكل مبا�سر، مثل الت�سخم

ال�شحافة البريطانية وخروج بريطانيا من التحاد الأوروبي

با�ستفتاء خروج  اأي�سا  االأوروبي )المعروف  المملكة المتحدة في االتحاد  التي �سبقت اال�ستفتاء ح�ل ع�س�ية  ال�سن�ات  في 

�سافي  "م�ست�ي  ارتفاع  على  اأكثر  البريطانية  ال�سحف  ركزت   ،)2016 حزيران/ي�ني�  في  االأوروبي  االتحاد  من  بريطانيا 

الهجرة"، اإلى جانب ارتفاع معدل وحجم الهجرة المت�س�رين، اأكثر مّما رّكزت على اال�ستفتاء نف�سه. وخالل الفترة 2013-

2014، كانت هناك زيادة كبيرة في تغطية الهجرة اإلى االتحاد االأوروبي، ف�سال عن ال�س�ر ال�سلبية للمهاجرين من رومانيا، 

االتحاد  من  بريطانيا  خروج  على  الت�س�يت  في  المهمة  الع�امل  اأحد  باأن  المعلقين  بع�س  ويجادل  الخ�س��س.  وجه  على 

االأوروبي، ه� كيف ركزت �سُحف المملكة المتحدة المت�سّككة في اأوروبا، والم�ؤثرة والمناه�سة للهجرة، على هجرة االتحاد 

االأوروبي.)ز( وفعاًل، فاإن ال�س�رة التف�سيلية للتغطية ال�سحفية للهجرة في بريطانيا ت�سير اإلى زيادة الخطاب ال�سعب�ي منذ 

عام 2006.

لكن يظّل من ال�سعب الربط ب�سكل قاطع بين التغطية االإعالمية والنتائج ال�سيا�سية - خا�سة في االأحداث المعقدة مثل 

خروج بريطانيا من االتحاد االأوروبي. اذ تت�سكل الت�س�رات العامة عبر م�سادر عديدة، يجب اأي�ساً مراعاة ع�امل اأخرى، مثل 

ارتفاع  عدد المهاجرين م�ؤّخراً في المملكة المتحدة من االتحاد االأوروبي.)ح(    

.Cummings, 2017    )ز(

.Vargas�Silva and Markaki, 2016    )ح(

لالأحزاب  بالن�سبة  ال�سحفي  الم�سم�ن  عليها  ينط�ي  التي  ال�سيا�سية  الفائدة  مدى  على  ا  اأي�سً االإعالم  و�سائل  تاأثير  يعتمد 

والم�س�ؤولين  )بل وحتى  نق�س هذا الم�سم�ن: انظر الن�س داخل المرّبع "اختيار عدم االإبالغ عن الهجرة: االإعالم االأ�سترالي 

. واأظهرت تجربة �سارك فيها اأع�ساء في البرلمان ال�س�ي�سري اأن التغطية االإخبارية ال�سلبية ح�ل 
764

وتغيير ال�سيا�سة العاّمة"(

.  وتظهر اأدلة 
765

ال�سباب االأع�ساء  لدى  االأحيان  اأغلب  في  ذلك  كان  – واإن  اأق�ى  جه�داً  تثير  الق�سايا التي "يمتلكها" الحزب 

اأخرى من ه�لندا وال�س�يد اأن االأحزاب ال�سيا�سية من المرجح اأن ت�ستجيب للتغطية االإعالمية التي تنا�سب خططها: اإذ "ي�ساعد 

لي�سمل م�ست�يات حك�مية  ت��سيع نطاقها  اأن  كما   .
العامة"766 بال�سيا�سة  المتعلقة  اأهدافه  الحزَب على تحقيق  ال�سحيح  االإطاُر 

اأق�ى في �سياغة خطط ال�سيا�سات العاّمة ذات  اأخرى، على م�ست�ى المدينة مثاًل، قد يك�سف كيف ت�ؤّدي و�سائل االإعالم اأدواراً 

.  اأما في ال�سين، حيث ت�سيطر الحك�مة المركزية ب�سكل اأكبر على كل من ال�سحف التقليدية )وبع�س( المنتديات 
767

منحى محلي

.
االإلكترونية، ال يبدو اأن و�سائل االإعالم التجارية وغير الر�سمية ت�ؤثر كثيراً في النقا�س ال�سيا�سي "الر�سمي"768

.Walgrave and Van Aelst, 2006  761

.Walgrave, Soroka and Nuytemans, 2007  762

.Soroka, 2002  763

.Thesen, 2013  764

.Helfer, 2016  765
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.Scholten, 2013  767

Luo, 2014  768
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اختيار عدم الإبالغ عن الهجرة: الإعالم الأ�شترالي وتغيير ال�شيا�شة العاّمة

ال تعر�س  مناق�سة ما تق�له و�سائل االإعالم عن الهجرة والمهاجرين ال�س�رة كاملة. وغالباً ما تك�ن الروايات التي ال يتم 

بثها بنف�س القدر من االأهمية. وت�سطلع البح�ث التي ت�ّثق تغطية و�سائل االإعالم اال�سترالية وو�سع ال�سيا�سات المتعلقة 

باللج�ء بدرا�سة هذه الم�ساألة.)ط( 

في اأواخر ال�سبعينات من القرن الما�سي، حاولت الحك�مة االأ�سترالية اإ�سفاء الطابع االإن�ساني على �س�رة طالبي اللج�ء. 

لت زيادة اإبراز ال�س�ر ال�سلبية وم�ؤيديها.  لكن الم�ؤ�س�سات االإعالمية تجاهلت هذه الجه�د على نطاق وا�سع، وف�سّ

ُيمكن الق�ل باأن عدم الرغبة هذا، في رواية ق�س�س متعاطفة، قد �ساعد على الدفع بال�سيا�سات والراأي العام في اتجاهات 

اأكثر �سلبية على مدى عق�د، مما اأّدى في نهاية المطاف اإلى �سيا�سة اأ�ستراليا الحالية، التي تعالج  حاالت طالبي اللج�ء خارج 

البالد.

.Doherty, 2015 )ط(

الآثار على الهجرة والمهاجرين

بع�س  في  الم�سيفة.  البلدان  في  كبير  اإلى حد  �سلبية  اإعالمية  �س�ر  في م�اجهة  بطرق عديدة  المهاجرون  يتفاعل  اأن  يمكن 

اأ�سخا�س يعمل�ن  اأنهم  اأمريكا الالتينية في ال�اليات المتحدة، ي�ؤكدون على  بالن�سبة للمهاجرين من  االأحيان، كما ه� الحال 

بجد ويختلف�ن عن المهاجرين المجرمين »االآخرين« على ه�ؤالء المهاجرين اأن يبّين�ا اأن لديهم �سمات الم�اطنين المنتجين   

. وفي ال�قت نف�سه، من �ساأن و�سائل االإعالم التي تعك�س التمييز 
769

وذلك للت�سّدي لل�س�ر ال�سلبية التي تقّدمها ال�سحافة عنهم

»�سد« االأجانب اأن تزرع المفاهيم بين المهاجرين، باأن الراأي العام في الدولة الم�سيفة ه� اأي�ساً متحّيز. فقد كان المهاجرون 

من اأمريكا الجن�بية في �سيلي، عادة ينظرون اإلى و�سائل االإعالم ال�سيلية )التي تت�سمن �س�ًرا نمطية �سلبية عن �سع�ب اأمريكا 

عان�ا  قد  اأنف�سهم  هم  يك�ن�ا  لم  ل�  حتى  تمييًزا،  اأكثر  كان  ال�سيلي  المجتمع  باأن  االعتقاد  اإلى  مياًل  اأكثر  االأخرى(،  الالتينية 

.
770

�سخ�سياً من ذلك

ت�ؤثر و�سائل االإعالم، ب�سكل عام في البلدان الم�سيفة، اأي�سا على ت�س�رات المهاجرين و�سل�كياتهم وم�اقفهم. ح�سب دوافعهم 

اأو اأو�ساعهم ال�سخ�سية، قد ي�ستخدم المهاجرون و�سائل االإعالم ب�سكل انتقائي لمعرفة المزيد عن مكانهم الجديد، كما �س�هد 

. وقد يتجه�ن اأي�ساً اإلى و�سائل االإعالم اإما في بلدانهم اأو في البلدان الم�سيفة 
771

في �سف�ف رجال هازارا في بري�سبان باأ�ستراليا

التي ت�ستهدف جماهير مهاجرين مثلهم، لالإبقاء على بع�س ج�انب ه�يتهم الق�مية اأو العرقية؛ واأظهرت درا�سة ح�ل الن�ساء 

اإلى و�سائل االإعالم المحلية المعروفة لتذكر لغتهّن االأم،  االآ�سي�يات الل�اتي يع�سن في جمه�رية ك�ريا، كيف اّتجهت بع�سهن 

ال�س�فياتية  اال�ستراكية  الجمه�ريات  اتحاد  من  بالرو�سية  الناطقة  العائالت  ا�ستفادت  كما   .
772

المن�ساأ بلد  في  االأخبار  وم�اكبة 

األمانيا واإ�سرائيل من و�سائل االإعالم في البلد الم�سيف وفي بلد المن�ساأ ومن و�سائل االإعالم الدولية  ال�سابق، التي تعي�س في 

.
773

لم�ساعدتها على االندماج في مجتمعاتها الجديدة، ف�ساًل عن طريقة لتمرير التقاليد الثقافية الأطفالهم

.Menjivar, 2016  769
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على  الغربية.  االإعالم  ل��سائل  بتعّر�سهم  ا  اأي�سً االأ�سلية  بلدانهم  عن  ت�س�راتهم  تغيير  للمهاجرين  يمكن  نف�سه،  ال�قت  وفي 

االإخبارية  التغطية  قراءة  بعد  لحك�متهم  وانتقاًدا  ت�سكًكا  اأكثر  المتحدة  ال�اليات  في  ال�سيني�ن  الطالب  اأ�سبح  المثال،  �سبيل 

. كما يمكن للمنتديات والم�اقع 
774

ح�ل الق�سايا الخا�سعة للرقابة مثل النزاعات العرقية اأو االأداء االقت�سادي ال�طني ال�سعيف

ح في و�سائل  االإلكترونية التي تقّدم المعل�مات الأع�ساء ال�ستات اأن ت�فر اأماكن للنقا�س ح�ل بلدان المن�ساأ ومعها، كما ه� م��سّ

االإعالم االجتماعية في زيمباب�ي، حيث يختلف الم�سارك�ن مع بع�سهم البع�س، ويتناق�س�ن ح�ل الق�سايا المتعلقة باله�ية 

.
775

ال�طنية اأو االأحداث التاريخية

قد تك�ن الق�س�س التي ترويها و�سائل االإعالم في معظمها اإخبارية، وتنّبه النا�س اإلى حقائق اأو اأحداث اأو فر�س. ففي درا�سة ح�ل 

الهجرة الق�سرية، خالل النزاع المدني في نيبال في الفترة من 1996 اإلى 2006 ، يقترح الم�ؤلف�ن كيف اأن التغطية االإعالمية 

.  في 
776

عن ال�سدمات العنيفة وال�فيات قد تثير ال�عي العام بالتهديدات التي ت�ؤثر على قرارات االأفراد في التحرك فيما بعد

اإلى الت�س�يق الدولي ال�ا�سع عبر و�سائل االإعالم  حين يع�د قرار طالب الطب اللبنانيين بالهجرة والعمل في الخارج، جزئياً، 

.
777

الرقمية

 وعلى م�ست�ى اآخر، يمكن ل��سائل االإعالم اأن ت�ؤثر علي نطاق اأو�سع بت�سكيل الت�قعات والتطلعات للهجرة. على �سبيل المثال، 

اأبحاث متعمقة ح�ل الن�ساء المك�سيكيات وال�سلفادوريات في ال�اليات المتحدة كيف اأثرت فيها �س�ر في و�سائل االإعالم  ُتظهر 

تجاربهن  اأمثلة تناق�س تماماً  المرفهة، وهي  باأمثلة الطف�لة  عن الطف�لة "الجيدة" فتاأثرت قرارات االأمهات للهجرة ب�سدة، 

.  كما �ساعدت ال�س�ر االإعالمية في بناء �س�رة دولية لقرية بادوالت�، وهي 
778

الخا�سة في مرحلة الطف�لة في بلدانهن االأ�سلية 

قرية في جن�ب اإيطاليا، ب��سفها مالذ م�سياف لالجئين. وي�ستفيد المهاجرون وطالب� اللج�ء من و�سائل االإعالم، اإلى جانب 

.
م�سادر اأخرى، "لت�سّ�ر الروابط بين االأماكن واالأ�سخا�س عبر الحدود والفر�س للم�سيِّ بها ُقدماً "779

فهم العوامل التي توؤثر على التغطية الإعالمية للهجرة

لماذا تختلف تقارير و�سائل االإعالم عن الهجرة في العالم؟ يتناول هذا الق�سم مجم�عة من االأ�سباب المتعلقة بممار�سة ال�سحافة 

المحررون  يتخذها  التي  الي�مية  القرارات  اإلى  االإعالم،  و�سائل  فيها  تق�م  التي  واالجتماعية،  االقت�سادية  ال�سياقات  من   -

والممار�س�ن.

�سمن و�سائل االإعالم في ال�سياقات المفت�حة اأو �سبه المفت�حة، هناك اأ�سباب مالية وراء اأن�اع معينة من تغطية الهجرة. وفي 

هذه الحاالت، تعّد معظم و�سائل االإعالم م�ؤ�س�سات تجارية اإلى حّد ما، وتتمثل م�س�ؤوليتها االأ�سا�سية في بيع المحت�ى بفعالية من 

. ولذلك، يحتاج المحررون فهم االأ�سخا�س الذين ي�سترون منتجاتهم.
780
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اإذا كانت الم�ؤ�س�سات االإخبارية تبيع منتجاتها الأ�سخا�س اإّما معار�سين عم�ماً للهجرة واإّما مدافعين عنها، فمن المرجح اأن تعّزز 

وجهات نظر جمه�رها وت�افق عليها بداًل من معار�ستها. اإن بناء الثقة اأمر معقد، يتطلب من المتلّقين اأن ينظروا اإلى و�سائل 

 ، و ي�ستلزم ذلك بذل بع�س الجه�د لتقديم الحجج الم�سادة واالأ�س�ات البديلة، واإن كان ذلك 
781

االعالم المن�سفة و الم��س�عيًة

ب�سكل �سريع.

في  الع�امل  هذه  اأحد  ويتمّثل  االإعالمي،  المحت�ى  ا  اأي�سً تحدد  بال�سحافة  الخا�سة  والتنظيمية  االجتماعية  الع�امل  اأن  كما 

  .
782

الَعَر�سي« »االقت�ساد  الم�ستقلين من خالل  العمال  على  متزايد  ب�سكل  االإعالم  وو�سائط  االإبداع  وتعتمد قطاعات  الت�سغيل. 

ويعني هذا العمل غير الم�ستقر اأن ال�سحفيين قد ال يرغب�ن في تحدي اأ�سحاب العمل ب�ساأن ق�سايا خالفية اجتماعيا، اأو االبتعاد 

عن الطرق المعم�ل بها لالإبالغ عن الهجرة والتي ترى الم�ؤ�ّس�سة اأنها منا�سبة لمتلّقيها.

اأن ي�ؤثر عمل اختيار الق�س�س الي�مي، وانتقائها واإنتاجها، على تغطية الهجرة. وفي بع�س االأحيان، تك�ن الطبيعة  كما يمكن 

البلدان  من  العديد  عبر  �س�هد  وكما   .
783

اإيدي�ل�جية ك�نها  من  اأكثر  منه  مفروغ  كاأمر  اأو  �سمنية  االختيارات  لهذه  ال�سيا�سية 

االأوروبية )بما في ذلك الي�نان واآيرلندا واإيطاليا وه�لندا وب�لندا والمملكة المتحدة(، تتفاعل عدة ع�امل الإنتاج االأخبار عن 

الهجرة. وت�سمل هذه الع�امل القرارات المتعلقة بتحديد القيمة الج�هرية للم�اد االإخبارية - وه� قرار غالباً ما يتاأثر باأجندات 

. وغالباً ما ينط�ي 
784

�سانعي ال�سيا�سات، وروتين اختيار المحت�ى، وم�قف المحّرر، ومدى ثقة ال�سحفيين بمختلَف الم�سادر

.
785

الخا�سة اأجنداتها  الم�سادر معل�مات غير م�سجلة لخدمة  ت�ستخدم هذه  على فهم كيف  "الح�س�ل على الخبر" غالباً 

ا على كيفية اختيارهم لتغطية الهجرة - �سمن نطاق القي�د )الحقيقية اأو المت�س�رة(  يمكن لخلفيات ال�سحفيين اأن ت�ؤثر اأي�سً

العاملين  االألمان  ال�سحفيين  بين  االأبحاث  اكت�سفت  المثال،  �سبيل  فعلى   .
786

والجمه�ر والم�ؤ�س�سات،  المحّررون،  يفر�سها  التي 

اإمكانية  اأن ي�فر  �ساأنه   اإذ من  على منافع:  اأحياناً  اأن وج�د خلفية مهاجرة ينط�ي   
787

المطب�عة واالإذاعية االإعالم  في و�سائل 

قّيمة لل��س�ل اإلى المجم�عات الرئي�سية، اأو خبرًة في حالة معينة. ولكن في حاالت اأخرى ، يمكن اأن ي�ؤدي ذلك اإلى "الت�ظيف 

ال�سكلية"، عندما ي�سعر الم�ظف اأنه لم ُي�ّظف اإال لمزاياه المفتر�سة اأو ا�ستبعاده تماماً،  ومعاملته على اأنه اأقّل كفاءة. وتحاول 

تعزيز  اإلى  ال�سحفي�ن  ي�سعى  حيث  التن�ع،  مجال  في  التدريب  خالل  من  الم�ساكل  هذه  معالجة  االإخبارية  الم�ؤ�س�سات  بع�س 

اأو�سع  �سبكات  تخلق   - لالفراد  ف�ائد  تجلب  البرامج  من  االأن�اع  هذه  كانت  ولئن  المكثفة.  بالم�ساركة  الثقافات  بين  التفاهم 

 .
788

لالت�سال بين النا�س، على �سبيل المثال - فقد تك�ن اأقل فعالية في مناه�سة التحيز الم�ؤ�س�سي االأعمق في تغطية الهجرة
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ال�شتنتاجات: الآثار والبحوث الم�شتقبلية

لقد در�سنا الطرق المختلفة التي تتناول بها و�سائل االإعالم في جميع اأنحاء العالم الهجرَة؛ وكيف ت�ؤثر هذه ال�س�ر على ما يفكر 

به النا�س )بما في ذلك المهاجرون و�سانع� ال�سيا�سات( وما يفعل�نه؛ ولماذا تاأخذ هذه التغطية االإعالمية هذه االأ�سكال. ويثير 

التطّرق لهذه االأ�سئلة ق�سايا اأخرى - عّما نحن فيه الي�م، وكذلك في الم�ستقبل.

وبالنظر اإلى التغطية االإعالمية ال�سلبية اإلى حد كبير للهجرة - ومدى تاأثيرها – ُتطَرح م�ساألة كيفية معالجة و�سائل االعالم 

اأ�سا�سية  �سمة  ومعتقداتنا  باآرائنا  االآخرين  اإقناع  محاولة  تعّد  النظر  وجهات  الإحدى  وفقا  والمتن�عة.  المعقدة  الق�سية  لهذه 

�سرعة حق�قنا  و�ّسعت �سمًنا نطاق  الحرة، قد  وال�سحافة  الديمقراطية،  ونتيجتها  التعبير  "حرية  الديمقراطية:  للمجتمعات 

.  لذا، علينا اأن نعترف ب��سائل االإعالم في جميع اأ�سكالها باعتبارها و�سائط ت�ؤّدي اأدواًرا مهمة في النقا�س 
لت�سمل حّق االإقناع"789

العام.

غير اأنه في عالم من الم�سادر االإعالمية التي غالباً ما تك�ن متحالفة مع م�سالح �سيا�سية وتجارية معينة، يطرح �س�ؤال ما اذا كنا 

نتخذ بالفعل قراراتنا باأنف�سنا ح�ل الق�سايا القائمة، بما في ذلك الهجرة؟ اأم اأننا ُندَفع اإلى االتفاق على ا�ستنتاجات ربما لم نكن 

لنختارها بخالف ذلك؟ في هذا العالم المعقد، ال يمكن اأن يت�قع من االأفراد اتخاذ خيارات �سيا�سية جديدة وم�ستنيرة  كّلما ُطلب 

منهم ذلك. بداًل من ذلك، ت�فر م�سادر مثل و�سائل االإعالم م�اداً خاماً قد ت�سجع القراء على القيام با�ستنتاجات مخت�سرة ح�ل 

اأحداث اجتماعية و�سيا�سية تمتد اإلى ما ه� اأبعد من قدرة اإدراك اأي فرد ب�س�رة مبا�سرة. وكما ه� م��سح �سابًقا، يمكن للم�ؤ�س�سات 

االإعالمية تعزيز المفاهيم ال�سلبية ح�ل المهاجرين والهجرة با�ستخدام اال�ستعارات في مجالي الك�ارث اأو التاأكيد على التكاليف 

ور�سينة،  معق�لة  ب�س�رة  للمهاجرين  االإعالمية  التغطية  لت�سجيع  متين  اأ�سا�س  ثمة   الهجرة.  تجلبها  قد  التي  التهديدات  اأو 

واالبتعاد عن م�قف ال�سك المفتر�س، واإن كانت كيفية القيام بذلك عملًيا تظّل اأقل و�س�ًحا )اُنظر الن�س داخل المرّبع"تغيير 

. هناك اأي�سا اأ�سباب م�سروعة تبرر مناق�سة االإعالم لمختلف 
الخيارات"790 اأ�سكال الخطاب ح�ل الهجرة: م�سار تجاري؟" اأحد 

.
791

اأن�اع الهجرة وتاأثيراتها، والمقاي�سات والنتائج المترتبة على ذلك، باالعتراف اأحياناً بالتكاليف والتهديدات المحتملة

تغيير اأ�شكال الخطاب حول الهجرة: م�شار تجاري؟

يتمّثل اأحد الردود على التغطية االإعالمية المعادية للمهاجرين في ال�سحافة البريطانية في حملة وقف تم�يل الكراهية. 

اأنها تعطي عمدا �س�رة  اإليها على  اإعالناتها في و�سائل االإعالم التي ُينظر  واإذ ت�ستهدف هذه الحملة ال�سركات التي تن�سر 

�سلبية عن المهاجرين، فهي ت�سعى اإلى اإحداث تغيير من خالل الم�سار االقت�سادي. فعلى �سبيل المثال، تّدعي الحملة اأنها 

�سابقة  يعتبرونها  العملية  هذه  منتقدي  لكّن   .Daily Mail م�ؤ�س�سة  مع  �سراكة  باإنهاء   Lego® م�ؤ�س�سة   اإقناع  في  نجحت 

مثيرة للقلق للديمقراطية الليبرالية، اإذا تم ت�سجيع ال�سركات الكبيرة على ا�ستخدام ميزانية الدعاية الخا�سة لل�سغط على 

ال�سيا�سات التحريرية للم�ؤ�س�سات االإخبارية.)ي(
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�سبيل  اأو غير �سحيح. على  التعامل مع محت�ى م�سّلل  يثير م�سكلة  وتن�عها،  والرقمية  االجتماعية  االإعالم  و�سائل  تزايد  اإّن 

المثال، كانت االنتخابات الرئا�سية االأمريكية لعام 2016 - وما تالها من اإجراءات ال�سيا�سات المتعّلقة بالهجرة، من بين م�ا�سيع 

اأخرى - محف�فة باأخبار مزيفة، ت�ّلدت عن ق�سد، ودون مباالة بالع�اقب. وت�سكل ق�س�س الهجرة من هذا الن�ع فعال اإلى حدٍّ 

في  ما جزًءا من ممار�سات التغطية، كما يت�سح من مقالة األمانية �ساءت �سمعتها )وتراجعها الحًقا( عن "هجمات " مهاجرين 

 ، وفي عن�ان �س�ان بيك في جريدة The Sun في المملكة المتحدة، التي اّدعت اأن طالبي اللج�ء كان�ا ي�سطادون 
792

فرانكف�رت

غي�س  اإاّل  هي  ما  االأرجح  على  نراها  التي  االإخبارية  العنا�سر  تلك  لكن   .
793

البريطانية الحدائق  في  ويطبخ�نها  الملكة،  بجع 

اإذ اإن و�سائل الت�ا�سل االجتماعي ُتي�ّسر االقتراب من جمه�ر محدد بخطابات وم�اد �سيا�سية،  من في�س من االأخبار  الزائفة. 

باأ�ساليب ي�سعب اكت�سافها وتدقيقها. ويعّد هذا اال�ستقطاب الدقيق للجمه�ر الذي يمكن اإقناعه، وتحديده وال��س�ل اليه في 

 .
794

نطاق اأن�سطته علي �سفاحات االإعالم االجتماعي، ظاهرة متنامية

غير اأن مفه�م االأخبار الزائفة لي�س جديًدا. اإذ اإن اإنتاج معل�مات خاطئة، اأو على االأقل م�سك�ك فيها، الأغرا�س �سيا�سية اأ�سل�ب 

دعاية معم�ل به. كما اأنه يتج�ّسد في ج�انب  كثيرة باأغرا�س كثيرة – تتراوح بين معل�مات قد تك�ن م�سّللة عن غير ق�سد، وم�اد 

. نتيجة لذلك، قد تجبر االأخبار الزائفة 
795

ُت�ساغ عمداً للخداع، وت�سنيف قد نن�سبه )حقاًّ اأو باطال( اإلى اأفكار نختلف معها ب�سدة

النا�س على اإعادة تقييم ا�ستخدامهم ل��سائل االإعالم - ربما بالع�دة اإلى و�سائل االإعالم التي تحظى باالحترام والم�ث�قية، اأو 

.
796

با�ستخدام م�ؤ�س�سات تحّري الحقائق، وغيرها من م�سادر االأدلة البحثية

االأخبار  بين  الي�م  يحدث  الذي  الجمع  �ساأن  من  كان  اإذا  ما   معرفة  ح�ل  ت�ساوؤالت  تثير  الممكنة،  ال�سيئة  الفعل  ردود  اأن  اإال 

ك��سيلة  الحّر  االإعالم  في  ثقتنا  اإلى �سعف  ي�ؤدي  اأن  ب�سرعة مطلقة  المعل�مات  الهدف، طلب  المحددة  والر�سائل  االحتيالية، 

لتحديد االأهداف البناءة للمجتمع، والعمل على تحقيقها. وي�فر وج�د االأخبار الزائفة  المعروفة لل�سيا�سيين، وغير ال�سيا�سيين 

اأن تتجّذر  ا  اأي�سً الممكن  �سيا�ساً. ومن  تنا�سبهم  اإبعادها الأنها ال  تقارير دقيقة لمجرد  على  "الزائفة"  ت�سمية  ا�ستخدام  فر�سة 

االإيدي�ل�جيات ال�سيا�سية المتطرفة في مجتمعات االإنترنت التي تعمل اأحياناً كن�ع من رجع ال�سدى، حيث يتلّقى الم�سارك�ن 

خطابات، ويتعر�س�ن لم�ساعر، من منظ�ر اإيدي�ل�جي واحد.

م�شتقبل و�شائل الإعالم والهجرة

من ال�ا�سح اأن و�سائل االإعالم ت�سهم في تفكيرنا ب�ساأن الهجرة، لكن يت�ّقف مدى تاأثيرها في اتخاذ اإجراءات في اأي اتجاه على 

 .
797

ع�امل تختلف باختالف المجاالت. وفعاًل فقد تغير االإجماع ح�ل ق�ة االإعالم عبر العق�د

التغطية،  ت�ساهم في  التي  ال�سحفية  الع�امل  وبع�س  وتاأثيراتها  الهجرة،  االإعالمية عن  للم�اد  ا�ستعرا�سنا  ويظهر من خالل 

العديد من االآثار ومجاالت البحث في الم�ستقبل:

1 - يتعين اإجراء المزيد من البحث في و�سائل االإعالم في بلدان العب�ر وبلدان المن�ساأ - وال �سيما ا�ستخدام المهاجرين اأنف�سهم 
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وتف�سيالتهم لمختلف اأن�اع و�سائط االإعالم. وه� اأمر مهم ب�سكل خا�س لفهم كيف واإلى اأي مدى ت�سكل م�سادر المعل�مات 

الت�س�رات.

2- مزيد من االأدلة ح�ل ما اإذا كانت مختلف اأنماط الخطابات والم�ساعر ت�سكل الت�س�رات العامة واالأن�سطة المتعلقة بال�سيا�سات 

من  التطبيقية عدداً  الدرا�سات  ت�ساعد  اأن  ويمكن  ذلك.  االأبحاث، وكيف يجري  داخل وخارج نطاق  قيمة  ذات  التنقل  ب�ساأن 

المجم�عات على و�سع برامج لالت�سال لمزيٍد من الفعالية فيما يخ�ّس الجمه�ر المتلقي، والم�ا�سيع المطروحة.

3- ينبغي اإيالء المزيد من االهتمام لمختلف اأنظمة و�سائل االإعالم،  وكيف يمكنها )اأو ال يمكنها( اإنتاج مختلف اأن�اع الم�اّد فيما 

يتعلق بالهجرة.

العاّم ح�ل الدور المنا�سب  النقا�س  اأن الم�ست�يات المتزايدة من  العالم على  الكبير في التجارب ح�ل  التفاوت  4 - يدل وج�د 

ل��سائل االإعالم، في �سياقات محددة، �ستدفع بعجلة المحادثات التي تجري فعاًل ب�ساأن ال�سيا�سة العاّمة والمجتمع المدني 

والبح�ث اإلى االأمام.

كما تثير هذه اال�ستنتاجات المزيد من االأ�سئلة االأخالقية وال�سيا�سية. من قبيل، ما الذي يجب القيام به ب�ساأن االأخبار والدعاية 

في  واالإن�سانية  والحزبية  االقت�سادية  الدوافع  بين  ال�سحيح  الت�ازن  ه�  ما  ال�سحفية؟  للحريات  مفرط  تقييد  دون  المزورة، 

تغطية الهجرة؟ في عالم يمكن اأن يك�ن ل�س�رة واحدة، مثل �س�رة اآالن ك�ردي، تاأثير اأكبر على الراأي العام من مئات المقاالت 

الم�ثقة ت�ثيقاً جيداً، كيف ينبغي اأن ت�ازن و�سائل االإعالم بين ال�س�ر الق�ية والتقارير الم��س�عية بطريقة �سادقة لكن اأقّل 

اإثارة؟

وُتناق�س اأ�سئلة، مثل هذه، ب�سكل مختلف باختالف ال�سياقات المحلية وال�طنية والدولية. ونتيجة لذلك، ينبغي اأن يدرك كل من 

منتجي البح�ث وم�ستهلكيها اأنه ال ت�جد طريقة وحيدة، �ساملة تلّخ�س دور و�سائل االإعالم، اأو تغّير التغطية االإعالمية للهجرة 

المّتَخَذة  التدابير  هي  )انظر الن�س في المربع "ما هي االإجراءات التي تق�م بها االأمم المتحدة ب�ساأن الهجرة واالإعالم؟" ما 

و�سائط  لكن  التنّقالت،  اأنماًطا مختلفة من  ت�سمل  ذاتها، ظاهرة متنازع عليها ومتن�عة،  الهجرة في حد  تعّد  فعاًل، مثاًل(. ال 

ا تت�سّمن اأ�سكال ات�سال ديناميكية متعددة الطبقات ومتعددة الم�اقع. االإعالم هي اأي�سً

 ما هي الإجراءات التي تقوم  بها الأمم المتحدة ب�شاأن الهجرة والإعالم؟” 

مبادرة "معاً"  (www.together.un.org)هي جه�د عالمية ت�سعى اإلى اإ�سراك االأمم المتحدة، والدول االأع�ساء والمجتمع 

المدني والقطاع الخا�س والباحثين، في اأن�سطة على م�ست�ى المجتمع المحلي، تعزز الت�سامن تجاه المهاجرين والالجئين. 

وهي ت�ستخدم مجم�عة وا�سعة من و�سائل االإعالم الإبراز المنافع الم�ستركة للهجرة وفي ال�قت نف�سه لالعتراف بالم�ساغل 

 - العالم  اأنحاء  جميع  في  المحّلية  المجتمعات  مع  للت�ا�سل  "معاً"  مبادرة  وتهدف  الم�سيفة.  للمجتمعات  الم�سروعة 

وا�ست�سافت   ،2016 عام  في  المبادرة  هذه  انطلقت  وقد  اأنف�سهم.  المهاجرين  ق�س�س  خالل  من  �سيما  وال  معها،  والتعامل 

ودعمت العديد من الفعاليات على ال�سعيد الدولي، بما في ذلك المهرجانات ال�سينمائية وحلقات العمل ومنتديات المناق�سة.
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خالد ك��سر

اآمي ك�نينغام
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مقدمة

اأظهرت االأبحاث على مدى عدة عق�د، اأن الهجرة الدولية يمكن اأن ت�لد ف�ائد كبيرة لجميع االأطراف المعنية. مع ذلك، في 

جميع اأنحاء العالم، يربط عدد من القادة ال�سيا�سيين، الذين يعك�س�ن درجات متفاوتة من الم�ساعر ال�سعبية، بين المهاجرين 

والهجرة من جهة وبين التهديد المت�ساعد للتطرف العنيف ولالإرهاب من جهة اأخرى. من المهم دائماً اأن نتذكر، مثلما ي�ؤكده 

في هذا الف�سل، اأن احتمال وق�ع المهاجرين وطالبي اللج�ء والالجئين �سحايا للتطرف العنيف اأكبر من احتمال اأن ي�سبح�ا 

مرتكبيه؛ ومع ذلك، هناك اعتقاد في بع�س الجماعات ال�سيا�سية في اأمريكا ال�سمالية واأوروبا وخارجها، اأن التدفقات الكبيرة من 

طالبي اللج�ء والمهاجرين قد يت�سّلل اإليها اأع�ساء من الجماعات االإرهابية.

قد قام طالب� اللج�ء والمهاجرون اأحياناً فعاًل بهجمات �سد المجتمعات الم�سيفة. كما اإن هذه الظاهرة لي�ست جديدة تماًما  لقد 

ت�رط المهاجرون وجماعات ال�ستات في هجمات اإرهابية في الما�سي، على �سبيل المثال في فرن�سا اأو اإ�سبانيا قبل الحرب العالمية 

االأولى. وبالنظر اإلى الم�ستقبل القريب، هناك مخاوف من اأّن ع�دة المقاتلين االإرهابيين قد ت�سكل تهديدا لبلدانهم االأ�سلية اإن 

لم ُيقَب�س عليهم، خا�سة اأنهم من م�اطني البلدان المعنية.

دون اإنكار احتمال التجاء المهاجرين )اأو الالجئين( اإلى العنف ال�سديد، يكمن الخطر في اأن ُتخرج الح�ادث الراهنة المعزولة، اأو 

االأمثلة التاريخية البعيدة،  من �سياقها ثم ُت�سقط في الم�ستقبل وُت�ستخدم كاأ�سا�س للتعميمات الكا�سحة ح�ل التهديد الذي قد ت�سكله 

تدفقات الهجرة على نطاق وا�سع فيما يخ�ّس االأمن الق�مي واالإقليمي. ما يمكن اأن ي�ّجه خيارات ال�سيا�سة العامة.

واإدراًكا باأن هذا لم��س�ع يت�سم بح�سا�سية وقد اجتذب انتباًها كبيًرا من الجمه�ر ومن و�سائط االإعالم، يهدف هذا الف�سل اإلى 

النظر  ب�اقعية اإلى العالقة بين الهجرة والتطرف العنيف. فمن ال�سروري تحليل الروابط بين الهجرة والتطرف العنيف لعدد 

�سبب  فهم  محاولة  نحاول  اأن  علينا  المهاجرون  ارتكبها  العنيف  للتطرف  معزولة  ح�ادث  هناك  كانت  لقد  اأواًل،  االأ�سباب:  من 

من  واالعتراف  م�سّللة،  تك�ن  ما  غالباً  التي  العامة  المناق�سة  للتاأثير على  واالأدلة  البيانات  تقديم  المهم  من  ثانياً،  حدوثها. 

البداية بالثغرات الهاّمة في البح�ث والبيانات. ثالًثا، هناك روابط بين الهجرة والتطرف العنيف، لكنها لي�ست هي التي تجتذب 

االنتباه عادة. واأخيراً، تطّلعاً اإلى الم�ستقبل، قد ينم� خطر التطرف بين المهاجرين ما لم يتم تط�ير �سيا�سات وتدخالت قائمة 

على االأدلة لمنع التطرف العنيف.

ت��سع ما تبقى من هذا الف�سل في ثالثة اأجزاء رئي�سية. ويبداأ بنظرة عامة م�جزة على التعاريف والبيانات، في�سدد على �سرورة 

بعد  واالرتباط.  ال�سببية  بين  التمييز  في  المتمثل  ويبرز التحدي  الم�ث�قة،  البيانات  في  نق�س  اإلى  التحليل، وي�سير  و�س�ح 

ذلك، ثم يبل�ر نم�ذجاً م�حداً ب�سيطاً للتقاطعات بين الهجرة والتطرف العنيف، باّتباع منطق »دورة الهجرة« منذ المغادرة اإلى 

اال�ستقرار والع�دة في بع�س االأحيان. وينتهي هذا الف�سل ب�سل�سلة من النتائج االأولية لمزيد من النقا�س ح�ل ال�سيا�سة العاّمة.

خالد ك��سر، المدير التنفيذي، لل�سندوق العالمي الإ�سراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف، واآمي ك�نينغام كبيرة الم�ست�سارين في ال�سندوق   798

العالمي الإ�سراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيف.
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التعاريف والبيانات

والتطرف  الهجرة  بين  الروابط  ب�ساأن  للقلق  اال�ستجابة  في  التحدي  من  للم�سطلحات جزءاً  ال�سحيح  غير  اال�ستخدام  يعّد 

العنيف. ففي النقا�س االأوروبي، على �سبيل المثال، هناك القليل من التمييز في الخطاب العام بين المهاجرين وطالبي اللج�ء 

والالجئين. اإال اأن هذه فئات منف�سلة فيما يخ�ّس القان�ن وال�سيا�سية  )لكنها متداخلة في بع�س االأحيان(، تنط�ي على حق�ق 

وم�س�ؤوليات مختلفة؛ وعندما تحدث تقاطعات بينها وبين التطرف العنيف، قد تختلف االأ�سباب والع�اقب. وبالمثل، من المرجح 

ح هذا الف�سل الفئات  اأن تك�ن التجارب الفردية اأهم من ال��سع القان�ني في تف�سير تح�ل بع�س النا�س اإلى متطّرفين. وي��سّ

التي ين�سب التركيز عليها في �سياق مناق�سة التقاطعات المختلفة، واإلى اأي مدى تعتبر تجربة الهجرة في واقع االأمر عاماًل 

منا�سًبا، في �سياق على االأبحاث الحالية المحدودة. وتكاد تك�ن جميع االأمثلة التي تناق�س في هذا الف�سل متعلقة بالهجرة عبر 

الحدود اأو بالهجرة الدولية، على الرغم من اأن هناك اأي�سا ب�سعة اأدلة على وج�د خطط تتراوح بين الت�سّدد والتطّرف العنيف 

بين المهاجرين الداخليين والنازحين داخليا.

كما ينبغي التمييز بين المهاجرين والم�اطنين واالأقليات العرقية الم�ستقرة. فبع�س االعتداءات المتطرفة العنيفة االأخيرة 

اأولئك الذين  اأخرى، فاإن ن�سبة كبيرة من  اأو مهاجرون و�سل�ا حديثاً. ومن ناحية  نا�ٌس من طالبي اللج�ء 
ُ
اأ اأوروبا ارتكبها  في 

غادروا البلدان االأوروبية لي�سبح�ا  من المقاتلين االإرهابيين االأجانب هم من م�اطني هذه الدول واأحفاد المهاجرين )ي�سار 

اإليهم اأحياناً بالمهاجرين من الجيل الثاني اأو الجيل الثالث(. وفي معظم الحاالت، يك�ن ه�ؤالء المقاتل�ن االإرهابي�ن االأجانب 

من م�اطني البلدان التي يع�دون اإليها. وهذا اأمر هاّم، الأنه قد ينبغي اّتخاذ  اأن�اع مختلفة من االإجراءات. على �سبيل المثال، 

اإلى �سرورة اإدارة الهجرة اإدارة اأف�سل؛ في  قد ت�سير الهجمات التي يرتكبها المهاجرون اأو طالب� اللج�ء الذين و�سل�ا م�ؤخراً 

حين اأن رحيل الم�اطنين االأوروبيين من اأ�س�ل مهاجرة �ساأنه اأن ي�سكل دلياًل على اإخفاق ط�يل االأجل في  االدماج، مما ي�ؤّدي 

اإلى االإق�ساء االجتماعي. كما ي�ستدعي ذلك اأي�ساً ا�ستجابات مختلفة؛ اإذ يمكن ترحيل المهاجرين، وال يمكن ترحيل الم�اطنين. 

)ومما يزيد االأمر تعقيداً تقديم مقترحات في بع�س البلدان لتجريد المقاتلين االإرهابيين االأجانب العائدين من جن�سية بلد 

اإقامتهم الأنهم يتمّتع�ن بجن�سيتين، مما يجعلهم م�ؤهلين للترحيل(.

النا�س  تدفع  التي  االأ�سباب  واالختالف ح�ل  ي�سكل تطرًفا عنيًفا،  لما  وا�سح  تعريف  اإلى  االفتقار  التحليل كذلك  يعرقل  ومما 

التدخل(.  ا�ستراتيجيات  اأف�سل  ح�ل  االختالف  )وبالتالي،  العنيف  التطرف  بنم�  ت�سمح  التي  الظروف  وح�ل  التطرف،  اإلى 

و�سعت  وقد   .
799

االأوروبي لالتحاد  وال  العنيف"،  "التطرف  لـ  ر�سمي  تعريف  االأوروبي  االتحاد  وال  المتحدة  االأمم  لدى  ولي�س 

بع�س الدول تعاريف في �سيا�ساتها وا�ستراتيجياتها ال�طنية، وهي تختلف في الغالب، على �سبيل المثال، ب�ساأن م�ساألة ما اإذا كان 

التطرف العنيف �سيا�سًيا اأم ه� ي�سمل نطاًقا اأو�سع. وقد اعتمدت حك�مة ال�اليات المتحدة مثاًل تعريفاً وا�سعاً اإلى حد ما، معتبرة 

اأو  اأو اقت�سادية  اأو تبريرها لتحقيق اأهداف اجتماعية  اإيدي�ل�جي  اأي اأعمال عنف بدافع  اإلى  اأن التطرف العنيف يعني الدع�ة 

. ويرى بع�س المعلقين اأن، من االأهمية جداًّ الت��سل اإلى ت�افق في 
اأو اال�ستعداد لها، اأو دعمها"800 اأو الم�ساركة فيها  �سيا�سية، 

.
801

االآراء ب�ساأن �سياغة تعريف؛ ويرى اآخرون، اأن ذلك ينذر بزيادة تاأخير العمل الذي طال انتظاره ح�ل هذه الق�سية

ثّمة تقاطع محّدد بين الهجرة واالإرهاب حيث ي�جد تعريف وا�سح لمفه�م المقاتلين االإرهابيين االأجانب، الذين  حددتهم االأمم 

المتحدة باأنهم "االأفراد الذين ي�سافرون اإلى دولة غير التي يقيم�ن فيها، بغر�س ارتكاب اأعمال اإرهابية اأو تدبيرها اأو االإعداد لها 

.
اأو الم�ساركة فيها، بما في ذلك في �سياق النـزاعات الم�سلحة"802

 .Glazzard and Zeuthen, 2016  799

اُنظر وكالة التنمية الدولية التابعة لل�اليات المتحدة، 2011.    800

.Koser and Rosand, 2016  801

802  اُنظر وكالة التنمية الدولية التابعة لل�اليات المتحدة، 2014.
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الع�امل المهمة في خلق  وع�امل الدفع هي تلك   و"الجذب".  "الدفع"  اإلى ع�امل  العنيف  ُت�سنَّف دوافع التطرف  غالًبا ما 

اأو نف�سية  اأن ع�امل الجذب قد تك�ن مالية  العنيف، في حين  التمرد  اأو  انت�سار جاذبية التطرف  اأو  الظروف المالئمة ل�سع�د 

الم�سّلم به على نطاق وا�سع  . كما من 
803

اإلى حركة اأو  اإلى مجم�عة  التي قد يع�د بها االنتماء  ال�سخ�سية  بالمكافاآت  ومرتبطة 

االنتقال من »التطرف اإلى العنف« ه� في ال�قت نف�سه عملية فردية وترتبط ب�سياق محدد. ولربما من غير الم�ستغرب، اأنه ال 

ي�جد ت�افق في االآراء ح�ل كيفية التعامل مع دوافع التطرف العنيف، وال ح�ل كيفية الحّد من تاأثيرها. وحتى م�سطلحا - 

مكافحة التطرف العنيف، وال�قاية من التطرف العنيف - فهي م��سع خالف. ويقترح المركز العالمي لالأمن التعاوني التعريف 

التالي: وعلى الرغم من اأن اأن�سطة مكافحة التطرف العنيف فهي من الجه�د المبذولة للت�سدي لالإرهاب، فاإن اأن�سطة مكافحة 

التطرف العنيف تمثل مجم�عة من المبادرات الم�سممة لتحديد ومنع التهديدات النا�سئة عن التطرف العنيف، والتي يمكن اأن 

.
ت�سمل الت�ترات المجتمعية وعدم اال�ستقرار االإقليمي وال�سراع”804

للهجرة  بالن�سبة  - خا�سة  المتط�رة  والهجرة غير  بالمهاجرين  المتعلقة  االإح�سائية  النظم  ا�ستمرار ق�س�ر  الرغم من  وعلى 

غير النظامية، التي قد تك�ن ذات اأهمية وال �سيما في تحليل التطرف العنيف - فهي بالتاأكيد اأكثر ق�ة من البيانات المتعلقة 

بالتطرف العنيف. وعندما تتاح هذه البيانات، فاإنها تميل اإلى التركيز اأمتن  الح�ادث وال�سحايا، ال على الجناة. ووفقا لم�ؤ�سر 

، الذي يحلل البيانات العالمية عن الهجمات االإرهابية من العام ال�سابق، وقعت 72 في المائة من 
805

االإرهاب العالمي لعام 2016 

جميع ال�فيات الناجمة عن االإرهاب في عام 2015 في خم�سة بلدان فقط: العراق واأفغان�ستان ونيجيريا وباك�ستان والجمه�رية 

العربية ال�س�رية.

اأما البيانات ح�ل التقاطعات بين الهجرة والتطرف العنيف فهي اأكثر ندرة. وثمة مالحظة ت�سترعي االهتمام على الت�، وترد 

مناق�ستها بمزيد من التف�سيل اأدناه، مفادها اأن ثالثة من البلدان التي تم تحديدها من بين البلدان الع�سرة االأوائل بت�سنيف 

ا باعتبارها البلدان الثالثة في جميع اأنحاء  م�ؤ�سر االإرهاب العالمي التي تاأثرت باالإرهاب قد اأبلغت عنها مف��سية الالجئين اأي�سً

 .
806

العالم التي اأنتجت اأكثر من ن�سف الالجئين في العالم في عام 2015، اأي الجمه�رية العربية ال�س�رية واأفغان�ستان وال�س�مال

الذين  الت�طين  اإعادة  لمر�سحي  اأو  للمهاجرين  الم�سبق  الفرز  ح�ل  مثاًل  البيانات،  تت�افر  ما  نادراً  الفردي،  الم�ست�ى  وعلى 

يطرح�ن �سك�كاً اأمنية؛ وال ت�جد �س�رة وا�سحة وب�سيطة لمرتكبي اأعمال التطرف العنيف، �س�اء كان�ا مهاجرين اأم ال. بل واإن 

تبادل المعل�مات بين هيئات اإنفاذ القان�ن والمخابرات المحلية والدولية، اأبعد ما يك�ن عن الكمال، وهناك افتقار اإلى ت�حيد 

تقديم  الف�سل  هذا  يحاول  وال  النظاميين.  غير  المهاجرين  وخا�سة  وت�سنفهم،  المهاجرين  البلدان  بها  تحدد  التي  الطريقة 

ت��سيات تقنية مبا�سرة، لكنه ي�سلط ال�س�ء على �سرورة تبادل المعل�مات ب�سكل اأكثر تن�سيقاً ومركزية.

حيث  االقت�سادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  في  االأع�ساء  غير  البلدان  من  خ�س��ساً  البيانات  في  نق�س  هناك 

تحدث غالبية الهجمات المتطرفة العنيفة، وحيث يمكن العث�ر على غالبية الالجئين والنازحين داخليا وما ال يقل عن ن�سف 

المهاجرين في العالم. اإن الثغرات الم�ج�دة في مختلف مجم�عات البيانات تع�ق ب�سكل ملح�ظ  اأي تحليل منهجي، اأو الت��سل 

اإلى ا�ستنتاجات �ساملة ح�ل الروابط بين الهجرة والتطرف العنيف.

اُنظر وكالة التنمية الدولية التابعة لل�اليات المتحدة، 2011.    803

 .Global Center on Cooperative Security, n.d  804

  .Institute for Economics and Peace, 2016  805

مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين، 2016  806
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وثمة م�ساألة يجدر التنبيه اإليها هنا، تنجم جزئياً عما �سبق بيانه من تحديات مرتبطة بالتعاريف والبيانات، التي تم تحديدها 

بالفعل، وه� التحدي المتمثل في تمييز ال�سببية عن االرتباط لدى درا�سة التداخالت بين الهجرة والتطرف العنيف. فقد يفر 

بع�س الالجئين من معاناة مبا�سرة ناجمة عن التطرف العنيف. وقد يغادر مهاجرون اآخرون ديارهم ب�سبب الع�امل المرتبطة 

المهاجرين  بع�س  يرتكب  وقد  والأ�سرهم.  الأنف�سهم  العي�س  لك�سب  الفر�س  قلة  المثال،  �سبيل  على  العنيف،  التطرف  بظه�ر 

اإلى الظروف  المريرة في مجال الهجرة؛ وبالن�سبة للبع�س االآخر يرجع ذلك جزئيا  اأعمال عنف ب�سبب تجربتهم  والالجئين 

في البلدان التي ي�سل�ن اإليها، اأو الأ�سباب ال تتعلق باأي من الحالتين. و قد يك�ن مرتكب� الجريمة اأحياناً في ال�اقع اإرهابيين 

متنكرينفي �سفة مهاجرين. وقد ي�سعى بع�س المهاجرين �سعياً حثيثاً الغتنام فر�س التطرف، بينما قد يك�ن اآخرون عر�سه ه�سة 

.
807

للتجنيد في اأعمال التطرف العنيف

الهجرة والتطرف العنيف: ت�شنيف

من الممكن و�سع ت�سنيف تقريبي رباعي للتقاطعات بين التطرف العنيف والهجرة، يتبع ب�سكل عاّم منطق دورة الهجرة، من 

للنزوح  دافعاً  ب��سفه  العنيف  التطرف   )1( يلي:  فيما  ويتمثل تحديدا  الع�دة؛  واأحيانا حتى  اال�ستقرار  والعب�ر حتى  المغادرة 

والهجرة؛ )2( خطر التطرف �سمن الالجئين والمهجرين داخلياً وربما في مخّيمات ومراكز العب�ر المهاجرة ؛ )3( خطر ت�سلل 

االإرهابيين داخل تدفقات الهجرة واللج�ء؛ )4( تحديات االإدماج  التي ت�ؤدي اإلى اال�ستبعاد االجتماعي. ويتمّثل التقاطع النهائي 

- الذي يختتم دورة الهجرة، ولم ُيدرج في هذه ال�ثيقة ب�سبب نق�س البيانات والتحليل - في احتمال اأن ت�ؤدي الع�دة والف�سل في 

.
808

اإعادة االإدماج اأو عدم ا�ستدامة االإدماج اإلى تفاقم دوافع التطرف العنيف لدى بع�س العائدين

التطرف العنيف بو�شفه دافعًا للنزوح والهجرة

تلمح مقارنة عابرة بين بيانات م�ؤ�سر االإرهاب العالمي وبيانات مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين  اأعاله اإلى من ن�ع من 

االرتباط - �س�اء كان �سببًيا اأو متالزًما - بين وق�ع هجمات متطرفة عنيفة وهجرة الالجئين.

عند التركيز اأواًل على الهجرة الق�سرية – ، وت��سيع النظر لي�سمل اإ�سافة اإلى االجئين، النازحين داخليا وغيرهم ممن يغادرون 

ديارهم ق�سراً - من المهم التمييز بين اأولئك الذين يفرون معاناة مبا�سرة من التطرف العنيف اأو من تهديده واأولئك الذين 

اأن هناك  االأدلة االآن ب��س�ح  العالم ب��س�ح وتثبت  الي�م في  اإظهار مجم�عات �سكانية  . ويمكن  المبا�سرة  يفرون مناآثاره غير 

مجم�عات �سكانية في العالم على تفر من ديارها ب�سبب ا�ستهدافها من قبل التطرف العنيف والمجم�عات المتطرفة العنيفة. 

ومن االأمثلة على ذلك االأقليات الم�سيحية في الم�سرق: فقد اأفادت مجلة "االإيك�ن�مي�ست" بنزوح اأكثر من ن�سف ملي�ن من 

. ممثال اآخر في هذا ال�سدد النازح�ن في �سمال نيجيريا: هناك اأدلة على اأن 
809

اأ�سل 1،8 ملي�ن م�سيحي �س�ري بحل�ل عام 2014 

نزوح النا�س من قراهم قد يك�ن ا�ستراتيجية متعمدة لب�ك� حرام، كما وقع ذلك �سابقاً بالن�سبة لجي�س الرب للمقاومة في �سمال 

اأوغندا. وهناك اأمثلة اأخرى على ال�سكان الفارين من التطرف العنيف الذي ي�ؤثر ب�سكل مبا�سر على االأقليات الدينية في جن�ب 

�سرق اآ�سيا، بما في ذلك من والية راخين في ميانمار.

.Schmid، 2016  للتعّمق في هذه ال�سال�سل ال�سببية، نحيل القارئ اإلى  807

 .Koser and Kuschminder, 2015  808

 .The Economist, 2014  809
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مبا�سر،  تهديد  ب�سبب  ولي�س  العنيف،  للتطرف  الثان�ية  االآثار  ب�سبب  نزح�ا  قد  االأ�سخا�س  من  العديد  يك�ن  ربما  وبالمثل، 

الحماية  ت�فير  ينتج عن وقف  اأو عندما  الزراعي،   االإنتاج  اأو  العمل  اأ�س�اق  العنيف  التطرف  يعرقل  المثال، عندما  �سبيل  على 

  .
811

االإرهاب اآثار تدابير مكافحة  ب�سبب  االأ�سخا�س قد نزح�ا داخلياً  اأن بع�س  اأفغان�ستان، هناك دليل على  .  وفي 
810

االجتماعية

اأن االأ�سخا�س ال يغادرون بلدانهم ب�سبب  اإلى المهاجر الط�عي، يتبين  ولدى م�ا�سلة البحث واالنتقال من المهاجر الق�سري 

تاأثير مبا�سر اأو غير مبا�سر للتطرف العنيف، واإنما الأنهم لم يع�دوا يرون م�ستقباًل في بلد ت�جد فيه بيئة ت�سمح للتطرف العنيف 

.
812

بالتط�ر واالزدهار

التطرف العنيف والنزوح في اأمريكا الالتينية

ات�سم التطرف العنيف في اأمريكا الالتينية تاريخيا باالنق�سامات االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية الحاّدة، و�سمل عدد 

منها حركات متمردة م�سلحة تقاتل لالإطاحة بالحك�مات القائمة.

اأط�ل تمرد في الن�سف الغربي من الكرة االأر�سية حتى  فعلى �سبيل المثال، خا�ست الق�ات الم�سلحة الث�رية الك�ل�مبية 

1 كان�ن االأول/دي�سمبر 2016، عندما وافق الك�نغر�س في البلد على اإبرام اتفاق �سالم بين المتمردين وحك�مة ك�ل�مبيا. 

وكانت قد تاأ�س�ست ق�ات المتمردين في عام 1964 كرد فعل على النزاعات على االأرا�سي وعلى عدم الم�ساواة المتنامي، وكانت 

ت�ستهدف اأ�سا�ساً ق�ات االأمن الحك�مية. لكن كانت ح�ادث االختطاف المدنية وق�سف التجمعات االجتماعية وتدمير البنية 

التحتية اأمراً �سائعاً اأي�ساً. )اأ( وفي بداية عام 2017، كان ي�جد في ك�ل�مبيا اأكثر من 7 ماليين نازح داخلي وكان 340 األفاً من 

م�اطنيها يعي�س�ن كالجئين في البلدان المجاورة، بما في ذلك االإك�ادور، وجمه�رية فنزويال الب�ليفارية وبنما وك��ستا 

نزوح جماعي في  في  بعنفها  ت�سببت  التي  ال�حيدة  المجم�عة  الك�ل�مبية هي  الث�رية  الم�سلحة  الق�ات  ولي�ست  )ب(  ريكا. 

ك�ل�مبيا. فجي�س التحرير ال�طني، الذي يعتبره جماعة اإرهابية كل من ال�اليات المتحدة واالتحاد االأوروبي كان معروفا، 

بخطف المدنيين للح�س�ل على فدية، وكذلك بارتكاب اأعمال العنف �سد ق�ات االأمن والمدنيين.

الدافع  هي  ال�ساطع"  "الدرب  جماعة  مثل  ال�سي�عية  الجماعات  كانت  بيرو،  مثل  االأخرى  الالتينية  اأمريكا  بلدان  وفي 

الثمانينات  العنان للعنف في  واأطلقت  اأواخر عام 1960،  في  ال�ساطع"  "الدرب  تاأ�س�ست جماعة  العنيف. وقد  التطرف  وراء 

اأنحاء البلد واأجبرت مئات االآالف من  والت�سعينات من القرن الما�سي، واأودت بحياة ع�سرات االآالف من االأرواح في جميع 

النا�س على مغادرة ديارهم. ثّم عاد معظم ه�ؤالء النازحين اإلى ديارهم، وما زالت بع�س الخاليا المتبقية تعمل داخل البلد، 

ويظل ما يقدر ب 62 األف �سخ�س في حاالت نزوح ط�يلة االأمد )د(.

.Sullivan and Beittel, 2016      )اأ(

)ب(    مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين، 2016

The Economist ، 2017 ج(     مجلة(

)د(      مركز ر�سد النزوح الداخلي، 2017.

.Connor, 2016  810

.Koser, 2013  811

 .Cunningham and Koser, 2015  812
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نزعة التطرف في المخيمات

كانت هناك اأمثلة على تحّ�ل مخيمات الالجئين )والنازحين( اإلى اأماكن للتطرف العنيف عبر ثالث طرق على االأقّل. اأولها ه� 

. مثال على ذلك، ا�ستخدام 
813

اإلى ق�اعد للمقاتلين المتطرفين ي�ستريح�ن فيها وي�سترجع�ن ق�اهم اإمكانية تح�ل المخيمات 

م�ست�طنات الالجئين الناميبيين في اأنغ�ال من قبل جي�س التحرير ال�طني لجن�ب غرب اأفريقيا؛ ومخيمات الالجئين االأفغان 

في باك�ستان من قبل طالبان؛ والمخيمات الحدودية من قبل الك�نترا�س في نيكاراغ�ا والخمير الُحمر في كمب�ديا. ومن االأمثلة 

.
الحديثة على ذلك ا�ستخدام مقاتلي داع�س الالجئين في مخيم اليرم�ك خارج دم�سق "دروعاً ب�سرية"814

نجاة  اأعربت   ،2015 عام  في  العنيفة.  المتطرفة  الجماعات  لتجنيد  اأر�ساً  الالجئين  مخيمات  ت�سبح  عندما  ه�  الثاني  المثال 

ر�سدي، المن�سقة المقيمة لالأمم المتحدة في الكاميرون، علناً عن مخاوفها من اأن ي�سبح مخيم مين�او في �سمال الكاميرون 

.  كما اأعربت ال�سلطات الكينية عن مخاوف مماثلة من اأن حركة ال�سباب قد 
"اأر�سية خ�سبة للتجنيد من طرف ب�ك� حرام"815

تجند في مجمع مخيم داداب في �سمال البلد. كما اأن هناك تقارير غير م�ؤكدة اإلى حد كبير باأن داع�س قد تق�م بالتجنيد داخل 

مخيمات الالجئين في تركيا ولبنان.

ثالثاً - وربما المثال االأكثر انت�ساراً عن التقاطعات بين مخيمات الالجئين والتطرف العنيف وفق العدد المحدود من الم�ؤلفات  

. وهناك بالتاأكيد ما يدّل على وج�د تطرف ي�ؤدي اإلى العنف داخل مخيمات 
816

وه� خطر ت�ّجه الالجئين اإلى التطرف العنيف

الالجئين، بما في ذلك في باك�ستان )في مخيم جال�زاي لالجئين االأفغان(، واليمن )في مخيمات الالجئين ال�س�ماليين في 

خراز(، والكاميرون )في مخيم مين�او للنيجيريين( واالأردن )في مخيم الزعتري لالجئين ال�س�ريين(. وقد �سهدت اأوروبا هذه 

الظاهرة في مراكز الالجئين. ففي �سبتمبر/اأيل�ل 2016، اعتقلت ال�سلطات في ك�ل�نيا، األمانيا الجئاً �س�رياً يبلغ من العمر 16 

عاماً لتخطيطه لهج�م اإرهابي. واعُتقل الفتى في مركز لالجئين بالقرب من ك�ل�نيا، حيث كان يعي�س مع والديه منذ فراره 

من الحرب االأهلية في الجمه�رية العربية ال�س�رية في عام 2015، واكت�سفت ال�سلطات م�اد ل�سنع القنابل )بما في ذلك حاملة 

اأع�ساء من  االإنترنت مع  درد�سات عبر  واأدلة على  ال�سغير(،  الب�تان  واإبر خياطة و�سندوق من غاز  باأ�سالك  للبطاريات مزودة 

تنظيم داع�س. "اأرجعت المحكمة نزعة التطرف لدى الفتي اإلى ال�سع�ر بال�حدة في مركز الالجئين وق�ساء معظم وقته وه� 

يتحدث على الهاتف المحم�ل. كما كان ُيم�سي الكثير من ال�قت على االإنترنت واالت�سال من خالل الدرد�سة ... وب�ا�سطة هذه 

.
االت�ساالت كّ�ن وجهة نظر عالمية اإ�سالمية-جهادية"817

في  العنيف  التطرف  اإلى  التطرف  نزعة  من  االنتقال  لتجذر  الظروف  تهيئ  محددة  �سروط  ثالثة  المتاحة  الم�ؤلفات  وتبرز 

مخيمات الالجئين: �س�ء التعليم، ال �سيما عندما يتم �سد الفج�ة ب�ا�سطة التلقين الديني المتطرف؛ ونق�س فر�س العمل وغياب 

. هذه ال�سروط الثالثة �سائعة في العديد من مخيمات النازحين داخلياً والالجئين الي�م التي تفتقر اإلى الم�ارد 
818

حرية التنقل

وتكتظ بالنا�س، ويزيد الخطر مع ا�ستمرار و ط�ل مدة هذه الحاالت. كما ت�سير الم�ؤلفات المتاحة اأي�ساً اإلى فر�س التدخل التي 

قد ت�ساعد في الحّد من خطر خطط التطرف العنيف في مثل هذه االأو�ساع.

.Zolberg, Suhrke and Aguayo, 1989  813

.Ban, 2015  814

 .Larson, 2015  815
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التقليل من مخاطر تطرف الالجئين: درو�س لل�شرق الأو�شط، م�شتخل�شة من، اأزمات �شابقة 

اأ�سار تقرير م�ؤ�س�سة راند الذي ن�سر م�ؤخرا اإلى التقليل من مخاطر التطرف في اأو�ساط الالجئين يتجاوز تقديم الم�ساعدة 

االإن�سانية ويتطلب اتباع نهج متعدد الج�انب، يمنح الالجئين خيارات معق�لة لم�ستقبلهم.)ه( ال ي�جد، مع ذلك، حتى االآن نظام 

لتقييم كل حالة تقييماً كافياً ل��سع مثل هذا النهج. وت��سح الدرا�سة اأن اأي برنامج فعال يتطلب التعاون وتبادل المعل�مات 

والم�اءمة بين االأهداف لدى الجهات المانحة والمنظمات غير الحك�مية، وال�سكان المحليين والحك�مة الم�سيفة، وكذلك 

لدى الالجئين.

ومن المهّم اأي�ساً تلبية االحتياجات االقت�سادية والمالية، واإن لم تكن هي الدوافع الرئي�سية اإلى التطرف. اإذ اإن الالجئين 

ي�سع�ن اإلى اإيجاد و�سائل الإعالة اأ�سرهم واإلى المهارات التي قد تك�ن مفيدة على المدى الط�يل. فيجب تلبية هذه االحتياجات 

في بلد اللج�ء، حيث قد يتناف�س الالجئ�ن مع ال�سكان المحليين على ال�ظائف كما على ال�سلع اال�ستهالكية. وهذا يعني 

اأن من �سمن الحل�ل الممكنة اإ�سراك الجهات الفاعلة المحلية التي ال ت�سارك عادة ب�سكل مبا�سر في ق�سايا الالجئين، مثل 

قطاع االأعمال.

اأقّل  تق�قعاً  وي��سي االأ�سخا�س الذين تمت مقابلتهم ب�سرورة اأن يّت�سم تم�يل الجهات المانحة بالمرونة، واأن يتبع ُنُهجاً 

لكن  االأزمة،  بداية  في  تت�فر  اأنها  لالإغاثة  الدولية  ال�سناديق  يخ�ّس  فيما  ال�سائعة  االأخرى  الم�ساكل  ومن  ذلك.  لتحقيق 

تت�ساءل على المدى الط�يل. )و( يمكن ل�سناع القرار واأ�سحاب الم�سلحة زيادة الح�ار ب�ساأن التخطيط المالي الط�يل االأمد 

الأزمات الالجئين.

النف�سية  االحتياجات  الرئي�سية فهي  العنا�سر  اأما  ا�ستجابة جزئية.  �س�ى  والتعليم  العمل  لي�ست فر�س  نف�سه،  ال�قت  وفي 

واالإهانة  لالإيذاء  يتعر�س�ن  ما  وغالباً  االأ�سلية  بلدانهم  الفرار من  عند  )ز(  ال�سدمات  الالجئ�ن من  عانى  فقد  واالأمنية. 

والعجز في مكان اللج�ء. وه� ما يمثل الثغرات التي يمكن للجماعات الم�سلحة اأن تت�سلل منها وتحاول ا�ستقطاب ال�سكان 

المعر�سين للخطر اإلى التطرف بخطاب يدع� اإلى التمكين ب�ا�سطة العنف. لذلك فاإّن منح الالجئين فر�س الم�ساركة في 

االإدارة الخا�سة بهم، كما ه� الحال في اإدارة المخيم، من �ساأنه اأن ي�ساعد اأي�سا على التقليل من هذه المخاطر.

Sude, Stebbins and Weilant, 2015  )ه(

Makdisi and Prashad, 2016  )و(

Hawilo, 2017  )ز(

.

اأن  اإلى  بالنظر  العب�ر للمهاجرين. لكن  العنيف داخل مخيمات  التطرف  اأو حدوث  اأية بح�ث مهّمة عن مخاطر  بعُد  ُتجَر  لم 

الظروف هناك غالباً ما ت�سبه تلك التي ُتفاِقم المخاطر في مخيمات الالجئين في بلدان اال�ست�سافة، يبدو من المنطقي اأن 

نفتر�س وج�د الخطر.

خطر الت�شّلل داخل تدفقات الالجئين والمهاجرين

على ط�ل دورة الهجرة: في اأوروبا واأمريكا ال�سمالية، يك�ن ال�س�ؤال االأكثر ت�سيي�ساً - بينما ي�ستمّر و�س�ل اأعداد كبيرة من طالبي 

اللج�ء والمهاجرين من اأفريقيا وال�سرق االأو�سط، ويفّكر �سانع� ال�سيا�سة في اإعادة ت�طين اأعداد كبيرة من الالجئين من �س�ريا 

وجملة بلدان اأخرى من بلدان المن�ساأ - ه� معرفة ما اإذا كان هناك دليل يدعم المزاعم القائلة باأن االإرهابيين يت�سلل�ن ب�سكل 

منهجي اإلى تدفقات الهجرة غير النظامية الرتكاب هجمات على االأرا�سي االأجنبية اأم ال؟
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في اأبريل/ني�سان 2016، راجت تقارير، وتم تاأكيدها منذ ذلك الحين، تفيد باأن رجاًل اعُتقل في عام 2015 في مخيم لالجئين في 

الثاني/ن�فمبر 2015 في باري�س، فرن�سا. ووفقاً  التي نفذت هجمات �سهر ت�سرين  اإلى جماعة االإرهابيين  �سالزب�رغ، وكان ينتمي 

ل�سهادته، فقد كان ينتمي اإلى مجم�عة ت�سم كانت ت�سم انتحاريين ن�سطا في باري�س )االأخ�ان العراقيان اللذان فجرا نف�سيهما  

خارج ا�ستاد فرن�سا( وكانا قد �سافرا من الجمه�رية العربية ال�س�رية اإلى الي�نان في ت�سرين االأول/اأكت�بر. وقد األقي القب�س على 

طلق  �سراحهما فيما بعد، 
ُ
هذا الجزائري اإلى جانب رجل باك�ستاني، في ليرو�س، في البداية، عند نقطة تفتي�س ج�ازات ال�سفر، لكن اأ

. وبح�سب تحقيق اأجرته هيئة االإذاعة البريطانية البي بي �سي، »ا�سترى 
819

ثم وا�سال رحلتهما اإلى النم�سا، حيث اعُتقال مرة اأخرى

 .
820

الرجالن تذكرتي  العّبارة لمغادرة ليرو�س لم�ا�سلة رحلتهما عبر اأوروبا مع الالجئين ال�س�ريين«

من  المزيد  ظه�ر  ومع  كاٍف.  نحٍ�  على  المعل�مات  تتقا�سم  ال  االأوروبية  الق�سائية  ال�سلطات  اأن  تقدير،  اأدنى  على  هذا،  يبّين   

والمفجرين  الم�سلحين  من  عددا  اأن  اإلى  ت�سير  اأخرى  اأدّلة  هناك  اأن  يبدو  باري�س،  هجمات  عن  الم�س�ؤولين  عن  المعل�مات 

اإلى الجمه�رية العربية ال�س�رية لتلّقي التدريب وللقتال في �سف�ف تنظيم داع�س. وما زال من غير  االنتحاريين قد �سافروا 

ال�ا�سح ما اإذا كان ه�ؤالء المهاجم�ن قد عادوا اإلى اأوروبا كجزء من "الخاليا النائمة"، التي م��سعتها قيادة داع�س عمداً لتن�سيق 

الهجمات �سد فرن�سا، اأو ما اإذا  كان�ا قد عادوا اإلى بلدان جن�سيتهم كمقاتلين اإرهابيين اأجانب. وبينما كان يزداد االهتمام ب�ساأن 

اأفاد العديد من المهربين الذين تمت  "اأزمة" الالجئين ط�ال عامي 2014 و 2015، ونم� �سمعة الجماعات االإرهابية ال�سيئة، 
. وفي مطلع عام 2015، هدد داع�س  باإغراق اأوروبا بن�سف ملي�ن الجئ عبر ليبيا. وزعم  

821

مقابلتهم اأنهم نقل�ا مجندين من داع�س

.  واأفاد اأحد المهربين باأنه اأر�سل ما ال يقّل عن ع�سرة من مقاتلي 
اأنه �سيتم اإر�سال 4،000 مقاتل جهادي اإلى اأوروبا عبر تركيا"822

داع�س وهم في �سفة الجئين اإلى اأوروبا، وزعم�ا اأن المقاتلين، بعد اأن ا�ستقروا، ظّل�ا ينتظرون االأوامر ب�سن هجمات على االأرا�سي 

االأوروبية. كما اأفاد مهربان تمت مقابلتهما في تركيا بنقل مقاتلين عبر البحر االأبي�س المت��سط. وزاد ت�اتر مثل هذه االأخبار.

اإن  اإذ  مفع�لها:  واإبطال  المخاطر  هذه  من  اأي  اإدارة  اأهمية  بمدى  ُي�ستهان  ال  كان  واإن  الحذر،  على  الحّث  المهم  من  يزال  ال 

المهربين لي�س�ا اأكثر م�سادر المعل�مات م�ث�قية، ففي جميع ال�سياقات االأخرى تقريباً، ي�سفهم ال�سيا�سي�ن و�سانع� ال�سيا�سات 

عادة باأنهم مجرم�ن وكذاب�ن. ويجدر التاأكيد على اأن غالبية الهجمات االإرهابية االأخيرة في اأوروبا، كما ه� الحال في ال�اليات 

اأو�ساط مهاجرة )انظر  العديد منحدر من  اأن  الرغم من  البلد، على  ارتكبها م�اطن�ن من ذلك  اأي  المتحدة، كانت »محلية«، 

المناق�سة في الق�سم التالي(. ومن المهم بطبيعة الحال اأن ن�سع في اعتبارنا اأن الغالبية العظمى من الهجمات االإرهابية في 

.
823

جميع اأنحاء العالم ال تزال تحدث خارج اأوروبا وال�اليات المتحدة

في نهاية المطاف، يكاد ال يك�ن هناك ما يدل على اأن داع�س وغيرها من الجماعات تعمل ب�سكل منهجي وعلى نطاق وا�سع على 

ا�ستغالل تدفقات اللج�ء الإر�سال المقاتلين اإلى اأوروبا. وحتى اإذا �سّدقنا المهربين، فاإن عدد المجندين االإرهابيين الذين ورد 

من  كان  والأن  هناك.  اللج�ء  يطلب�ن  الذين  االأ�سخا�س  من  االآالف  بمئات  مقارنة  للغاية  منخف�س  اأوروبا  اإلى  ا�ست�ردوا  اأنهم 

المهّم محاولة ال�قاية من المخاطر، مثاًل من خالل عملية الفرز الم�سبق للمر�سحين للتاأ�سيرات الإعادة الت�طين، والت�سجيل 

والفح�س بعد ال��س�ل، يجب اأن تك�ن اأي ا�ستجابة لل�سيا�سات متنا�سبة، وال ينبغي اأن تك�ن ذريعة لرف�س اإمكانية اللج�ء لجميع 

اأولئك الذين هم في حاجة ما�سة للحماية والم�ساعدة.

.Rose, 2016  819

 .BBC, 2016  820

 .Giglio, 2014  821

.Schmid, 2016  822

معهد االقت�ساد وال�سالم، 2016.    823
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المهاجرون والتطرف العنيف وال�شتبعاد الجتماعي

يحدث تقاطع رابع بين الهجرة والتطرف العنيف بعد اأن ي�ستقر المهاجرون والالجئ�ن؛ وهناك اإقرار وا�سع النطاق باأن تح�ل 

وال  االجتماعي.  اال�ستبعاد   اأعرا�س  من  عار�س  ه�  واأحفادهم  والالجئين  الم�ستقرين  المهاجرين  �سمن  العنف  اإلى  التطرف 

اأنها عملية دينامية ومتعددة االأبعاد تدفعها عالقات قائمة على  اإلى  يزال هذا المفه�م محل نزاع، لكن معظم التعاريف ت�سير 

ق�ة غير متكافئة تتفاعل عبر اأربعة اأبعاد رئي�سية - اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية وثقافية - وعلى م�ست�يات مختلفة، بما في 

ذلك االأفراد واالأ�سر والجماعات والمجتمع والبلد وعلى الم�ست�ى العالمي. وت�ؤدي العملية في مجملها اإلى �سل�سلة من حاالت 

.
824

االإدماج/اال�ستبعاد التي تت�سم بعدم تكاف�ؤ ال��س�ل اإلى الم�ارد والقدرات والحق�ق، مما ي�ؤدي بالتالي اإلى عدم الم�ساواة

 وفقا لبح�ث جمعتها م�ؤ�س�سة اأمريكا الجديدة، "كل ِجهادي قام بهج�م فتاك داخل ال�اليات المتحدة منذ 11 اأيل�ل/�سبتمبر اإال 

. اإن الغالبية ال�ساحقة من االأمريكيين المتهمين بالقيام باأعمال اإرهابية )محلياً اأو دولياً( خالل 
وكان م�اطنا اأو مقيما قان�ناً"825

هذه الفترة الزمنية هم مقيم�ن دائم�ن قان�ني�ن اأو �سبق وكان�ا كذلك، والعديد منهم من اأبناء الجيل االأول من المهاجرين. 

وقد ارتكب بع�س من الهجمات االإرهابية االأكثر �سفكاً للدماء م�ؤخرا اأفراد من الجيل الثاني من المهاجرين، بمن فيهم مهاجم 

الملهى الليلي في اأورالندو، الذي كان م�اطناً اأمريكياً وابن مهاجرين اأفغانيين. وفي حالة مطلقي النيران  في �سان برناردين�، 

دائمة  باإقامة  يتمّتع  باك�ستاني  م�اطن  مالك،  تا�سيفين  واالآخر،  باك�ستانيين.  مهاجرين  وابن  اأمريكياً  م�اطناً  اأحدهم  كان 

.
826

وم�سروطة في ال�اليات المتحدة، جاء اإلى ال�اليات المتحدة  برعاية خطيبته

واأجرى تقريٌر، �سدر في اأيل�ل/�سبتمبر 2016 من معهد كات�، مراجعًة �ساملة للتاأ�سيرات التي ا�ستخدمها االإرهابي�ن في ال�اليات 

المتحدة، من اأجل تحليل المخاطر. ووفقاً لدرا�سة معهد كيت� هذه، تبلغ احتماالت وفاة  االأمريكيين ن�سبة 0،00003 في المائة 

.  ويحدد تحليل كات� 154 اإرهابياً م�ل�داً خارج ال�اليات المتحدة قتل�ا 3024 �سخ�ساً 
827

في هج�م يرتكبه اإرهابي م�ل�د في الخارج

في هجمات ارُتكبت بين 1975 و نهاية عام 2015، يجدر االإ�سارة اإلى ذلك ي�سمل ما يقرب 3000 من �سحايا لهجمات 11 اأيل�ل/

�سبتمبر 2001.

ومن بين هوؤلء الإرهابيين المولودين في الخارج البالغ عددهم 154،

دائم، و19 منهم طلبة،  ب�سكل  ع�سرة منهم كان�ا مهاجرين غير �سرعيين، و54 مقيمين �سرعيين   …
K�1 برعاية خطيبته،  و20 منهم كان�ا الجئين، و4 من طالبي اللج�ء، و34  وواحد دخل بتاأ�سيرة فئة 

تحديد  يت�سن  ولم  التاأ�سيرة.  من  االإعفاء  برنامج  دول  من  كان�ا  و3  مختلفة،  بتاأ�سيرات  دخل�ا  �سائحاً 

تاأ�سيرات 9 من االإرهابيين. وخالل تلك الفترة، كان احتمال مقتل �سخ�س اأمريكي من قبل اإرهابي م�ل�د 

اإرهابي  اأمريكي في هج�م  بن�سبة 1 كل 3،609،709 في كل �سنة. كان احتمال مقتل �سخ�س  الخارج  في 

.
828

يرتكبه اأحد الالجئين بن�سبة 1 في 3،64 مليار �سنة

Rudiger and Spencer، 2003، اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، 2016.   824

.New American Economy, 2017  825

 .Friedman, 2017  826

 .Willingham, Martucci and Leung, 2017  827

  .Nowraseth, 2016  828
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ووفقاً لتحليل معهد �سيا�سة الهجرة الخا�س بالالجئين الذين اأعيد ت�طينهم في ال�اليات المتحدة االأمريكية منذ 11 اأيل�ل/

.  اأما ما ه� غير وا�سح فه� معرفة ما اإذا كان ه�ؤالء 
829

�سبتمبر وحتى نهاية عام 2015، لم يتّم اعتقال اإال ثالثة منهم بتهمة االإرهاب

االأفراد مت�سّددين فعال بالتطرف العنيف عندما و�سل�ا، اأم اأنهم قد اأ�سبح�ا متطرفين فيما بعد، اأو ما اإذا كان�ا قد اأر�سل�ا عمداً 

اإلى ال�اليات المتحدة من قبل الجماعات االإرهابية.

ولعل الم�ؤ�سر االآخر لال�ستبعاد االجتماعي ه� م�ساألة المقاتلين االإرهابيين االأجانب، الذي يقدر اأن ح�الي 30 األف منهم يقاتل�ن 

. ووفقاً لتقرير �سادر عن م�ؤ�س�سة مجم�عة �س�فان، واآنذاك كانت 
830

في الجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق، واأ�سا�ساً مع داع�س

البلدان الع�سرة االأولى الم�سّدرة للمقاتلين االإرهابيين االأجانب باالأرقام المطلقة، بح�سب الترتيب التنازلي : ت�ن�س، والمملكة 

. ولئن ال ت�جد 
831

العربية ال�سع�دية، واالتحاد الرو�سي، وتركيا، واالأردن، وفرن�سا، والمغرب، ولبنان، والمملكة المتحدة واألمانيا

ملفات �سخ�سية تف�سيلية عن ه�ؤالء االأفراد، فمن ال�ا�سح اأنه بالن�سبة لبع�س البلدان، مثل ت�ن�س، تك�ن الغالبية العظمى من 

اإلى فرن�سا واألمانيا  اأن غالبية المقاتلين االأجانب المنتمين  اأو من ذريتهم. وفي المقابل، يبدو  الم�اطنين ال من المهاجرين 

لديهم خلفية مهاجرة. ومع ذلك، فاإنهم ي�سكل�ن ن�سبة من مجم�ع المقاتلين االإرهابيين االأجانب في بلدين، يمثالن مجتمعين 

م�سدراً لن�سبة �سغيرة من العدد االإجمالي للمقاتلين االإرهابيين االأجانب. االأمر الذي يدل عم�ماً على اأن المقاتلين االإرهابيين 

االأجانب ال يمثل�ن بال�سرورة م�سكلة كبيرة فيما يخ�س الهجرة. ومن الجدير بالذكر، اأن "عدد مقاتلي داع�س في العراق و�س�ريا، 

وفقاً للتحالف الدولي، قد انخف�س اإلى اأدنى الم�ست�يات في اأكثر من عامين ون�سف - ما بين 12 األف مقاتل و15 األف مقاتل، اأي 

.
832

ما يقرب ن�سف عدد المقاتلين وفقاً الأق�سى تقدير بنهاية 2014 

لكّن مثل هذه البيانات - واإن كانت مبعثرة وغير منتظمة - ت�سير اأحياناً اإلى اأن المهاجرين والالجئين الم�ستقرين، واأحفادهم، 

قد يتجه�ن اإلى التطرف العنيف؛ ولي�س فقط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي. ومن ال�ا�سح اأن ثّمة 

اأمراً مقلقاً بالن�سبة لبع�س النا�س، ويجدر النظر فيما يف�ّسر ذلك.

وقد رّكز بع�س المحللين على دوافع التطرف لدى المهاجرين واأحفادهم على الم�ست�ى البني�ي، على الرغم من اأن ذلك وحده 

ال يكفي عادة لتف�سير التطرف الفردي. ففي حالتي بلجيكا وفرن�سا، على �سبيل المثال، اأ�سير اإلى اأن الثقافة ال�سيا�سية، التي تنتهج 

طريقة حكم مفرطة العلمانية، قد نبذت بع�س مجتمعات االأقليات، وخا�سة منها  الم�سلمين من �ساللة �سمال اأفريقيا.

فح�شب بع�س المحللين :

كما ه� الحال بالن�سبة لال�ستنتاجات في المناطق الناطقة بالفرن�سية ب�سكل عام، ال يتبقى لدينا �س�ى 

مجرد تخمينات عن �سبب وج�د عالقات بين ال�سيا�سة الفرن�سية، والت��سع الح�سري، وبطالة ال�سباب، 

ني. ونحن نظن اأنه عندما يك�ن هناك عدد كبير من ال�سباب العاطلين عن العمل، ال بّد  والن�سال ال�سُّ

للبع�س منهم اأن ي�سعى اإلى االإيذاء. وعندما يعي�س ه�ؤالء ال�سباب في مدن كبيرة، تزيد فر�س الت�ا�سل 

التي  بالفرن�سية  الناطقة  البلدان  اأ�سخا�س ي�ؤّيدون ق�سايا مت�سّددة. وعندما تك�ن تلك المدن في  مع 

.
833

تتبنى النهج الفرن�سي ال�سارم تجاه العلمانية، ي�سبح التطرف ال�سني اأكثر جاذبية

.Newland, 2015  829

 .The Soufan Group, 2015  830

 .Ibid  831
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في المقابل، كان تقرير مجم�عة �س�فان ) Soufan Group ( الم�سار اإليه اأعاله اأكثر تركيزا على الع�امل ال�سيا�سية ال�سخ�سية 

ف  )ولي�س االجتماعية(. ومن الم�ؤكد اأن بع�س المهاجرين واأحفادهم يتعر�س�ن للتهمي�س والحرمان من حق�قهم، وه� ما ُيعَرّ

بع�امل “دفع” للتطرف العنيف، مما يجعل بع�س ال�سباب الم�سلم وه�ؤالء الذين اعتنق�ا  االإ�سالم في االآونة االأخيرة اأكثر عر�سة 

للتجنيد.

وتت�سمن اال�ستجابات في مجال ال�سيا�سيات الحالية تعزيز "اله�يات المتكاملة" )بمعنى اأنه يمكن للفرد، على �سبيل المثال، اأن 

يك�ن له ه�يتان اأو اأكثر، مثاًل دينًيا ووطنًيا( وتح�سي�س االأ�سخا�س بالفر�س المتاحة،  وتعزيز اعتقاد ال�سخ�س اأو اإدراكه اأنه يمكنه 

لدانيال ك�لر، مدير  المتاحة. ووفقا  الخيارات  يمكنه تحقيق  بتفاوؤل حيث  ا�ست�سراف م�ستقبل  الفر�س ويمكنه  الح�س�ل على 

االإرهاب  ا�ستراتيجية مكافحة  الما�سية، ركزت  القليلة  ال�سن�ات  "...خالل  التطّرف والق�ساء عليها،  الدرا�سات عن نزعة  معهد 

في األمانيا ب�سكل كبير على العمل مع االأ�سر لمنع التطرف. غير اأن ال�قاية من التطرف بين الالجئين �سيتطلب الكثير والكثير 

.
لّلحاق بالركب"834

التطرف �شمن المهاجرين في اآ�شيا الو�شطى

في محاولة الكت�ساف �سبب ارتكاب عدد كبير من االأفعال االإرهابية من قبل م�اطنين من اآ�سيا ال��سطى، اأجرى اإدوارد ليم�ن 

وج�ن هيثر�س� تحلياًل دقيقاً لكنه محدود، ووجدا اأن الجماعات المتطرفة العنيفة كانت ت�ستهدف وت�ظف المهاجرين على 

وجه التحديد )ح(. وفي تحليلهما للتطرف لدى عدد قليل ن�سبًيا من النا�س من دول اآ�سيا ال��سطى، ا�ستنتج ليم�ن وهيثر�س� 

فى المعل�مات والبيانات المتاحة المحدودة، ما يلي:

... ما زلنا ال نعرف �س�ى القليل عن هذه الظاهرة، ونعرف اأنها ال تزال نادرة للغاية. وتعد البح�ث في مجال ال�سيا�سة العامة 

نادرة وغالًبا ما تك�ن  االأكاديمية  االأبحاث  اأن  المفاهيم الخاطئة، في حين  الم��س�ع حالياًّ �سعيفة وترتكز على  ح�ل هذا 

قديمة.

يقّدم الباحثان مالحظات عن العالقات الممكنة للهجرة، وي�سيران اإلى اأن معظم ه�ؤالء المت�سّددين  كان�ا م�ستهدفين من 

بها  قام  التي  االأخيرة  البارزة  االإرهابية  الح�ادث  رغم  اأنه  اإلى  وي�سيران  بلدانهم.  غادروا  اأن  بعد  الجهادية  الجماعات  قبل 

كان�ن  اإ�سطنب�ل في  ني�سان/اأبريل 2017، وتفجير ملهى  �سانت بطر�سبرغ  في  – ق�سف مترو  ال��سطى  اآ�سيا  مقاتل�ن من 

االأ�س�لية  االأ�سباب  اأن  وا�سح على  دليل  ي�جد  - ال  اأتات�رك في حزيران/وي�ني� 2016  الثاني/يناير 2017،  وق�سف مطار 

الدينية اأو االقت�سادية اأو ال�سيا�سية في اآ�سيا ال��سطى هي الم�س�ؤولة عن "ت�سدير" االإرهاب.

اإلى جماعة  النا�س يقررون االن�سمام  اأنه ال ي�جد عامل وحيد  يف�ّسر ال�سبب الذي يجعل  باأنه في حين  ويجادل الباحثان 

االأ�سخا�س  المجِنّدون  ي�ستهدف  لماذا  يف�ّسر  قد  ما  وهذا  العزلة،  اأن�اع  من  ن�ع  من  عانى  قد  العديد  اأن  يبدو  متطرفة، 

اآ�سيا ال��سطى  "معظم المهاجرين من  اإن  لبحثهما  المهّم�سين، بمن فيهم االأ�سخا�س الذين يعمل�ن في الخارج. بل وفقاً 

ويقع�ن �سحية  بكثير  دون م�ست�ى مهاراتهم  ي�ؤدون وظائف  ما  غالبا  لكن  المهارات،  ومت��سط�  والكتابة  بالقراءة  ملم�ن 

اال�ستغالل من قبل اأرباب عملهم".)ط(  والكثير من ال�سباب من اآ�سيا ال��سطى الذين هاجروا للعمل يق�س�ن اأواخر مرحلة 

المراهقة بعيدا عن ديارهم؛ وهم يعان�ن من ال�سائقة االقت�سادية الي�مية؛ وُينتق�س من قيمتهم في وظائفهم؛ ويعان�ن 

اأكثر عر�سة للتطّرف، مّما  اأن تجعلهم  �ساأنها  اأم�ر من  الدولة. وهذه  لُدن  التحر�س من  واأحيانا  العن�سري  من اال�سطهاد 

ذاته وهام  ذاته هام بحد  اأمر هاّم في حد  المهاجرين، وه�  العمال  واإ�ساءة معاملة  االأجانب  ي�ؤّكد �سرورة مكافحة كراهية 

بالمثل بالن�سبة للمجتمعات كافة. وال تغّير نزعة التطّرف ذلك، لكنها ت�سلط ال�س�ء على الع�اقب النادرة وربما على الع�اقب 

ال�خيمة ب�سبب التق�سير.

.Lemon and Heathershaw, 2017  )ح(

)ط( المرجع نف�سه.

.Oltermann, 2016  834
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اأن من  اإلى  عِرب عنها ت�سير 
ُ
اأ اأم ال، ثمة مخاوف  اإذا كانت هذه التدخالت ناجحة  اأنه من ال�سابق الأوانه تقييم ما  في حين 

والالجئين  اللج�ء  وطالبي  المهاجرين  من  العديد  واجه  وقد  �ساّرة.  االأخرى  ال�سيا�ساتية  الخيارات  تك�ن  اأن  المحتمل 

اأو�ساعاً �سعبة في حياتهم وما زال�ا ي�اجه�ن التمييز. وغالباً ما تك�ن �سمعتهم ملطخة بالتاأكيدات الزائفة اأو المريبة ح�ل 

تاأثيرهم على االقت�ساد والتما�سك االجتماعي والمعتقدات والدوافع االأيدي�ل�جية واله�ية ال�طنية. ومن �ساأن ت�س�يرهم 

كتهديد لالأمن الق�مي وروؤيتهم كاإرهابيين محتملين اأن ي�سيف اإلى م�ساّقهم. وقد ي�ؤدي ذلك اإلى نتيجة غير مق�س�دة في 

. وقد تم التعبير عن هذه 
835

زيادة ا�ستبعادهم، مما يزيد من احتمال ان�سياقهم وراء للخطابات والخطط المتطرفة العنيفة

اإلى  الدولة من دخ�ل االإرهابيين االأجانب  التنفيذي لعام 2017 الخا�س بحماية  االآونة االأخيرة ح�ل االأمر  المخاوف في 

.
836

ال�اليات المتحدة

وهناك زاوية اأخيرة ب�ساأن الروابط بين المهاجرين والتطرف العنيف واال�ستبعاد االجتماعي، تتعلق بالتحدي المرتقب المتمثل 

في اإعادة اإدماج المقاتلين االإرهابيين االأجانب العائدين. ف�فقا لالأمم المتحدة، اإن المقاتلين االإرهابيين االأجانب:

االأ�سلية  دولهم  على  ج�سيماً  خطراً  ي�سكل�ن  وقد  وتعقيدها  ومدتها  ال�سراعات  حّدة  من  يزيدون   ...

وبلدان العب�ر والمق�سد، ف�ساًل عن مناطق النزاع الم�سلح المجاورة التي ين�سط�ن فيها. ويتط�ر تهديد 

المقاتلين االإرهابيين االأجانب ب�سرعة ويتغّير، ومن غير المحتمل اأن يتم احت�اوؤه بالكامل على المدى 

الق�سير. وهناك مخاطر كبيرة على المدى الط�يل ي�سكلها المقاتل�ن االإرهابي�ن االأجانب العائدون اإلى 

.
837

بلدانهم االأ�سلية اأو عند و�س�لهم اإلى بلدان ثالثة

وقد الحظ الباحث�ن والمجتمع المدني ومجم�عة �سغيرة من �سانعي ال�سيا�سة اأن اإعادة تاأهيل واإعادة اإدماج المقاتلين االإرهابيين 

االأجانب يجب اأن ت�سبح اأول�ية؛ اأما اإذا اعتمدنا على االحتجاز ك��سيلة وحيدة لمعاملة المقاتلين االإرهابيين االأجانب العائدين 

المزيد من  منع  في  الم�ساعدة  على  قادرين  البع�س  يك�ن  قد  وفعاًل  التطرف.  اإلى مزيد من  والمجتمعات  االأفراد  ندفع  فقد 

التطرف العنيف.

الكاملة  الحياة  دورة  معالجة  في  حا�سما  عن�سرا  اإدماجهم  واإعادة  العنيفين  المتطرفين  المجرمين  تاأهيل  اإعادة  تعزيز  ي�سكل 

اأعداد المقاتلين االإرهابيين العائدين والمالحقة الن�سطة لالإرهابيين الم�ستبه  للتطرف والتجنيد العنيف. وفي خ�سم تزايد 

اأجل خف�س ن�سبة معاودة  بالغ االأهمية من  اأمراً  اإدماجهم بعد ال�سجن،  تاأهيلهم واإعادة  اإعادة  بهم ب�سكل عام، تعّد �سرورة دعم 

.
838

االإجرام اإلى اأدنى حّد، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية واإنفاذ القان�ن

Cunningham and Koser, 2015  835

.Amnesty International, 2017  836

مجل�س االأمن التابع لالأمم المتحدة، 2014.  837

838    المركز العالمي لالأمن التعاوني والمركز الدولي لمكافحة االإرهاب، الهاي، 2016. 
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المن�شّقون واإعادة الندماج

المدينة  �سراكة مع مجل�س  في  ال�سرطة  – تعمل  البالد  في  اأكبر مدينة  ثاني   - ال�سرقية   الدنماركية  اآره��س  في مدينة 

اإلى  االن�سمام  من  للخطر  المعر�سين  ال�سباب  منع  اإلى  تهدف  من�سقة  اأن�سطة  في  الحك�مية  غير  المحلية  والمنظمات 

ال�سغل  كان  اآره��س،  في  القان�ن  القان�ن  باإنفاذ  المكلفين  والم�ظفين  لل�سكان  بالن�سبة  العنيفة.)ي(  المتطرفة  الجماعات 

الجهادية  الجماعات  جانب  اإلى  للقتال  المدينة  مغادرة  في  رغبتهم  ه�  للخطر  المعر�سين  ال�سباب  يخ�ّس  فيما  ال�ساغل 

المت�سددة في الخارج، اأال وهي تنظيم داع�س في المقام االأول في العراق، والجمه�رية العربية ال�س�رية. ولمنع لذلك، اأعطى 

ل�سكان  اأي�ساً  اأ�سحاب الم�سلحة المحلي�ن االأول�ية لالإدماج االجتماعي لل�سباب المهم�سين و�سعاف الحال. ويقّدم الدعم 

مدينة اآره��س الذين �سافروا اإلى الخارج لدعم  تنظيم داع�س ثّم عادوا اإلى وطنهم.)ك( وفي الدنمارك، تن�س ال�سيا�سة العاّمة 

ال�طنية على مقا�ساة الجهاديين العائدين الذين ثبت ت�رطهم في اأعمال اإرهابية؛ وعلى اأن ي�ؤّهل للح�س�ل على الم�ساعدة 

فيد باأن  هذا البرنامج قد قل�س عدد ال�سباب الذين ان�سم�ا 
ُ
اأولئك الذين لم تثبت م�ساركتهم في االأن�سطة االإرهابية )ل(. واأ

اإلى داع�س والمجم�عات االأخرى المرتبطة باالإرهاب، خا�سة عند مقارنته بتدفقات المقاتلين االأجانب في الدول االأوروبية 

االأخرى. ووفقا لالإذاعة ال�طنية العامة، التي �سلطت ال�س�ء على النهج الفريد الذي اتبعته مدينة اآره��س، في عام 2012، 

غادر 34 م�اطنا من اآره��س الدانمرك للقتال في �سف�ف تنظيم داع�س، عاد 18 منهم اإلى ديارهم وكان�ا م�سجلين في برنامج 

اإعادة التاأهيل، وُقتل �ستٌة، و بقي ما يقدر ب 10 اعتبارا من تم�ز/ي�لي� 2016. ومع ذلك، بحل�ل عام 2015، عندما و�سل تدفق 

المقاتلين االأجانب من اأوروبا اإلى الجمه�رية العربية ال�س�رية والعراق ذروته، لم يغادر للقتال اإال م�اطن واحد من هذه 

المدينة البلد.)م( وي�سمل هذا البرنامج تحديدا الم�ساعدة في االلتحاق بالمدار�س، وتقديم الم�س�رة وت�فير ال�سكن والعمل، 

عيد اإدماجهم دورا رئي�سيا 
ُ
ف�سال عن اإجراء لقاءات مع اأولياء االأم�ر. وقد اأدى المن�سّق�ن الذين تّم اإبعادهم عن التطرف واأ

في ت�سجيع اأقرانهم على الع�دة اإلى ديارهم، وفي الحين نف�سه  يدل ذلك على اأن اإعادة االإدماج في المجتمع الدانمركي اأمٌر 

ممكن.)ن(

هناك اعتراف متزايد في كل من ال�سيا�سة العاّمة والمجاالت االأكاديمية باأن المن�سقين يمكن اأن ي�سّكل�ا ق�ة فعالة في منع 

التطرف العنيف، اإذ يمكن لتجاربهم اأن تك�ن  بمثابة رادع لمن يتطّلع اإلى االن�سمام اإلى جماعات من قبيل تنظيم داع�س. 

وي�سدد كل من اآن �سبيكهارد واأحمد يايال على اأهمية المن�سقين ويذهبان اإلى ما يلي:

اأولئك الذين ي�ستطيع�ن التحدث من واقع خبرتهم ورواية ق�س�سهم الحقيقية عن الحياة  قد تك�ن االأُطر المحَبطة من 

داخل تنظيم داع�س هي االأداة االأكثر تاأثيراً لمنع واإثناء االآخرين من االن�سمام وثنيهم عنه )�س(

يتعّين على الحك�مات تهيئة الظروف المنا�سبة التي ال تي�سر اإعادة اإدماج المن�سقين فح�سب، واإنما تمكنهم اأي�ساً من التحدث 

ال�سالم  و�سمان  لهم،  الخدمات  وت�فير  ال�سابقين،  الجهاديين  ت�طين  اإعادة  ذلك  وي�سمل  المتطرفة.  الجماعات  �سد  علناً  

واالأمن )ف( فاإذا لم ن�سمح باإعادة اإدماج المتطرفين الذين يمار�س�ن العنف غير ال�سديد والمتعاطفين معهم، من المحتمل اأن 

يتحّ�ل االأفراد المحبط�ن اإلى اأن�سار مت�سّددين نتيجة االحتجاز والتهمي�س لفترات ط�يلة.

.Crouch and Henley, 2015   )ي(

)ك(  المرجع نف�سه

.Lister, 2015 )ل(

Rosin, 2016  )م(

)ن( المرجع نف�سه

Speckhard and Yayla, 2015  )س�(

.Neumann, 2015 )ف(
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هووارد دانكان
يوانا بوب

الآثار المترتبة على المناق�شات ب�شاأن ال�شيا�شات

من غير المجدي اأن نبداأ تبرير تناول م��س�ع ح�ّسا�س مثل هذا من الناحية ال�سيا�سية، واالعتراف بمخاطر تاأجيج التحيز �سد 

المهاجرين، لذا حاول هذا الف�سل ت�فير اإطار تحليلي لفهم اأف�سل لتداخل بين الهجرة والنزوح من جهة، والتطرف العنيف 

ِقّر ب�ج�د اأوجه ق�س�ر في التعريف والبيانات الحالية، وتّم الت�سديد على ال�سع�بات المتمثلة 
ُ
واالإرهاب، من جهة اأخرى. وقد اأ

في اإقامة اأي عالقة �سببية؛ مما يعني تحفظات مهّمة ب�ساأن اال�ستنتاجات لي�س فقط في هذا الف�سل، واإنما فيما يخ�ّس الخطاب 

وال�سيا�سة العاّمة الحالية في هذا المجال. ويتبع هذا الف�سل منطق دورة الهجرة ل��سع ت�سنيف اأولي للتداخالت بين الهجرة 

ال�سيا�سية  ا�ستجابات  المق�س�دة لبع�س  الع�اقب غير  اإزاء بع�س  القلق  الف�سل دواعي  اأثار هذا  العنيف. كما  والنزوح والتطرف 

العاّمة الحالية في هذا المجال.

وا�شتنادًا اإلى هذا التحليل الأولي، يمكن تقديم الآثار ال�شبعة التالية المترتبة على المناق�شات ب�شاأن ال�شيا�شات:

•   يلزم اإجراء ح�ار اأوثق بين �سانعي ال�سيا�سات الم�س�ؤولين عن الهجرة، وبين الُمكّلفين بمنع التطرف العنيف؛ ويمثل هذا 
تحدياً خا�ساً بحكم اأن الم�س�ؤولين عن منع التطّرف يعمل�ن في م�اقع مختلفة في هيئات االأمن والتنمية، بتف�ي�س داخلي 

وكذلك خارجي؛

•   يتعين وج�د اإطار تحليلي اأف�سل ي�ستند اإلى تعريفات اأف�سل وبيانات اأ�سمل ودليل تجريبي، من اأجل دعم تحليل اأدّق وت�جيه 
ال�سيا�سات؛

•   ت�جد حالياً اأدلة قليلة على خطر ت�سلل الجماعات الجماعات االإرهابية �سئيلة في ال�قت الحالي، ومع ذلك من ال�سروري 
للمر�سحين  المالئم  الم�سبق  الفرز  بما في ذلك عن طريق  الدول،  بين  فيما  والتعاون  الهجرة  اإدارة  فعالية وكفاءة  تعزيز 

القيا�سات  وا�ستخدام  الحك�مات  بين  فيما  اال�ستخبارية  المعل�مات  تبادل  وتح�سين  وللهجرة،  الالجئين،  ت�طين  الإعادة 

الحي�ية ب�سكل مالئم؛

•   ينبغي اأن يت�سمن النهج االأكثر تكاماًل لمعالجة اأ�سباب النزوح والهجرة تدّخالت تركز تحديداً على مكافحة ومنع التطرف 
العنيف – اإذ هناك اأدلة متزايدة على اأن منع التطرف العنيف قد يك�ن اأحد طرق معالجة الع�امل الدافعة للهجرة؛

• ربما ي�ستلزم االأمر بذل المزيد من الجه�د المت�سافرة للحيل�لة دون خطر التطرف في جميع ظروف النزوح، بما في ذلك في 
مخيمات اللج�ء والعب�ر، والتركيز على ت�فير التعليم وال��س�ل اإلى فر�س العمل، ومزيد من حرية التنّقل كّلما اأمكن ذلك؛

• وي�ستلزم االأمر مزيداً من �سيا�سات الدمج واالإدماج االجتماعي الفعالة للحد من اال�ستبعاد االجتماعي وخطر تح�ل التطرف 
اإلى العنف بين المهاجرين وذريتهم؛

• من المهم عدم تق�ي�س �سيا�سة الهجرة اأو اللج�ء باالإفراط في التركيز على منع ُخطط التطرف العنيف، بالتاأكد مثاًل من اأن 
تدخالت خطة العمل لمنع التطرف العنيف تحترم حق�ق المهاجرين والالجئين.
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وللختام بـنـبـرة اإيجابيــة، قد يك�ن من الممكن اأي�ساً ت�س�ر الهجرة كجزء من حّل محتمل للتطرف العنيف. وهناك خطر حقيقي 

يتمثل في اأن التركيز على الهجرة والنزوح فقط ك�سبب اأو كنتيجة للتطرف العنيف لن ي�ؤدي اإاّل اإلى تفاقم التهديدات. وقد ي�سبح 

هذا التركيز ذريعة لتقييد دخ�ل المهاجرين وطالبي اللج�ء والالجئين؛ وللحّد من حق�قهم؛ اأو الإجبار النا�س على الع�دة اإلى 

االأو�ساع غير االآمنة في بلدانهم االأ�سلية. وعلى عك�س ذلك، فاإن التركيز على الحل�ل يمكن اأن ي��سح كيف يمكن اأن يك�ن النهج 

 .
839

القائم على الحق�ق تجاه الهجرة والنزوح جزءاً ال يتجزاأ من الجهد العالمي لمنع التطرف العنيف

فمن �ساأن الهجرة المدارة اإدارة جيدة اأن تعزز التفاهم المتبادل؛ كما اأن لها تاأثيرات كبيرة على الحد من الفقر في بلدان المن�ساأ 

التي  والع�لمة  االنفتاح  مبادئ  رمز  الهجرة هي  اإن  اإذ  العنيف.  التطرف  يقلل من جاذبية  مما  المالية،  التح�يالت  من خالل 

ي�اجه �سانعي  الذي  التحدي  وبالتالي يجب حمايتها. ويتمثل  قلبها  اإلى  العنيف  التطرف  ي�سعى  والتي  تم تحقيقها ب�سع�بة، 

ال�سيا�سات، في تعزيز الج�انب االإيجابية للهجرة، بداًل من مجرد التركيز على المخاطر ال�سئيلة المحتملة المتمّثلة في ا�ستيراد 

المتطرفين العنيفين عند ت�فير الفر�س للمهاجرين وحماية الالجئين.

 .Koser, 2015  839
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ه�وارد دانكان

ي�انا ب�ب
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الهجرة 10 تقرير  تجاوز  والمـــدن:  المهاجــرون  العا�شــر  الف�شــل 

840

العالمية 2015 

مقدمة

ُخ�س�ست طبعة عام 2015 من تقرير الهجرة العالمية لم��س�ع واحد ه�: العالقة بين المهاجرين ومدن العالم. وبما اأن اأكثر من 

ن�سف �سكان العالم يعي�س�ن االآن في المناطق الح�سرية، فلي�س من الم�ستغرب اأن تكت�سب المدن اعترافاً من وا�سعي ال�سيا�سات 

اأو الباحثين اأو الم�ستثمرين اأو المهاجرين. وتعدُّ المدن وجهة جميع المهاجرين تقريباً، �س�اء اأكان�ا مهاجرين اإلى بلدان اأخرى 

اأم داخل بلدهم، ذلك الأن المدينة تكافئ اأكثر من غيرها راأ�س مالهم الب�سري. وتخ�سي�س تقرير عام 2015 للمدن ينط�ي على 

اعتراف وا�سح وفي ال�قت المنا�سب باأن هناك حاجة اإلى تقدير قيمة المدن باعتبارها ال�جهة التي يق�سدها مهاجرو العالم، 

وباأن ال�سلطات ال�طنية لي�ست وحدها من ي�ؤثر في وجهة المهاجرين وت�سرفاتهم عند و�س�لهم؛ بل اإن المدينة هي في الغالب 

تفكيرنا  طريقة  تتغير  فتئت  وما  االأحيان.  من  كثير  في  المهاجرون  فيه  يندمج  الذي  المكان  وهي  للهجرة،  يغري  عامل  اأهم 

اأو باالأحرى، ح�كمة المجتمعات على نطاق اأو�سع، اعترافاً بالتزايد ال�سريع في اأهمية مدن العالم الآليات  في ح�كمة الهجرة، 

عمل المجتمعات واقت�ساداتها. وقد تناول تقرير الهجرة العالمية 2015 اأم�راً كثيرة. اأما هذا الف�سل من ف�س�ل تقرير الهجرة 

العالمية 2018، فه� تحديث م�جز للعمل المنجز في عام 2015، وناأمل اأن يحفز على اإجراء بح�ث جديدة ويدفع الم�س�ؤولين عن 

و�سع ال�سيا�سات على جميع م�ست�يات الحكم اإلى تعميق التفكير في اآليات عمل المدن واأدوارها في مجال الح�كمة.

المهاجرين وقدرتهم على  الح�سري، وم�اطن �سعف  والتن�ع  الهجرة  تناولت  التي  وقدم تقرير عام 2015، من خالل ف�س�له 

ال�سم�د، والهجرة والتنمية الح�سرية، والح�كمة من خالل ال�سراكات، درا�سًة للعالقة بين المهاجرين والمدن في بلدان ال�سمال 

وبلدان الجن�ب على حد �س�اء، ركزت على رفاه المهاجرين وحماية حق�قهم –وه� ما بات ي��سف في الغالب بعبارة "الحق في 

. واأ�سار التقرير اإلى اأن المهاجرين متحم�س�ن للم�ساركة في الح�كمة على ال�سعيد المحلي، ومتحم�س�ن لالإ�سهام 
841

المدينة" 

في ثروات المدن التي يعي�س�ن فيها، ولذلك ينبغي اأن ت�سمل ح�كمة المناطق الح�سرية المهاجرين وت�ستجيب ا�ستجابًة �سريحًة 

لم�سالحهم. وُقّدمت ت��سيات بهدف اإ�سراك المهاجرين في اآليات عمل مدنهم، ومراعاة للمنافع التي يمكن اأن تجنيها المدن 

من اإ�سراكهم. وحث التقرير المدن على "و�سع �سيا�سات ح�سرية �ساملة للخدمات االأ�سا�سية واالندماج االجتماعي االقت�سادي"، 

الأن في ذلك خدمة للم�سالح الف�سلى للمهاجرين والمدن على حد ال�س�اء. عالوة على ذلك، "ينبغي للمدن التي تعزز مكانتها 

االقت�سادية وال�سيا�سية والثقافية داخل النظام العالمي اأن ت�ستفيد من الفر�س المحتملة التي يتيحها ال�سكان المهاجرون الذين 

يعي�س�ن في مجتمعاتها المحلية".

ه�وارددانكان، الرئي�س التنفيذي لم�سروع واأمانة متروب�لي�س، وي�انا ب�ب، م�ظفة معنية ب�س�ؤون ال�سيا�سات في المنظمة الدولية للهجرة.  840

841  ت�سف منظمة الحق في المدنية، التي ي�جد مقرها في ني�ي�رك، فكرتها االأ�سا�سية باأنها "انبثقت من ق�ة فكرة ب�ساأن ن�ع جديد من ال�سيا�سات الح�سرية 

ي�ؤكد اأن للجميع، وال �سيما االأ�سخا�س المحرومين، حقاً ال يقت�سر على العي�س في المدينة، بل ي�سمل اأي�ساً، باعتبارهم من �سكانها، حقهم في ت�سكيل معالمها 

اأ�سل هذه  /http://righttothecity.org/about/missionhistory .ويع�د  انظر  االإن�سان فيها".  واإعمال خطة ح�سرية لحق�ق  وت�سميمها 

الفكرة اإلى الفيل�س�ف الفرن�سي، هنري ل�فيفر، ثم اعتمدها العديد من الفال�سفة بعده وط�روها لتطبيقها على الهجرة وتنمية �س�احي المدن. انظر اأي�ساً 

 Global Migration and the Right to the Cities of :االأعمال التي اأنجزها م�ؤخراً مركز الهجرة وال�سيا�سات والمجتمع في جامعة اأوك�سف�رد

www.futureofcities.ox.ac.uk/research/globalmigration�and�the�right�to�the� :متاح في الرابط التالي( the Future
.cities�of�the�future/)
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�سدر في م�ؤتمر المنظمة الدولية للهجرة المعن�ن 
ُ
�سن�ستند في هذا الف�سل اإلى االأ�سا�س الذي قام عليه تقرير عام 2015، الذي اأ

المهاجرون والمدن، الذي ُعقد في جنيف في ت�سرين االأول/اأكت�بر من تلك ال�سنة. و�سنتناول دور المدينة الع�سرية في ح�كمة 

في  المدن  تاأثير  تزايد  ويتطلب  العالم.  في  واأدوارها  المتغيِّر  المدن  البح�ث عن طابع  اأحدث  بع�س  باال�ستفادة من  الهجرة، 

ال�س�ؤون االجتماعية واالقت�سادية وفي م�سارات الهجرة، الدولية والداخلية، اهتماماً اأكبر من الباحثين ووا�سعي ال�سيا�سات على 

حد ال�س�اء. ومن خالل تقديم تحديث م�جز لتقرير عام 2015 واال�ستناد اإليه، �سن�سلط ال�س�ء على المجاالت التي نعتقد اأنها 

الف�سل طابعاً  يكت�سب هذا  لذا  التدقيق.  دولياً، مزيًدا من  اأو  اأو وطنياً  ال�سيا�سات محلياً  ووا�سع�  الباحث�ن  ي�ليها  اأن  ت�ستحق 

انتقائياً، وال ي�سعى اإلى تقديم ا�ستعرا�س �سامل للم�ؤلفات الحالية وال اإلى تكرار ما �سبق اأن بحثه تقرير عام 2015.

ال�شياق الدولي الحديث

ظل المهاجرون وعالقتهم بالمدن مح�ر تركيز عدد هائل من االأن�سطة في المجتمع الدولي خالل العامين الما�سيين. فقد 

النطاق  وا�سعة  مناق�سات  اأجل  اآخرين من  وم�س�ؤولين  ُعمداً  والمدن  المهاجرين  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  م�ؤتمر  جمع 

بهدف اإذكاء وعينا الجماعي بكيفية تاأثير اإدارات المدن وغيرها من الم�ؤ�س�سات المحلية في الهجرة ونتائجها، وبهدف التحفيز 

.
842

على م�ا�سلة العمل في هذا المجال

المبادرة  اأيل�ل/�سبتمبر 2016، بقيادة  بالفلبين، في  ب�ساأن الهجرة والتنمية في ك�يزون  الثالث للُعمد  العالمي  المنتدى  وُعقد 

. وَتدار�س جزء من هذا الم�ؤتمر 
843

الم�ستركة للهجرة والتنمية والمنظمة الدولية للهجرة ومعهد االأمم المتحدة للتدريب والبحث

�سبل ا�ستفادة ال�سلطات المحلية من مبادرة "المهاجرون في البلدان التي تمر باأزمات" و�سبل دعمها – وهذه المبادرة مثال اآخر 

على المكانة التي باتت المدن تحظى بها في المبادرات ال�طنية والدولية. وُعقدت القمة العالمية الخام�سة للقادة المحليين 

درجت الأول مرة ق�سايا الهجرة في جدول اأعمال القمة التي 
ُ
واالإقليميين في ت�سرين االأول/اأكت�بر 2016 في ب�غ�تا بك�ل�مبيا، واأ

ا�ستمرت لمدة ثالثة اأيام. وُت�جت القمة باإعالن –ه� التزام ب�غ�تا - دعا فيه الم�قع�ن اإلى اتخاذ اإجراءات محلية في �سبيل 

. اأما البرلمان العالمي لروؤ�ساء البلديات، الذي انطلق قبيل انعقاد م�ؤتمر برنامج االأمم المتحدة 
844

الت��سع الح�سري الم�ستدام

للم�ست�طنات الب�سرية )الم�ئل( الثالث لتمكين القادة ال�سيا�سيين في المدن من الدفاع الم�سترك عن الم�سالح المحلية، فقد 

اعتمد م�ساألة الهجرة باعتبارها واحدة من اأول�يتيه.

ويظل برنامج  الم�ئل جهة التن�سيق المعتادة لدى االأمم المتحدة فيما يتعلق بالق�سايا الح�سرية، وخ�س�س م�ؤتمر الم�ئل الثالث، 

الذي ُعقد في كيت� باإك�ادور في ت�سرين االأول/اأكت�بر 2016، لم�ساألة الهجرة مكانة بارزة جداً في خطته الح�سرية الجديدة. فقد 

اأولي اهتمام كبير لل�سيغة المتعلقة بالمهاجرين غير الحاملين لل�ثائق الالزمة في مدن العالم، ومفادها اأنه ينبغي منح جميع 

المهاجرين نف�س الحق�ق، بغ�س النظر عن و�سعهم القان�ني. واتفق الم�سارك�ن في الم�ؤتمر على ما يلي: تمكين جميع ال�سكان، 

بمن فيهم المهاجرون، �س�اء اأكان�ا يعي�س�ن في م�ست�طنات منظمة اأم ع�س�ائية، من العي�س حياة الئقة وكريمة ومجزية وتحقيق 

كامل اإمكاناتهم الب�سرية. ويقر هذا االلتزام باأن الهجرة تتخذ اأ�سكااًل متعددة، لكن جميع المهاجرين هم اأ�سحاب حق�ق، �س�اء اأكان 

المهاجر يتنقل اأو �سبق اأن تنقل عبر حدود دولية اأم داخل دولة بعيداً عن مكان اإقامته المعتاد؛ بغ�س النظر عن ال��سع القان�ني 

.
845

لل�سخ�س المعني؛ و�س�اء اأكان ذلك التنقل ط�عياً اأم ق�سرياً؛ واأياً كانت اأ�سبابه؛ واأياً كانت مدة االإقامة

.IOM, 2015a 842  ترد الت��سيات المنبثقة من الم�ؤتمر في

.www.globalmayoralforum3.ph/index.php :843  يرد التقرير في الرابط التالي

.IOM, 2016  844

845  م�ؤتمر االأمم المتحدة المعني باالإ�سكان والتنمية الح�سرية الم�ستدامة )الم�ئل الثالث(، 2016.
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وا�ستفادت محادثات الم�ئل الثالث من اإطار ح�كمة الهجرة الذي و�سعته المنظمة الدولية للهجرة، الذي تم تط�يره كي ي�سبح 

.
846

اإطار الح�كمة الهجرة في المدن، المعروف �سابقاً با�سم مجم�عة اأدوات الهجرة للح�كمة الح�سرية

واعتمدت االأمم المتحدة م�ؤخراً، اإعالن ني�ي�رك من اأجل الالجئين والمهاجرين، الذي اأطلق عمليات ل��سع اتفاقين عالميين 

مهم  ب�سكل  تعزى  اأن  الممكن  من  والتي   - العالم  من  مختلفة  مناطق  في  الملم��سة  والالجئين،  الهجرة  الأزمات  لال�ستجابة 

اإلى الحرب االأهلية ال�س�رية. �سيتناول اأحد االتفاقين الالجئين بينما �سيركز االآخر على �سبل تعزيز الهجرة االآمنة والمنظمة 

واالندماج.  بالهجرة  يتعلق  فيما  وم�س�ؤولياتها  المدن  بكفاءة  االعتراف  االتفاقين  هذين  عنا�سر  ت�سمل  اأن  ويمكن  والنظامية. 

عالوة على ذلك، تلقت الجمعية العامة لالأمم المتحدة، في �سباط/فبراير 2017، تقرير الممثل الخا�س لالأمين العام المعني 

. ويعر�س هذا التقرير )الذي ي�سار اإليه غالباً بـ تقرير �ساذرالند، با�سم م�ؤلفه ال�سير بيتر �ساذرالند( تحلياًل م��سعاً 
847

بالهجرة 

التقرير  وي�سلط  التحديات.  هذه  الإدارة  الدولي  للمجتمع  ت��سيات  ويقدم  تطرحها،  التي  والتحديات  العالمية  الهجرة  لحالة 

الع�دة؛  ذلك  في  بما  المنظمة،  والهجرة  العاملة؛  اليد  وهجرة  باالأزمات؛  المت�سلة  الهجرة  هي:  مجاالت  خم�سة  على  ال�س�ء 

واالإدماج؛ وح�كمة الهجرة. وتتناول الت��سية 14 تمكين المدن والحك�مات المحلية بطرق تعك�س بع�س الم�ا�سيع ال�اردة في 

هذا الف�سل، باالإ�سافة اإلى م�ا�سيع تقرير الهجرة العالمية 2015، وتقرير م�ؤتمر المهاجرين والمدن.

ثة عن المدن �شورة محدَّ

زاد حجم الت��سع الح�سري زيادة كبيرة في معظم بلدان العالم لدرجة اأن اآثاره قد تفر�س اإعادة التفكير في العديد من ج�انب 

الح�كمة، بما فيها ح�كمة الهجرة. وتكاد تك�ن الهجرة االآن مرادفاً للت��سع الح�سري، نظراً اإلى هيمنة المدينة ك�جهة لمعظم 

اأن تجد لها مخرجاً الأن المقيمين  اإدارة نم� �سكانها ال�سريع، بينما تحاول اأخرى  المهاجرين. وتجد بع�س المدن �سع�بة في 

فيها اأ�سح�ا يغادرونها نح� اأماكن اأخرى. وما فتئت الخطة الح�سرية تحظى باالهتمام في االأو�ساط االأكاديمية منذ عدة عق�د، 

 
849

 Manuel Castells و 
848

 Saskia Sassen اأما في �سياق الهجرة، فاإن اأهم من اأ�سهم في النه��س بالخطة باحث�ن من قبيل

AyseÇaglar .وقد نبهتنا Sassen اإلى المدينة العالمية )كمفه�م مختلف عن المفه�م القديم 
850

، وNina GlickSchiller و

العالم( وتاأثيرها الذي يتجاوز حدود بلدها - ال �سيما نتيجة لع�لمة القطاع المالي وغيره من ال�سناعات من خالل  لمدينة 

اإ�سعاف الدولة، الذي واإن كان مبالغاً فيه في كثير من االأحيان،  تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت، وما يترتب على ذلك من 

فه� يظل اأمراً واقعاً. ويمكن اأن تعمل المدن العالمية وال�سركات التي تمنحها قدراتها خارج نطاق ال�سيا�سات والل�ائح ال�طنية. 

وما فتئ الباحث�ن منذ فترة ينتقل�ن من التركيز على الدول اإلى التركيز على ال�سلطات المحلية �سعياً اإلى زيادة فهمنا للهجرة 

وظ�اهر اأخرى، م�سيرين اإلى زيادة فعالية المدينة في تحديد تدفقات الهجرة، ويرجع ذلك جزئياً اإلى تكن�ل�جيات المعل�مات 

 . وتذهب Glick Schiller و Çaglar في مجم�عتهما البحثية االأخيرة المعن�نةتحديد 
851

واالت�ساالت وج�انب اأخرى من الع�لمة 

 ، اإلى 
852

 (LocatingMigration: Rescaling Cities and Migrants) م�اقع المهاجرين: اإعادة قيا�س المدن والمهاجرين

.IOM، 2015b  846

.UNGA، 2017  847

.Sassen، 1991  848

.Castells، 1996  849

.Glick Schiller and Çaglar، 2010  850
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ت��سيع نطاق هذا النهج الحديث، الذي ي�ستند جزء منه اإلى اآراء �سبق اأن اأعرب عنها Castells، والذي يرى اأن المدن ف�ساءات 

  Hein de للتدفقات ولي�ست م�ست�طنات مادية ثابتة، ويعتبر المهاجرين اأطرافاً فاعلة هامة في تط�ر خ�سائ�س المدينة. واأ�سار

Haas و Mathias Czaika م�ؤخراً اإلى ما يلي:

من  ن�سبياً  قليل  عدد  في  متزايد  نح�  على  زة  مركَّ االقت�سادية  واالأن�سطة  الب�سرية  الم�ارد  اأ�سبحت 

البلدان، اأو باالأحرى، وهذا اأدق، في مناطق متروب�لية داخل قلة قليلة من البلدان - مما يعك�س عمليات 

. 
853

الت��سع الح�سري والهجرة )الريفية- الح�سرية( الداخلية 

ال تكت�سب هذه التط�رات اأهمية اأكاديمية فح�سب. بل ت�سير اإلى اأن المدن ربما اأ�سد تاأثيراً واأكثر قدرة مما يت�س�ره م�س�ؤول�ها 

اأنف�سهم. وينبغي للحك�مات ال�طنية اأن ُت�سّمن اأطرها المتعلقة بالهجرة واالإدماج  دوراً متيناً الإدارات المدن وغيرها من الجهات 

الفاعلة المحلية، وينبغي للمدن اأن تعترف بدرجة نف�ذها وُتدرك اأن الم�س�ؤولية عن الهجرة والمهاجرين الذين يعي�س�ن فيها 

ال تقع على عاتق الهيئات ال�طنية وحدها.

لقد اأ�سبحت المدن ع�امل محددة لتدفقات الهجرة العالمية واأنماطها - الأن المدينة هي، مرة اأخرى، الجهة التي تكافئ اأكثر 

.  ويرى Seto ما يلي:
854

من غيرها راأ�س المال الب�سري الذي يملكه المهاجر 

تنتج الهجرة اإلى المراكز الح�سرية في مناطق الدلتا ال�سخمة عن ق�ى متعددة: ال�سيا�سات والح�افز 

االقت�سادية، والم�ؤ�س�سات المحلية والم�ؤ�س�سات في بلدان المق�سد، وال�سيا�سات الحك�مية الرامية اإلى 

اإلى  المال  لراأ�س  الهائل  التدفق  اأدى  الجغرافي لال�ستثمارات. وقد  والتركيز  ال�سغيرة،  المدن  تط�ير 

العديد من مناطق الدلتا اإلى تح�يل القاعدة االقت�سادية المحلية من قاعدة زراعية في المقام االأول 

اإلى اقت�ساد ت�سنيع وتجهيز. ونتجت عن ذلك تنمية اقت�سادية مكانية غير متكافئة، وهي الدافع االأ�سا�سي 

اإلى المدن في مناطق الدلتا ال�سخمة، بغ�س النظر عن ال�سياق اأو الحجم الجغرافيين.  نح� الهجرة 

وفي الفترة الممتدة اإلى عام 2060،  يتمّثل  اأحد التحديات الحا�سمة اأمام جميع مناطق الدلتا  في زيادة  

هذه  في  الم�ستمر  االقت�سادي  النم�  و�سيتطلب  التكن�ل�جي.  االبتكار  وتعزيز  العاملة  االأيدي  مهارات 

ا�ستيعاب مجم�ع  المراكز الح�سرية على  القدرات وقدرة  التعليم وبناء  ا�ستثمارات كبيرة في  المناطق 

.
855

العمال المهاجرين

على الرغم من هذا ال�اقع، ال تزال البح�ث في مجال الهجرة وعمليات جمع البيانات المتعلقة بها تركز على البلدان كجهات من�ساأ 

وجهات مق�سد، ودور �سيا�سات الهجرة واالندماج ال�طنية، واإح�ساءات العمالة ال�طنية، وظ�اهر اأخرى على ال�سعيد ال�طني. 

اإدارات  اإن  اأو احتياجات البلد من اليد العاملة لي�ست العامل ال�حيد الذي يحدد تدفقات الهجرة. بل  ال�سيا�سات ال�طنية  لكن 

االقت�سادي  الن�ساط  تجذب  التي  الحك�مي، هي  وغير  الخا�س  القطاعين  في  االأخرى  المحلية  الم�ؤ�س�سات  ف�ساًل عن  المدن، 

وتعزز االهتمام واال�ستثمار والهجرة ال�افدة. وتتيح اأنظمة ال�سيا�سات ال�طنية �سياقاً ين�ساأ فيه الن�ساط المحلي، لكن م�ؤ�س�سات 

المدن اأ�سبحت على نح� متزايد هي التي ت�ستقدم المهاجرين وت�ستبقيهم. ولطالما �سمعنا اأن المدن هي الم�س�ؤولة عن الح�سة 

الكبرى من عمليات االدماج، لكننا قلما ن�سمع عن دور المدينة في تحديد تدفقات الهجرة نف�سها. وقد اأدى عدم االعتراف هذا 

.de Haas and Czaika, 2014  853

Price and Benton�Short, 2007. انظر اأي�ساً Scott and Storper, 2003، لالطالع على تف�سير تقليدي اآخر.  854

.Seto, 20117  855
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اإلى فج�ة كبيرة في تط�ير البح�ث وو�سع �سيا�سات الهجرة على حد ال�س�اء - وهي فج�ة تت�سم بك�ن المناق�سات ال�سيا�ساتية 

عى اأنها اأهم محددات تدفقات الهجرة. ومح�ر التركيز في هذا ال�سدد ال يتعلق بمعرفة ما اإذا  تغفل اإلى حد بعيد الع�امل التي ُيدَّ

كانت المدن مجهزة بما يكفي الإدارة و�س�ل المهاجرين واإدماجهم، على غرار م�ا�سيع االهتمام �سابقاً. بل اإن المح�ر االأ�سا�سي 

ه� اأن المدن ال ت�ؤخذ في عين االعتبار لدى و�سع ال�سيا�سات ال�طنية للهجرة، على الرغم من اأنها اأ�سبحت اأكثر فاأكثر من اأهم 

الع�امل المحددة للهجرة.

الهجرة والتو�شع الح�شري وتحديات الحوكمة

لفت تقرير الهجرة العالمية لعام 2015 اهتمامنا اإلى اإقامة �سراكات داخل المدن الإدارة الهجرة، ت�سمل اأهدافها تحقيق التنمية 

االقت�سادية للمدن نف�سها. وذهب التقرير اإلى �سرورة النظر اإلى الهجرة باعتبارها م�سدراً لمنافع كبيرة يمكن اأن تجنيها المدن، 

تناولها  التي  ال�سراكات  من  العديد  واأقيمت  معه.  تتاأقلم  اأن  المدن  على  يتعين  فيه  مرغ�ب  غير  كعبء  اإليها  النظر  من  بداًل 

التقرير بين المدن والمهاجرين، حيث اعُتبر فيها المهاجرون م�ساهمين رئي�سيين ب�سفتهم عمااًل ورواد اأعمال واأ�سحاب عمل 

وج�س�راً للتجارة والتبادل التجاري والثقافي بين المدينة وم�طن المهاجرين. لكن التقرير تناول اأي�ساً العالقات بين الحك�مة 

ال�طنية والحك�مات المحلية ولم ي�ستنتج فقط وج�د تجزوؤ في ال�سيا�سات، بل راأى اأي�ساً اأن هناك اإمكانية الإقامة �سراكات فعالة 

بين الحك�مات على الم�ست�يين. ونظراً لهذا التجزوؤ في ال�سيا�سات، ف�ساًل عن النهج االأحدث تجاه المدن ال�ارد في البح�ث 

االأكاديمية، قد ت�ستفيد بع�س البلدان من اإعادة تنظيم ال�سلطات، باإعطاء مزيد من الم�س�ؤولية واال�ستقالل للحك�مات المحلية. 

ويلمح تقرير �ساذرالند اأي�ساً اإلى هذه النقطة.

اإن المدن مح�ر الجذب الأنها الطرف الفاعل الرئي�سي في المناف�سة العالمية على الم�اهب، لكنها مقيدة في ممار�سة نف�ذها 

المهاجرين  جذب  برامج  على  ثم  ومن  ال�سريبية،  واالإيرادات  الهجرة،  �سيا�سات  على  المحدودة  �سلطتها  ب�سبب  وت�جيهه، 

ودعمهم واإبقائهم. وتنط�ي م�ساألة ح�كمة الهجرة على ال�سعيد المحلي عم�ماً وح�كمة اآثارها على ج�انب مختلفة كثيرة، 

�سنتناول منها عدداً قلياًل لم ي�ل اهتماماً كبيراً في تقرير عام 2015، في �سياق دع�ة التقرير اإلى تعزيز ال�سراكات ال�سيا�ساتية 

ال�س�ء على  ت�سليط  اإلى  يدفعنا  الح�كمة  الف�سل على  تركيز هذا  باأن  االعتراف  وينبغي  والمحلي.  ال�طني  الم�ست�يين  على 

م�ؤ�س�سات الح�كمة - �س�اء تعلق االأمر بالم�ؤ�س�سات االإدارية الر�سمية اأم بم�ؤ�س�سات القطاع الخا�س والمجتمع المدني. غير اأن 

ما يتعلمه المرء، ال �سميا من اأن�سطة المقيمين )بمن فيهم المهاجرون( غير المنظمة تنظيماً ر�سمياً كافياً، ه� اأن المقيمين 

االقت�سادية  حياتهم  لتح�سين  المبذولة  جه�دهم  نطاق  ذلك  ويتجاوز  خ�سائ�سها.  من  االأكبر  الجزء  يحددون  المدينة  في 

المهاجرون ويقيمها  بها  التي يحتفظ  الدولية  الروابط  اأي�ساً من خالل  تت�سكل  المدينة  المحلية؛ فخ�سائ�س  واالجتماعية 

ال�سكان االآخرون عن طريق االأعمال وال�س�ؤون االأ�سرية والتعليم والثقافة. وغالباً ما ينتج االبتكار عن هذه الجه�د وُي�ستن�سخ 

من خاللها - ربما يتجلى ذلك في اأو�سح �س�ره في اأحياء ال�س�احي وتخ�م المدن حيث قد يك�ن من المحال االعتماد على 

. 
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م�ؤ�س�سات الح�كمة الر�سمية 

.Deininger et al., 2010؛ وRufin, 2016  856
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المدن المالذ

فر�ست بع�س المدن نف�سها بب�ساطة فيما يتعلق ببع�س ج�انب �سيا�سة الهجرة، بالترويج لنف�سها ك�جهة مف�سلة للمهاجرين، اأو 

بمجرد عدم اتباعها النهج التقليدية معلنة بذلك عن نف�سها باأنها مدن مالذ، متحدية بذلك �سراحة القان�ن ال�طني المتعلق 

بمعاملة االأفراد الم�ج�دين في البلد ب�سفة غير نظامية. وت�سمل حركة المدن المالذ مناطق مختلفة لكن اأبرزها م�ج�د في 

ال�افدة وعدم رغبتها في  بالهجرة  المعني  ال�طني  القان�ن  المدينة من  ا�ستياء  االأمريكية، وهي تعبير عن  المتحدة  ال�اليات 

الم�ساركة في اإنفاذه وا�ستثنائها من نطاق تطبيقه. وحلل Harald Bauder في مقالته ال�سادرة عام 2017 مفه�م المدينة المالذ 

من منظ�ر كندا والمملكة المتحدة وال�اليات المتحدة االأمريكية، وا�ستنتج وج�د اختالفات كبيرة في كيفية فهم وتطبيق مفه�م 

اأن هناك اختالفات بينها، على اأن  . ويعني افتقار حركة المدن المالذ للطابع الر�سمي ن�سبياً 
857

المالذ في هذه البلدان الثالثة

اأوجه الت�سابه بين المدن الكندية والمدن االأمريكية اأكثر، مقارنة بمدن المملكة المتحدة التي تميل اإلى ا�ستخدام عبارة "المدن 

التي ت�فر المالذ". ففي هذه االأخيرة، ي�ؤكد المفه�م وج�د جماعات ترحب بالالجئين وغيرهم من المهاجرين وتدعمهم في 

.
858

تحد �سريح لقان�ن الهجرة ال�افدة ال�طني

وج�د المدن المالذ ربما ناتج عن عدم اإ�سراك المدن في و�سع �سيا�سات الهجرة ال�افدة وتحديد كيفية تنفيذ هذه ال�سيا�سات. 

وبما اأن ال�اليات المتحدة االأمريكية باتت تقترح فر�س عق�بات مالية اأو عق�بات اأخرى على المدن التي تعلن نف�سها مالذاً، من 

ال�ا�سح اأن اإعالن المدينة اأنها كذلك يمكن اأن ي�سكل فعاًل من اأفعال الع�سيان المدني. وتعك�س هذه االأمثلة على المدن التي 

تمار�س قدراً من اال�ستقالل في �س�ؤون الهجرة عدم اإ�سراك المدن حالياً في و�سع �سيا�سات الهجرة ال�طنية، وت�سير اإلى الحاجة 

.
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اإلى اإقامة �سراكات بين الهيئات المحلية وال�طنية )مثل ال�سراكات المذك�رة في تقرير عام 2015(

اأحياء ال�شواحي الع�شوائية في المدن ال�شخمة

يبدو اأن مناق�سة تحديات الح�كمة المتعلقة بالهجرة على ال�سعيد المحلي تبداأ بالحديث عن ال�سبل التي يمكن بها للمدن اأن 

اأكثر مما ي�سعر  تدير نم� ال�سكان - ال �سيما النم� المقترن بتن�ع كبير. لي�س هناك مكان ي�سعر فيه المرء ب�سدة هذا التحدي 

30 مدينة �سخمة  اأكثر من  كان هناك   ،2016 عام  وفي  النامية.  البلدان  في  ي�جد معظمها  التي  ال�سخمة  العالم  به في مدن 

ن�سمة  ملي�ن   38 اأكثر من  ت�سم  التي  اأولها ط�كي�   - ن�سمة  10 ماليين  �سكانها عن  يقل عدد  التي ال  المدن  وهي  العالم-  في 

اأكثر من ملي�ن ن�سمة. فيقيم  اأحياء �س�احي ع�س�ائية كبرى- يعي�س في بع�سها  العالم ال�سخمة  . وي�ؤوي العديد من مدن 
860

في اأكبر حي  ع�س�ائي في العالم - وه� Neza�Chalco�Izta، في مدينة مك�سيك�- اأكثر من 4 ماليين ن�سمة، وي�سمى "الحي 

.اأن م�ساكل الح�كمة المرتبطة باأحياء  الع�س�ائيات كثيرة وم�ثقة ت�ثيقاً جيداً؛ فيكفي الق�ل اإن المرء 
861

الع�س�ائي ال�سخم" 

في تلك االأحياء يعي�س في �سكن غير الئق ومكتظ وغير اآمن، ويفتقر اإلى الهياكل االأ�سا�سية والمرافق العامة، مثل مياه ال�سرب 

وال��س�ل  الط�ارئ،  مركبات  لمرور  حتى  المنا�سبة،  والطرق  وال�س�ارع  القمامة،  واإزالة  ال�سحي،  ال�سرف  وخدمات  الماأم�نة، 

وغيره  التعليم  ونق�س  والعنف  المر�س  اإلى مخاطر  الظروف  وت�ؤدي هذه  ذلك.  اإلى  وما  التكلفة،  المي�س�رة  النقل  و�سائل  اإلى 

من فر�س التنمية الب�سرية، وتفاقم االأ�سرار الناجمة عن الك�ارث الطبيعية. ولقد ظل تك�ين اأحياء الع�س�ائيات �سمة رئي�سية 

.Bauder, 2017  857

https://cityofsanctuary.org/ 858  انظر

.Chen, 2015  859

.UN DESA, 2016  860

. https://borgenproject.org/category/slums/ 861  انظر
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من �سمات الت��سع الح�سري ال�سريع - �س�اء من جراء الهجرة الداخلية اأم الدولية - في بلدان الجن�ب، وُيت�قع اأن ي�ستمر في 

الم�ستقبل. وفيما يتعلق بالمدن التي ت�اجه هذه التحديات، يمثل ارتفاع م�ست�يات الهجرة المت�ا�سل م�سكلة كبيرة. وقد اتخذت 

بع�س المدن في بلدان الجن�ب تدابير �سعياً اإلى الحد من الهجرة من الريف اإلى المدينة ال ل�سيء �س�ى اأنها عاجزة عن ت�فير 

اأن يتجاوز معدل و�س�لهم كثيراً  م�ست�ى الخدمات والهياكل االأ�سا�سية الالزم لتلبية احتياجات القادمين الجدد الذين يمكن 

معدل ا�ستجابة الحك�مة المحلية.

وعلى الرغم من اأن معظم عمليات الهجرة من الريف اإلى المدن تحدث داخل الحدود ال�طنية، يمكن للحك�مات ال�طنية اأن 

تدعم ال�سلطات المحلية في اإدارة هذا الن�ع من الهجرة، ربما بم�ساعدة من المجتمع الدولي. وُيحتمل اأن ت�اجه المدن ال�سخمة 

التي تنم� من خالل ت��سع اأحياء الع�س�ئيات ولي�س من خالل زيادة االزدهار االقت�سادي م�ساكل ع�ي�سة يمكن اأن ت�سبح معها 

م�ستع�سية على الحكم. واأ�سبح اإيجاد طرق لتح�يل الهجرة الداخلية من الريف اإلى المدن اإلى عن�سر اإيجابي �ساف لمدن العالم 

ال�سخمة وغيرها من المدن الكبرى اأمراً ملحاً على نح� متزايد، ال �سيما واأن ب�ادر تقل�س حجم الهجرة �سئيلة جداً. بعبارة 

اأخرى، من غير المرجح اأن يك�ن الحل ه� اإبطاء تنقل النا�س اإلى المدينة، ناهيك عن وقفه. لكن التحدي المتمثل في تح�سين 

الع�س�ائيات يقترن مبا�سرة بتحدي فعل ذلك بم�ساركة الجميع.

تح�شين اأحياء الع�شوائيات بم�شاركة الجميع

ظل ب�ؤ�س اأحياء الع�س�ائيات ي�سكل تحدياً كبيراً في بح�ث التنمية طيلة عق�د. ون�د في هذا ال�سدد اأن ن�سير اإلى تح�ل حديث 

اأحياء  لتح�سين  الت�ساركي  البرنامج  ذلك  على  مثال  للجميع.  ال�ساملة  بالتنمية  باالهتمام  يقترن  المتبع-  المنظ�ر  في  ن�سبياً 

ال�سفيح التابع لم�ئل االأمم المتحدة �سعى اإلى تمكين "الجهات الفاعلة الرئي�سية في المناطق الح�سرية، وال �سيما �سكان اأحياء 

الع�س�ائيات اأنف�سهم، من االإ�سهام في الق�ساء تدريجياً على الفقر الح�سري على م�ست�ى المجتمع المحلي وفي المدينة برمتها 

اتخاذ  عمليات  في  الم�سلحة  اأ�سحاب  جميع  اإ�سراك  اإلى  عام  ب�جه  للجميع  ال�ساملة  التنمية  ال�طني".وت�سعى  ال�سعيد  وعلى 

القرارات المتعلقة بالتنمية، لكي ال تتحقق االأهداف االإنمائية )مثل االأهداف المعبر عنها من خالل معدالت نم� ن�سيب الفرد 

من الناتج المحلي االإجمالي( على ح�ساب اأفقر اأفراد المجتمع على ح�ساب اأفقر اأفراد المجتمع. واإ�سراك �سكان اأحياء الع�س�ائيات 

في عملية التنمية لن يعزز النتائج االقت�سادية ويح�سن االأح�ال المعي�سية فح�سب، بل �سيعزز اأي�ساً ن�عية الح�كمة المتبعة في 

المدينة. اأما اإ�سراك �سكان تلك االأحياء من المهاجرين في تح�سينها فيمكن اأن يك�ن و�سيلة ق�ية الإدماجهم في حياة المدينة؛ 

وهذه طريقة تتيح للمهاجرين اإمكانية تحمل م�س�ؤولية جزئية عن اندماجهم، وتعطيهم درجة اأكبر من القدرة على الت�سرف 

بدل البقاء في حالة اله�سا�سة.

يعيدنا هذا التحليل اإلى الحديث عن اإمكانات االبتكار التي يراها كثير منا االآن في اأحياء الع�س�ائيات، حيث يعمل �سكانها على 

اإيجاد حل�ل لل�سع�بات الكثيرة التي تعتر�سهم في حياتهم الي�مية. ولما كان يتعذر االعتماد على م�ؤ�س�سات الح�كمة الر�سمية 

الإيجاد حل�ل لجميع الم�ساكل المتعددة في هذه االأحياء، فاإن �سكانها ي�سبح�ن عنا�سر فاعلة في التح�سين، واأطرافاً تط�ر اأفكاراً 

 . واإذا كان هذا ال��سع يبعث االأمل لدى العديد منا، هناك اآخرون يحذرون من االإفراط في النظر اإلى 
862

جديدة الإدارة الحي 

اأحياء الع�س�ائيات هذه النظرة الرومن�سية.

.Saunders, 2010 ُي�سلَّط ال�س�ء على اإمكانات االبتكار التي تنط�ي عليها اأحياء ال�سفيح اأي�ساً في .Smedley 2013; Manoj et al., 2016  862
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تعليقات بلدان الجنوب في موؤتمر المنظمة الدولية للهجرة ب�شاأن المهاجرين والمدن

ظل تك�ين اأحياء الع�س�ائيات �سمة رئي�سية من �سمات الت��سع الح�سري ال�سريع في بلدان الجن�ب، ويت�قع اأن ي�ستمر ط�ياًل 

في الم�ستقبل. وي�سم العديد من مدن العالم ال�سخمة اأحياء مماثلة كبرى، يتجاوز عدد �سكان بع�سها ملي�ن ن�سمة. واأ�سار 

ن اأحياء الع�س�ائيات اأثٌر من االآثار ال�سارة ال�سديدة الناجمة عن الهجرة  K.B. Wiafe، رئي�س بلدية ك�ما�سي بغانا، اإلى اأن تك�ُّ
اإلى المدن؛ وتقل كثيراً فر�س ح�س�ل �سكان هذه االأحياء على الكهرباء والماء ال�سالح لل�سرب. واأعرب عن اأمله اأن يتقل�س 

حجم الهجرة اإلى ك�ما�سي، للتخفيف من حدة ال�سغط على ال�سكن في المدينة، ونظر في اإمكانية منح االأ�سخا�س ح�افز 

للبقاء في منازلهم الريفية. وردد Mark Owen Woyongo، وزير داخلية غانا هذه التعليقات في �سياق بلده؛ فن�سبة 43 في 

المائة من �سكان مدينة اأكرا يعي�س�ن في اأحياء الع�س�ائيات. واأبدى ال�سيد Ndayisaba �سفير ب�روندي مالحظات مماثلة 

عن عا�سمة بلده. واأ�سار Alex Ross، من منظمة ال�سحة العالمية، اإلى العالقة بين العي�س في حي ع�س�ائي و�س�ء ال�سحة، 

نتيجة لالكتظاظ واالفتقار اإلى المياه ال�سالحة لل�سرب و�سعف ال�سرف ال�سحي والفقر. وو�سف النهج الذي تتبعه المنظمة 

الإيجاد حل�ل لل�سحة الح�سرية، وقال اإنه ي�ستند اإلى جمع البيانات عن تفاوت الظروف ال�سحية، وتحديد اأول�يات اإجراءات 

الثقافي  المجالين  واإن�ساء مرافق ت�سم م�ظفين مدربين في  المهاجرين،  احتياجات  تراعي  التدخل، وو�سع نظم �سحية 

واللغ�ي، ومراعاة التخطيط الح�سري وال�سحة العامة معاً، وتكييف اإجراءات اال�ستجابة وفقاً للظروف، و�سن هذه التدابير 

من خالل ال�سراكات.

الأحياء الع�شوائية في تخوم المدن

نمت م�ست�طنات تخ�م المدن في البلدان النامية بم�ازاة الت��سع الح�سري ال�سريع - من جراء الهجرة الداخلية والدولية على 

الح�سرية،  المناطق  الع�س�ائيات في  اأحياء  التي تطرحها  بالتحديات  ال�سيء  بع�س  �سبيهة  ت�سكل تحديات  وباتت   - ال�س�اء  حد 

لكنها تختلف اختالفاً ملح�ظاً ب�سبب م�قع تلك الم�ست�طنات التي ال ت�جد خارج حدود المدينة فح�سب، بل تقع في الغالب 

خارج ال�الية الق�سائية للمدينة. واأحياء الع�س�ائيات في تخ�م المدن يمكن اأن تك�ن اأكثر ع�س�ائية من مثيالتها داخل المدن، 

واأقل منها خدمات وم�ارد. نتيجة لذلك، يمكن اأن تك�ن االأح�ال المعي�سية )بما في ذلك ظروف ال�سرف ال�سحي( اأ�س�اأ بكثير 

مما هي عليه في اأحياء الع�س�ائيات داخل المدن، وغالباً ما تك�ن فر�س العمل في اأماكن بعيدة وي�سعب ال��س�ل اإليها، كما اأن 

نطاق تغطية المخططين الح�سريين ال يت�سع فيما يبدو لي�سمل م�ست�طنات تخ�م المدن، مما يترك فج�ة كبيرة في الح�كمة. 

ويمكن اأن تك�ن تخ�م المدن، �س�اء اأكانت في حدودها اأم خارجها، م�ستع�سية على الح�كمة تقريباً، فال ت�ستمر الم�ساكل وال تلبى 

 . ويمكن العث�ر على هذه 
863

االحتياجات فح�سب، بل تبقى هذه الم�ست�طنات عر�سة ل�سيطرة جماعات الجريمة المنظمة عليها 

الم�ست�طنات الع�س�ائية في محيط المدن في معظم اأنحاء البلدان النامية. وقد ُكتب الكثير عن هذه الظاهرة في جن�ب اآ�سيا 

واأفريقيا واأمريكا الالتينية، وال تتناول هذه المجم�عة المتنامية من البح�ث ال�سع�بات الناجمة عن الهجرة اإلى تخ�م المدن 

. وت�سكل اأحياء الع�س�ائيات في وادي 
864

فح�سب، بل تتطرق اأي�ساً اإلى المهارة واالبتكار اللذين يمكن اأن ين�ساآ في هذه الم�ست�طنات 

ماثاري في نيروبي بكينيا مثااًل على كيفية تاأقلم �سكان م�ست�طنة ُتعتبر غير قان�نية وغير دائمة مع غياب الح�كمة الر�سمية 

. 
865

باإن�ساء اآلياتهم الخا�سة بالح�كمة االقت�سادية وغير الر�سمية 

Amerasinghe and Marshall, 2017و ؛Shivendra and Ramaraju, 2013.  863

.Narain, Anand and Banerjee, 2013  864

.Thorn, Thornton and Helfgott, 2015  865
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لي�س نم� تخ�م المدن حكراً على البلدان النامية، بل يحدث اأي�ساً في محيط مدن بلدان ال�سمالب�سكل حديث مختلف مرتبط 

بالت��سع الح�سري. فقد اأدى االرتفاع المت�سارع في تكلفة ال�سكن، ف�ساًل عن الهجرة اإلى اأوروبا، على �سبيل المثال، اإلى اإن�ساء 

الع�س�ائية  الم�ست�طنات  اأكثر على هذه  االأكاديميين ين�سب  الباحثين  اهتمام  المدن. وبات  الم�ست�طنات في تخ�م  العديد من 

.
866

وغير القان�نية، التي اأ�سحت ت�سكل �سغطاً على قدرات الح�كمة لدى المدن المجاورة مثل ل�سب�نة واأثينا وروما

المدن المنكم�شة

على نقي�س المدن المتنامية، هناك مدن منكم�سة من جراء هجرة �سكانها اإلى الخارج وانخفا�س م�ست�يات الخ�س�بة، مما ال 

ي�ؤدي اإلى تراجع عدد �سكانها فح�سب، ومن ثم تقل�س قاعدتها ال�سريبية، بل يجعلها اأي�ساً تفي�س بال�سكان االأكبر �سناً.  واأ�سبح 

ال�سمال  االأخرى في  البلدان  العديد من  الحال في  ، وهذا ه� 
867

منكم�سة االأمريكية مدناً  المتحدة  ال�اليات  ُع�ُسر مدن  ح�الي 

والجن�ب على حد ال�س�اء، الأن النا�س ينتقل�ن اإلى اأماكن اأخرى للح�س�ل على مزايا اقت�سادية ومزايا اأخرى. والمدن الكبرى هي 

التي تجذب النا�س في الغالب من المراكز الح�سرية االأ�سغر حجماً، كما ه� الحال مثاًل في اليابان حيث يغادر كثير من النا�س 

. وفي حاالت اأخرى، كما في االتحاد الرو�سي واأوكرانيا، ي�ؤدي 
868

المدن المت��سطة الحجم الغتنام مزيد من الفر�س في ط�كي�

التراجع العام في عدد ال�سكان على ال�سعيد ال�طني اإلى انخفا�س مجم�ع ال�سكان في بع�س المدن. وفي البلدان النامية، فاإن 

. لكن بع�س المدن التي ت�سهد انخفا�ساً في عدد �سكانها تتعافى بعد حين، ولعل مدينة 
869

مدن ال�سين والهند هي االأ�سد انكما�ساً

لندن في المملكة المتحدة خير مثال على ذلك. فعلى الرغم من اأن المدينة مرت بفترة تراجع عندما انخف�س عدد �سكانها من 

اإلى 6.4 ماليين ن�سمة في عام 1991، انعك�س م�سار ثرواتها االقت�سادية بعدئذ، فاأعقبه انتعا�س  9 ماليين ن�سمة في عام 1939 

اأمريكية، مثل ديترويت، ذائعة ال�سيت من  اأ�سبحت مدن  . وقد 
870

اأن ت�سبح مدينة �سخمة قبل عام 2020  �سكاني، ويت�قع االآن 

حيث تراجع عدد �سكانها )ال�سكل 1(، وباتت تبذل، في اإطار �سراكة مع �سلطات والية مي�سيغان، جه�داً كبيرة لجذب المهاجرين 

بلدان ذات  الجدد من  ال�افدين  اإذ و�سل عدد كبير من  ق نجاح مت�ا�سع  االأمد. وَتحقَّ اأجل عك�س هذا االتجاه ط�يل  اإليها من 

. تترابط الثروتان 
871

اأغلبية م�سلمة؛ وها هي ذي ديترويت تفتخر ب�سم اأكبر جماعة من العرب االأمريكيين في ال�اليات المتحدة

االقت�سادية والديمغرافية في مدن من قبيل ديترويت ترابطاً �سديداً، وال بد من تتبع م�ستقبل هذه المدن وغيرها من المدن 

التي �سهدت تراجعاً �سكانياً الأخذ العبر. وعلى الرغم من اأن هناك ما يدع� اإلى التفاوؤل من تجربتي لندن وني�ي�رك، التي عانت 

المنكم�سة  المدن  المرة للعديد من  الحقيقة  فاإن  الما�سي،  القرن  ال�سبعينات من  ال�سكان في  اأي�ساً من تراجع �سديد في عدد 

اآثار  ا�ستراتيجيات الإدارة  اإلى و�سع  �سي�سطر بع�سها  الخ�س�بة  الم�سب�ق في معدالت  اأن االنخفا�س غير  م�ستقباًل وحالياً هي 

.
872

التراجع ال�سكاني الدائم

.Salvati et al., 2014؛ وRaposo, Crespo and Lages, 2017  866

.The Economist, 2015  867

.Takahashi and Sugiura, 1996  868

.The Robinson Rojas Archives, 2008  869

.GLA Intelligence, 2015  870

.Arab American Institute, 2012  871

.Pallagst, 2014  872
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ال�سكل 1- �سكان ديترويت، 2012-1840

.Myler, 2013 :الم�سدر

ا�شتجابة المدن للهجرة والنزوح الجماعيين في الفترة 2016-2015

المدني  المجتمع  منظمات  لجه�د  �سديد  اهتمام  ي�لى  اأخ�س،  ب�جه  واإدماجهم،  المهاجرين  اندماج  في  المدن  دور  �سياق  في 

باأعداد  التي اتخذت الريادة في هذا ال�سدد - بالعمل مثاًل على ت�طين واإدماج الالجئين والمهاجرين االآخرين الذين جاءوا 

. وقد حظيت م�ساهمتها باعتراف وا�سع النطاق الأنها �سكلمن 
873

كبيرة جداً اإلى النم�سا واألمانيا وال�س�يد في الفترة 2016-2015 

اأ�سكال اال�ستجابة الطارئة وجزء حي�ي من حل اأط�ل اأجاًل للتحدي الذي ي�اجهه العديد من االأ�سخا�س في التاأقلم مع بيئتهم 

االجتماعية واالقت�سادية الجديدة.

ولفت مثال كندا، التي اأعادت ت�طين قرابة 40.000 الجئ �س�ري منذ عام 2015 اهتماماً �سديداً، نظراًاإلى دور المنظمات المحلية 

غير  الراعية  الجهات  بدور  اأي�ساً  ت�سطلع  بل  فح�سب،  مبكراً  وت�طينهم  ال�س�ريين  و�س�ل  في  ت�سهم  ال  التي  الحك�مية  غير 

. وي�سمح برنامج الالجئين المنفذ برعاية القطاع الخا�س في كندا لمنظمات المجتمع المدني المحلية 
874

الر�سمية لالجئين 

باإبرام اتفاقات مع الحك�مة تتحمل بم�جبها الجهة الراعية من القطاع الخا�س تكاليف ت�طين واإدماج الالجئين لمدة �سنة، 

. وقد در�ست عدة بلدان هذا البرنامج 
875

وتمنح الحك�مة بناًء عليها تاأ�سيرات الدخ�ل بعد اإجراء الفرز االأمني والفح�س الطبي

طلقت المبادرة العالمية لرعاية الالجئين ا�ستجابًة لهذا ال��سع، 
ُ
باعتباره نم�ذجاً يمكن اأن تتبعه منظماتها غير الحك�مية. واأ

بدعم من مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين )مف��سية �س�ؤون الالجئين( وحك�مة كندا وم�ؤ�س�سة المجتمع المفت�ح، 

.the Brookings Institution, n.d ًانظر اأي�سا .Glorius and Doomernik (eds), 2016  873

.Government of Canada, 2015  874

.Garcea, 2016 ؛ وTito and Cochand, 2017 ؛ وHyndman, Payne and Jimenez, 2017  875
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. وعلى 
876

بهدف م�ساعدة بلدان اأخرى على تنفيذ النم�ذج المنا�سب لها من برنامج القطاع الخا�س في كندا لرعاية الالجئين

الرغم من اأن هذا الن�ع من البرمجة يدخل في اخت�سا�س الحك�مة ال�طنية، من المهم االإ�سارة اإلى اأنه ال يمكن اأن ي�ؤدي مهامه 

وال�سمة  الالجئين.  رعاية  تاأخذ مبادرة  التي  المحلية  الحك�مة  المحلي ووكاالت  المجتمع  الفاعلة من  الجهات  اإال عن طريق 

االأ�سا�سية في هذا ال�سدد اأن عدد طلبات الرعاية يتجاوز عدد التاأ�سيرات، فيف�ق القدرات االإدارية لدى الحك�مة ال�طنية على 

تجهيز الطلبات. وال يدل ذلك على ا�ستعداد االأ�سخا�س لدعم ت�طين الالجئين واإدماجهم في مجتمعاتهم فح�سب، بل ي�سير اأي�ساً 

اإلى القدرة على تنظيم عملية الت�طين على النح� المطل�ب في هذا البرنامج الحك�مي الر�سمي.

ا�ستقبال ورعاية الالجئين من العراق  اأكبر قدر من الم�س�ؤولية عبر  ال�سرق االأو�سط وتركيا هي التي تحملت  مع ذلك، فمدن 

الالجئين  من  العديد  اأن  من  الرغم  وعلى  ال��سع.  لهذا  ا�ستجابة  اأروع  ا�ستجابت  التي  وهي  ال�س�رية،  العربية  والجمه�رية 

يعي�س�ن  ح�سريين  الجئين  منهم  كبير  عدد  اأ�سحى  لغيرها،  اأو  الالجئين  �س�ؤون  لمف��سية  التابعة  المخيمات،  في  م�ج�دون 

في المدن في االأردن ولبنان وتركيا. ويعي�س في المخيمات 8 في المائة فقط من الالجئين الم�ج�دين في تركيا، اأما البقية 

 وقد تبين اأن 
877

فيعي�س�ن في المدن التركية. وت�ؤوي اإ�سطنب�ل وحدها 539.000 �س�ري، وال تزال عملية ت�سجيل ال�افدين م�ستمرة

العالقات بين الحك�مة ال�طنية والحك�مات المحلية �سعبة في هذه البيئة اال�ستثنائية، وفي راأي " :Murat Erdoganينبغي 

اعتبار البلديات الم�ؤ�س�سات االأ�سا�سية التي تحدد �سيا�سات الهجرة والالجئين والتما�سك بداًل من النظر اإليها كم�ؤ�س�سات ينبغي 

اأو ال ينبغي م�ساورتها في هذا ال�ساأن ح�سبما ترتئيه الحك�مة المركزية". وي��سي اأي�ساً باتباع الممار�سات التالية:

العامة  الم�ؤ�س�سات  لجمع  اآليات  اإن�ساء  ك�سابقتها،  فعالة  تك�ن  اأن  يمكن  التي  االأخرى  الممار�سات  من 

الخدمات في  تتاح فيها جميع  اإقامة مناطق لالجئين  المهم  �سقف واحد. فمن  المخت�سة كافة تحت 

مكان واحد وينبغي، في �سياق الخدمات المحلية، اإ�سراك الالجئين في عملية �سنع القرار. وينبغي اأن 

نراعي احتياجات ال�س�ريين ومقترحاتهم وهم�مهم، الأننا اأ�سبحنا نعي�س معاً. ويمكن في هذا ال�سدد 

المحلية،  الحك�مات  تعمل  اأن  اأي�ساً  جداً  المهم  ومن  �س�اء.  حد  على  واإدارية  قان�نية  ترتيبات  اتخاذ 

وخا�سة البلديات، على منع الت�تر المحتمل بين ال�سكان المحليين والالجئين بم�ازاة ت�فير الخدمات 

المجتمع  ان�سجام  في  اأثر  محلياً  ال�ئام  خلق  في  البلديات  الأداء  و�سيك�ن  العملية.  هذه  في  لالجئين 

ككل. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن البرامج التي تنط�ي على االإدماج االجتماعي قّيمة للغاية من حيث تط�ير 

.
878

القدرة على الت�سدي للنزاعات االجتماعية

الحوكمة: تجاوز ال�شيا�شات والنتقال اإلى التخطيط الح�شري

منذ اإ�سدار تقرير الهجرة العالمية 2015، لم يفتاأ يتزايد اعتراف االأكاديميين والباحثين االآخرين بقدرة المدن على التاأثير في 

. اأهمية المدن بالن�سبة للهجرة لي�ست �ساأناً م�ؤقتاً، بل هي نتيجة لدرجة 
879

تدفقات الهجرة العالمية وبدورها في اإدماج المهاجرين

عي�س �سكان العالم في المدن. وقد َت�سكَّل جزء كبير من م�اقفنا اإزاء المدن عندما كانت المجتمعات ريفية اأكثر بكثير مما هي 

عليه االآن، ويتجلى ذلك بالذات في دورها في ح�كمة مجتمعاتنا. ويجب على ال�سلطات ال�طنية والهيئات العليا االأخرى والمدن 

اأدوار الح�كمة. ويجب على الحك�مات ال�طنية  اأهمية المدن ونف�ذها يقت�سيان تح�اًل في م�اقفنا تجاه  اأن تعترف باأن زيادة 

.UNHCR, 2016  876

.Erdogan, 2017  877

.Erdogan, 2017  878

.(https://lsecities.net/) والم�قع ال�سبكي لمركز المدن التابع لكلية لندن للعل�م االقت�سادية وال�سيا�سية The Guardian, 2015،879  انظر، على �سبيل المثال
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وهيئات الحكم العليا اأن تجد �سباًل الإ�سراك المدن في اجتماعات و�سع �سيا�سات الهجرة واالإدماج وال�سيا�سات االأخرى. ولما كان 

كل بلد ي�سم مدناً متعددة، فاإن كيفية اإ�سراك المدن في اجتماعات و�سع ال�سيا�سات يتتطلب بحثاً متاأنياً، لكن رابطات البلديات، 

مثل اتحاد البلديات الكندية، والرابطة ال�طنية للمدن )ال�اليات المتحدة(، و�سبكة المدن االأوروبية )Eurocities(، وال�سراكة 

الحك�مات  على  ويجب  ال�طنية.  ال�سيا�ساتية  االجتماعات  في  الدور  هذا  اأداء  على  قادرة  تك�ن  قد  البلدية،  للتنمية  االأفريقية 

والم�ؤ�س�سات المحلية اأن تعترف بما لها من نف�ذ- فعلياأ ومحتماًل – واأن تاأخذ على عاتقها قدراً من الم�س�ؤولية والقيادة يتنا�سب 

مع ظروفها. اأينبغي زيادة تمكين المدن، وينبغي لها اأن تقبل بهذا التمكين.

وي�ستغرق تغيير ال�الية الق�سائية بع�س ال�قت، خا�سة اإذا كان يتطلب اإدخال تعديالت على الد�ست�ر. ومنُح البلديات �سلطة اأكبر 

على ت�ليد االإيرادات وتحديد كيفية ا�ستخدام االأرا�سي وتنمية الهياكل االأ�سا�سية )وهي من بين الم�س�ؤوليات العادية التي ت�سطلع 

اإذا كان ت�زيع ال�سلطات مقترحاً �سفري الناتج. ومنُح الحك�مات المحلية اأي �سكل  بها الحك�مات المحلية( لن يحدث ب�سرعة 

من اأ�سكال ال�سلطة على �سيا�سات الهجرة قد يك�ن اأ�سعب. وما دامت الهيئات العليا تتجاهل القرارات المحلية المتعلقة بالهجرة 

والت�طين واالإدماج، فال يزال هناك ما يدع� اإلى ت�سجيع مزيد من التعاون بين الحك�مات واإيجاد �سبل الإ�سراك ال�سلطات المحلية 

في االجتماعات ال�سيا�ساتية التي تعقدها الحك�مات العليا، فُتترك اإمكانية نقل �سلطات ال�الية الق�سائية لالأجل الط�يل. وتجدر 

االإ�سارة اإلى اأن الغر�س من دع�ة الحك�مات ال�طنية اإلى اإ�سراك ال�سلطات المحلية في مائدة و�سع ال�سيا�سات ه� ت�خي مزيد 

من الحكمة في تكييف اأعداد المهاجرين المقب�لين �سن�ياً، وم�ساعدة المجتمعات على التناف�س على نح� اأف�سل على المهاجرين 

الذين تحتاج اإليهم تلك المجتمعات واقت�ساداتها، وتحقيق اإدماج واندماج اأف�سل للمهاجرين واأ�سرهم. اإ�سراك ال�سركاء المحلي�ن 

اإطار واليتها  من �ساأنه تعزيز و�سع �سيا�سات الهجرة واالإدماج ال�طنية. و�سددت معظم المناق�سات التي تناولت دور المدن في 

الق�سائية على ال�سيا�سات )ال�سيما ال�سيا�سات التي ت�سمل المهاجرين وم�سالحهم( التي يع�د تنفيذها بالنفع على المدن و�سكانها، 

بجني ف�ائد للمهاجرين من جراء اإدماجهم، وف�ائد تحقيق ال�ئام االجتماعي، واإغناء الثقافة، وبناء اقت�ساد ناب�س. وقد يج�سد 

تقرير عام 2015 الدع�ات اإلى زيادة م�اءمة ال�سيا�سات المحلية وتلك الهيئات العليا، لكن التخطيط ه� المجال الذي تبرز فيه 

المدن اأكثر من غيرها، ولعل مجال التفاعل بين التخطيط والهجرة ه� الذي يتطلب اهتماماً اأكبر مما اأولي له حتى االآن. غير 

اإلى  باإدارة الهجرة، الذي يميل  المتعلق  النقا�س  ما يتم تجاهله في  اأن التخطيط الح�سري جانب من ج�انب الح�كمة غالباً 

مراعاة �سيا�سات الهيئات العليا؛ ولذلك ال بد من االهتمام اأكثر بهذا الجانب الحا�سم واإن كان عن�سراً ي�مياً من عنا�سر الح�كمة.

من المهم االإعالن عن �سيا�سة تتعلق، مثاًل، باإدماج المهاجرين واالنفتاح على منظمي الم�ساريع من المهاجرين ودعم اإدماجهم؛ 

لكن االأهم ه� تنفيذ هذه ال�سيا�سة على اأر�س ال�اقع، الذي يبداأ بالتخطيط. فالخطط تج�سد اأول�يات تخ�سي�س الم�ارد، وتحدد 

اإطاراً للقرارات التي يتخذها المديرون والم�س�ؤول�ن المنتخب�ن. وقد تف�سل �سيا�سة االإدماج ف�ساًل ذريعاً من جراء خطط ت�سعها 

اأفعال  فعاًل من  نف�سها  التخطيط  تك�ن عملية  اأن  ويمكن  المهاجرون.  يملكها  عبادة  اأماكن  اأو  �سركات  باإقامة  ت�سمح  المدن ال 

التخطيط.  اأو غيرها في لجان  الثقافية  اأو  الدينية  اأو م�ؤ�س�ساتهم  اأو �سركاتهم  المهاجرين  االإدماج، ب�سمان تمثيل مجم�عات 

وم�ساركة مجم�عات المهاجرين ومجم�عات االأقليات في اجتماعات التخطيط لن تك�ن في حد ذاتها فعاًل من اأفعال االإدماج 

فح�سب، بل االأهم من ذلك اأنها �ستكفل فهم م�سالح هذه الجماعات واحتياجاتها وتقديَرها من منظ�ر التخطيط. وهناك اأمثلة 

ال�سحية  النقل واالت�ساالت والرعاية  االأ�سا�سية، بما فيها  الهياكل  بينها م�قع الخدمات، وت�فير  كثيرة جديرة باالهتمام، من 

والتعليم والخدمات االجتماعية وال��س�ل اإلى تكن�ل�جيات المعل�مات واالت�ساالت. وتكت�سي الم�سائل المتعلقة بالقيم والحق�ق 

وال�س�ؤون ال�سيا�سية قدراً من االأهمية؛ لكن م�سائل التخطيط التي تنط�ي على طابع عملي اأكبر، هي التي يمكن اأن تكت�سي اأكبر 

قدر من االأهمية في حياة المهاجرين الي�مية، الإدماجهم في المدينة. فهل ُيربط حي المهاجرين ربطاً جيداً ب�سبكات النقل؟ 

وهل يمكن فتح محل بقالة جديد في الحي تابع الأقلية اإثنية؟ وهل يمكن بناء مكان للعبادة، ي�سم ما يكفي من م�اقف ال�سيارات؟ 

وهل يمكن فتح فرع لمكتبة بالقرب من الحي؟ وهل يمكن اإقامة ال�كاالت التي تقدم الخدمات اإلى المهاجرين في مكان قريب؟ 
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اإن هذه الم�سائل، وغيرها من الم�سائل العملية المماثلة، هي من اخت�سا�س المخططين الح�سريين اأكثر مما هي من اخت�سا�س 

الم�س�ؤولين المنتخبين اأو غيرهم من الم�س�ؤولين عن و�سع ال�سيا�سات.

التخطيط للتنوع

المناق�سات  اأغفلت  للجميع،  �ساملة  محلية  �سيا�سات  وو�سع  المدينة  في  الحق  وحركة  المهاجرين  بحق�ق  االهتمام  تزايد  مع 

المتعلقة باإدماج المهاجرين في كثير من االأحيان م�ساألة التخطيط الح�سري. ويك�ن التخطيط الآثار الهجرة م�ازياً، اإلى حد 

ما، للتخطيط لتزايد ال�سكان، حيث تك�ن االأول�يات الرئي�سية هي بناء الهياكل االأ�سا�سية وتقديم الخدمات والتنمية االقت�سادية. 

لكن التخطيط المتعلق بالهجرة يجب اأن يتجاوز هذه العنا�سر االأ�سا�سية، بالنظر اإلى ما تجلبه الهجرة من تن�ع ل�سكان المدينة. 

ويرى كثيرون اأن التن�ع يمكن اأن يك�ن مفيداً للمجتمع، لذا فاإن ال�سعار الذي اعتمدته مدينة ت�رونت� منذ عدة �سن�ات ه� التن�ع 

ق�تنا. عالوة على ذلك، ظهرت �سبكات كثيرة مكر�سة لمزايا اإدارة التن�ع كعامل من ع�امل الق�ة، من بينها برنامج المدن المتعددة 

التخطيط  نظرية  وتعر�س  ت�رونت�.  في  مايتري  م�ؤ�س�سة  اأقامتها  التي  الهجرة  ومبادرة مدن  اأوروبا،  لمجل�س  التابع  الثقافات 

ما كان ي�سمى "التخطيط المتعدد الثقافات" باعتباره مجم�عة من المبادئ لت�جيه المخططين الح�سريين فيدمج الهجرة 

والتن�ع في عملية التخطيط وفي الخطط المتاأتية منها. وعلى الرغم من اأن هذه النظرية ال تطبق في كثير من االأحيان، فهي 

تتطلب درا�سة جادة وت�ستحق اأن تك�ن معروفة اأكثر في مجالي الهجرة والتخطيط الح�سري.

يمكن الق�ل باخت�سار اأن التخطيط المتعدد الثقافات ه� التغيير المخطط له في البيئة القائمة و/اأو في عمليات التخطيط 

تحقيق  اإلى  التقليدية  الح�سري  التخطيط  اأ�سكال  وتميل   .
880

وت�جههم المحليين  ال�سكان  تركيبة  في  االإثني  للتعدد  ا�ستجابًة 

التجان�س بين ال�سكان �سعياً منها اإلى خدمة ال�سالح العام على نطاق وا�سع. اأما التخطيط المتعدد الثقافات فيراعي مبا�سرة تن�ع 

ال�سكان، اإذ يميز بين م�سالح مجم�عاته المركبة، واأماكن اإقامتها وعملها ومعي�ستها الي�مية. وفي العديد من المدن الكبرى 

في اأمريكا ال�سمالية، على �سبيل المثال، ي�ستقر المهاجرون القادم�ن من اآ�سيا في �س�احي المدن مبا�سرة، متخّلين بذلك عن 

. وتتعر�س �س�احي ل��س اأنجل��س اأو ت�رونت� اأو فانك�فر ل�سغط اإنمائي 
881

االإقامة في جيب داخل المدينة كما كان يحدث �سابقاً

�سديداً في ا�ستخدام  اأي�ساً تط�ير االأعمال التجارية، وغيرها من االأن�سطة التي ت�ؤثر تاأثيراً  ال يقت�سر على ال�سكن، بل ي�سمل 

االأرا�سي؛ ويتطلب ذلك ال�سغط نمطاً جديداً من التفكير في ال�س�احي، ُيتبع فيه نهج مختلف اإزاء التخطيط واإزاء الم�ساركين 

في هذه العملية.

وت�سكل مناطق تجارة التجزئة التابعة لالأقليات االإثنية تحدياً كبيراً للمخططين الح�سريين، نظراً اإلى تعقد اأ�سكال ا�ستخدام 

التي  البح�ث  الب�سائع. وتتيح  اقتناء  اأجل  الت�س�ق من  عمليات  اأن تتجاوز كثيراً  التي يمكن  المناطق،  االإثنية لهذه  الجماعات 

. فالج�انب الب�سيطة 
882

اأنجزتها Zhixi Cecilia Zhuang م�ؤخراً في هذه المقاطعات في ت�رونت� ت�جيهات مفيدة للمخططين

ال�سم�لية  درجة  للمرء  تك�سف  التي  ال�سكان، هي  بقية  والتعامل مع  المجتمع  داخل  والتنقل  الت�س�ق  الي�مية، مثل  الحياة  من 

�سديداً في ن�عية هذه التجارب المعي�سية الي�مية التي ت�سكل مح�ر  التي تت�سم بها المدينة. وت�ؤثر قرارات التخطيط تاأثيراً 

خالل  من  ذ  ُتنفَّ لم  ما  طنانة  عبارات  مجرد  فتبقى  الم�ست�ى  الرفيعة  ال�سيا�ساتية  البيانات  اأما  الثقافات.  المتعدد  التخطيط 

الخطط الح�سرية.

.Van der Horst and Ouwehand, 2011  880

.Gold, 2015و ؛Li, 2008 ؛ وHiebert, 2015  881

.Zhuang, 2015  882
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التخطيط للتنوع: مثال Zhixi Cecilia Zhuang على ا�شتخدام الأرا�شي لتجارة التجزئة

ينبغي للبلديات اأن ت�ستك�سف طرقاً مبتكرة لدعم مجم�عات المهاجرين ال�افدين في التعبير عن ثقافاتها واأنماط عي�سها. 

وينبغي لل�سيا�سات الم��س�عة على نطاق المدينة، مثل الخطط الر�سمية وت�جيهات الت�سميم الح�سري والخطط الثقافية 

اأن تعترف اعترافاً �سريحاً بالتن�ع االإثني والثقافي، الذي يتجلى في مظاهر البيئة الح�سرية. واإ�سافة اإلى ذلك، ينبغي و�سع 

�سيا�سات ذات م�اقع محددة في مناطق تجارة التجزئة التابعة لالأقليات االإثنية، ت�سمح للجماعات االإثنية بالعمل مع م�س�ؤولي 

المدينة على مراعاة مظاهر التعبير الثقافي في �س�ؤون الت�سميم والتخطيط، بما في ذلك، على �سبيل المثال ال الح�سر، 

مظهر ال�س�ارع وال�اجهات المعمارية وت�ساميم واجهات المحالت وم�ساحات االأر�سفة والالفتات والبيع في ال�س�ارع والفن�ن 

درا�سات لمناطق خا�سة،  اأو  ثان�ية،  ت�سمل خططاً  نتائج قد  اإلى  ال�سيا�سات  اأن تف�سي  المجتمعية. ويمكن  العامة واالأحدث 

تتيح  المحلية  المجتمعات  �ساملة لتح�سين  اأو خططاً  ال�س�ارع،  اأو مبادئ ت�جيهية لت�سميم مظهر  ا�ستراتيجية،  اأو خططاً 

لم�س�ؤولي المدينة اإر�سادات وا�سحة ب�ساأن كيفية الحفاظ على هذا ال�سكل االإثني العميق وتعزيزه. ويمكن اأن ي�ؤدي م�س�ؤول� 

المدينة دوراً رئي�سياً في تج�سيد االحتياجات المجتمعية، واال�ستخدام االأمثل لمختلف الم�ارد، والنه��س بالبيئة المادية 

لالأعمال التجارية. تجدر االإ�سارة على وجه التحديد اإلى اأن مخططي المدن والم�سممين الح�سريين وم�س�ؤولي التنمية 

االقت�سادية، ب�سفتهم مهنيين يحتل�ن ال�سدارة، يخ�سع�ن للم�ساءلة عن معالجة الم�سائل المتعلقة بالتغيرات التي تطراأ 

على االأحياء واأ�سكال التعبير عن اله�ية، ون�عية ت�سميم الم�ساحات العامة، والتنمية والتن�سيط االقت�ساديين)اأ(.

.Zhuang, 2015 )اأ(

يلقي محمد قدير نظرة اأو�سع على التخطيط المتعدد الثقافات، ويقدم مجم�عة من المبادئ التي يعتقد اأنها ينبغي اأن ت�جه 

.
883

المخططين الح�سريين الذين يحر�س�ن على اأن ترحب مدينتهم بالتن�ع وتك�ن �ساملة للجميع

ن�شائح للمدن في التخطيط للتنوع، اأو�شى بها محمد قدير

العامة. الم�ساورات  والترجمة لالأقليات في  اللغ�ية  الت�سهيالت  ت�فير   •
التخطيط. وتن�يع م�ظفي  بالتخطيط،  المعنية  العمل  اللجان وفرق  االأقليات في  اإ�سراك ممثلي   •

بالتخطيط. المتعلقة  القرارات  اتخاذ  االأقليات في عمليات  االإثنية/جماعات  الجماعات  اإ�سراك منظمات   •
الر�سمية/ال�ساملة. الخطط  التخطيط في  اأهداف  من  باعتباره هدفاً  االإثني  بالتن�ع  االعتراف   •

ت�سمين الخطط �سيا�سات ت�سمل المدينة برمتها،  تتعلق بم�ؤ�س�سات تابعة لثقافات محددة - مثل اأماكن العبادة، والمنازل   •
المخ�س�سة لكبار ال�سن من جماعة اإثنية معينة، والم�ؤ�س�سات الثقافية، وبي�ت العزاء، والمعار�س، والم�اكب.

التخطيط. والعرقية في تحليل  االإثنية  للمتغيرات  اإجراء بحث منتظم   •
انتقالية. بمرحلة  تمر  التي  االإثنية  االأحياء/الجي�ب  درا�سة   •

االإثنية. االأحياء  اأجل دعم  �سيا�سات/ت�سميم مبادئ ت�جيهية من  و�سع   •
التجارية. االأعمال  االإثنية ومناطق تح�سين  الت�س�ق  التجارية ومراكز  للمناطق  �سيا�سات/ا�ستراتيجيات  و�سع   •

Qadeer, 2009و ؛Qadeer and Agrawal, 2011.  883
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االأماكن. تغييرات طفيفة على  االأماكن/اإدخال  لم�اءمة  مقب�اًل  �سبباً  الثقافة/الدين  اعتبار   •
ال�س�ارع ورم�زها. واأ�سماء  االإثنية  الالفتات  م�اءمة   •

المحددة. الخدمات  االإثنية من  الجماعات  احتياجات  تلبية   •
الخا�سة. الخدمات  ال�افدين من  المهاجرين  احتياجات  تلبية   •

االإثني. التراث  للحفاظ على  �سيا�سات/م�ساريع  و�سع   •
تنا�سب مجم�عات مختلفة. و�سع مبادئ ت�جيهية لالإ�سكان   •

الحي. بال�سكن وتط�ير  النه��س  اإلى  الرامية  االإثنية  المجتمعية  المبادرات  ت�سجيع   •
الم�ستركة. الثقافية  االحتياجات  االعتبار  تاأخذ في  ا�ستراتيجيات  و�سع   •

االقت�سادية. التنمية  اأجل  االإثنية من  الجماعات  المبادرة لدى  روح  تعزيز   •
االإثنية. الثقافية  والخدمات  الفن�ن  ت�سجيع   •

المالعب وبرمجتها. ت�سميم  والب�ت�سي( في  الكريكت  اإثنية )مثل  تمار�سها جماعات  التي  الريا�سات  ا�ستيعاب   •

م خطط المدينة لفترات تتراوح بين 10 �سن�ات و25 �سنة، وتمثل من ثم التخطيط اال�ستراتيجي الط�يل االأمد  وغالباً ما ُت�سمَّ

من الن�ع الالزم للتغير الديمغرافي. وعلى الرغم من اأن اتجاهات الهجرة يمكن اأن تتغير اأحياناً على نح� غير مت�قع، يمكن في 

كثير من االأحيان )وال �سيما باعتماد نظم الهجرة الخا�سعة لالإدارة( التنب�ؤ بها اإلى حد بعيد، مما ي�سمح بمزيد من الفعالية في 

التخطيط الح�سري االأط�ل اأجاًل. هذا مفيد جداً فيما يتعلق بتنمية الهياكل االأ�سا�سية التي تنط�ي على تكلفة راأ�سمالية باهظة، 

مثل النقل وال�سكن و�سبكات الكهرباء والماء وال�سرف ال�سحي واالت�ساالت، وم�قع القطاعات التجارية وقطاع البيع بالتجزئة. 

وتتيح اتجاهات الهجرة الم�ستقرة التي يمكن التنب�ؤ بها، باالإ�سافة اإلى نتائج البح�ث المتعلقة باأنماط ت�طين ال�افدين الجدد 

اإلى المدينة، مزايا للمخططين المكلفين بر�سم معالم م�ستقبل المدينة على المدى الط�يل. ناأمل مرة اأخرى، في هذا الق�سم، 

اأن نلفت مزيداً من االهتمام اإلى اأهمية التخطيط الح�سري في ح�كمة الهجرة على ال�سعيد المحلي. وقد �سكلت الدع�ات اإلى 

ال�سيا�سات وحدها لي�س كافياً. فلتحقيق  اإلى االأمام في هذه المناق�سة، لكن و�سع  و�سع �سيا�سات محلية �ساملة للجميع خط�ة 

ال�سم�لية، ال بد من تنفيذ ال�سيا�سات المنا�سبة من خالل التخطيط الميداني.

اآفاق الم�شتقبل

هل هناك انحياز من بلدان ال�شمال في النقا�س الدائر؟

اإن هذه ال�س�اغل المتعلقة بالتخطيط الح�سري ومراعاة عن�سر التعددية الثقافية في التخطيط تنبثق عم�ماً من تجارب بلدان 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي. ويمكن اأن تركز المناق�سة ب�ساأن الهجرة والمدن، بما في ذلك ج�انب التخطيط 

الح�سري فيها، تركيزاً �سديداً على �س�اغل المجتمعات المتقدمة تماماً واقت�ساداتها التي بلغت مرحلة الن�سج. وعندما يحدث 

ذلك، يمكن اأن تتجاهل هذه المناق�سات االأو�ساع التي تعي�سها مدن البلدان النامية، �س�اء اأكانت مدناً مت��سطة الحجم اأم مدناً 

�سخمة. وت�اجه مدن كثيرة في البلدان النامية تحديات اأحياء ال�سفيح، التي ال تخ�سع للتخطيط بحكم طبيعتها. وهذه االأحياء 
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لي�ست اأماكن ت�ؤوي الفقراء فح�سب؛ بل هي اأماكن تفتقر اأي�ساً اإلى الخدمات االأ�سا�سية، بما فيها الماء ال�سالح لل�سرب وال�سرف 

ال�سحي والكهرباء والنقل العام. وقد ت�سمل مناطق ال يمكن اأن ت�سل اإليها ال�سيارات )بما فيها �سيارات االإ�سعاف(، ويمكن اعتبارها 

غير قابلة للحكم وغير م�سم�لة بمبادرات التخطيط.

غير اأن التحدي الرئي�سي الذي تطرحه االأحياء الع�س�ائية ه� ال�سكن غير الالئق - وه� م��س�ع رئي�سي من م�ا�سيع م�ؤتمر 

الم�ئل الثالث. وتت�سم الخطة الح�سرية الجديدة التي انبثقت من م�ؤتمر الم�ئل الثالث في كيت� بطم�ح �سديد وطابع �سامل 

للغاية. وعلى الرغم من اأنها اتفاق غير ملزم، فهي تقدم ت�جيهات مفيدة ط�يلة االأمد للحك�مات المحلية وال�طنية ب�ساأن كيفية 

جعل المدن اأن�سب للعي�س، واأكثر ا�ستدامة، واأ�سمل للجميع. ومع ذلك، حتى في هذا ال�سياق، وعلى الرغم من اإ�سراك الحك�مات 

الأغنى  واقعية  اأكثر  الجديدة  الح�سرية  الخطة  كانت  اإذا  ما  تحديد  المطروح ه�  ال�س�ؤال  يبقى  النامية،  البلدان  ال�طنية من 

البلدان مما هي بالن�سبة للدول النامية. وال �سك اأن اأحد التحديات االأ�سا�سية ه� افتقار البلدان النامية اإلى المخططين؛ فال 

تملك المدن جميعها مكتباً للتخطيط، وكثير منها لي�س لديه اأي م�ظف معني بالتخطيط. بعبارة اأخرى، فاإن مدن العالم لي�ست 

مت�ساوية في القدرة على تنفيذ الخطة الح�سرية الجديدة، ويرجح اأن يك�ن اأداء اأغنى البلدان اأف�سل في تنفيذها.

وفيما يتعلق باإدارة اآثار الهجرة محلياً، فاإن مدن اأغنى البلدان، مرة اأخرى، هي التي تحقق اأف�سل النتائج الأنها تملك م�ارد اأكثر، 

اإدارة تدفقات الهجرة. ويمكن اأن ن�سيد بت��سل الدول االأع�ساء في  للتخطيط وغير ذلك، والأنها اأقدر من بلدان الجن�ب على 

ن العديد من االإ�سارات اإلى المدن والهجرة، وبت��سلها  االأمم المتحدة اإلى اتفاق ب�ساأن اأهداف التنمية الم�ستدامة، التي تت�سمَّ

اإ�سارات اإلى المهاجرين، ومع ذلك يظل الجدل قائماً ب�ساأن ما  اإلى اتفاق ب�ساأن الخطة الح�سرية الجديدة، التي تت�سمن اأي�ساً 

اإذا كانت االتفاقات العالمية من هذا القبيل منا�سبة تماماً لجميع المجتمعات في ال�قت نف�سه. فالمجتمعات العاجزة حالياً عن 

تحقيق هذه االأهداف على ال�جه االأكمل، قد تجدها مع ذلك مفيدة بمرور ال�قت. لكن بع�س المدن في البلدان النامية ت�اجه 

م�ساكل مختلفة تماماً واأ�سعب مما ت�اجهه مدن البلدان الغنية، و�سي�ؤثر ذلك في قدرتها على تنفيذ مجم�ع االأهداف. فالأي 

منها ينبغي اأن تعطى االأول�ية؟

اأماكن كثيرة لي�ست م�ستعدة ال�ستخدام  اأن  وتكراراً  راأينا مراراً  المالية،  الم�ارد  اأهمية  على الرغم من 

م�ارد جديدة اإذا اأتيحت لها، بل وال ت�ستخدم الم�ارد المتاحة لها االآن اأ�ساًل. وت�سكل القدرات المحلية 

تملك ح�الي 3،000  الهند  اأن  اإلى  التقديرات  وت�سير  الب�سرية.  الم�ارد  �سح في  الكبرى فهناك  العقبة 

م�ظف تخطيط مدرَّب، على الرغم من اأنها ت�سم 5،000 مكان يتجاوز عدد �سكانه 10،000 ن�سمة. وحتى 

ل� خ�س�سنا م�ظف تخطيط واحداً فقط لكل مكان- وه� عر�س �سخيف بالنظر اإلى حجم ني�دلهي اأو 

اأن قلة قليلة  اإلى ذلك،  اإ�سافة  م�مباي- �سيظل 40 في المائة من االأماكن من دون م�ظف تخطيط. 

من المخططين الإلمام ال�س�ؤون المالية العامة، ومعظم المهنيين المعنيين ب�س�ؤون المالية العامة ال 

يملك�ن مهارات را�سخة في مجال التخطيط، فتظل معظم االأماكن تفتقر اإلى ميزانية راأ�سمالية كافية 

.
884

وت�اجه �سع�بة في الحفاظ على الهياكل االأ�سا�سية الم�ج�دة

وعلينا اأن ن�سيف اإلى هذه المالحظات التحذيرية اأن البلدان المتقدمة يمكن اأن تتعلم من تجارب اأقل البلدان ثراء. فكما ل�حظ 

باإيجاز في �سياق الع�س�ائيات، ثمة ابتكارات من �سنع الفقراء. وهذه االبتكارات قّيمة في حد ذاتها، لكنها تبين اأي�ساً االإمكانات 

.Citiscope, 2016  884
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التي ينط�ي عليها نهج اأقل ر�سمية اإزاء اإدارة المدن- وه� نهج يترك م�ساحة اأرحب لل�سكان، بمن فيهم المهاجرون، الإيجاد حل�ل 

للم�ساكل المحلية، واأفكار للنه��س االقت�سادي، وو�سائل تعزيز التما�سك االجتماعي.

بع�س الآثار

ي�ستدعي كل مجال من المجاالت التي تمت مناق�ستها في هذا الف�سل، واإن باإيجاز، مزيداً من الدرا�سة من الباحثين االأكاديميين 

والحك�ميين، والتابعين للمجتمع المدني، ومن الم�س�ؤولين عن ال�سيا�سات محلياً ووطنياً، ومن المجتمع الدولي الذي يتزايد 

اإ�سهامه في هذا ال�سدد. وهناك ما يبرر م�ا�سلة النقا�س ب�ساأن الم�ا�سيع التي تناولها هذا الف�سل، مع التركيز على ما يلي:

دة الأنماط تدفق الهجرة، ومعنى ذلك للح�كمة: كيف ينبغي للحك�مات ال�طنية والمحلية  المدن باعتبارها ع�امل محدِّ  •
الممار�سات  اأف�سل  الم�اهب، وعلى  العالمية على جذب  المناف�سة  ال�افدة، وعلى  الهجرة  تتعاون على تحديد م�ست�يات  اأن 

للت�طين واالإدماج، وعلى دور الجهات الفاعلة غير الحك�مية، بما فيها اأو�ساط االأعمال ومنظمات المجتمع المدني، في اإدارة 

الهجرة من اأجل تحقيق ف�ائد اجتماعية واقت�سادية لمدن المق�سد.

التحديات التي ت�اجه بالذات مدن الهجرة في بلدان الجن�ب، بما فيها المدن ال�سخمة واأحياء ال�سفيح، مثل التاأقلم مع   •
النم� ال�سكاني ال�سريع للغاية، وال�سغط على الهياكل والخدمات االأ�سا�سية، وت��سع الع�س�ائيات، وم�ست�طنات تخ�م المدن، 

واالفتقار اإلى القدرة الكافية على التخطيط.

المناق�سات  في  الح�سريين  المخططين  اإ�سراك  للتن�ع:  ال�سريح  التخطيط  ذلك  في  بما  الح�سري،  والتخطيط  الهجرة   •
وهي   - بالهجرة  يتعلق  فيما  �س�اء،  على حد  الجن�ب  وبلدان  ال�سمال  بلدان  في  المدن  ت�اجهها  التي  بالتحديات  المتعلقة 

مناق�سات م�سممة ال�ستنباط اأف�سل الممار�سات في التخطيط الح�سري الط�يل االأجل للهجرة.

اإن ظه�ر المدن كجهات رائدة عالمياً في تحديد اأنماط الهجرة، جاء نتيجة ال�ستمرار الت��سع الح�سري، واأ�سبح ظاهرة عالمية 

تماماً. والمدن هي اأهم ما يجذب الم�اهب العالمية، لكنها اأي�ساً وجهة لماليين المهاجرين الباحثين عن العمل اأياً كان �سكله، 

وعن مزيد من االأمن الأنف�سهم ولذويهم، وعن االأمل في م�ستقبل اأف�سل. والمدن العالمية اأو المدن الكبرى لي�ست هي ال�حيدة 

يتزايد  واالكتظاظ،  االزدحام  ب�سبب  ما،  اإلى حد  تطاق  اأماكن ال  الكبرى  المدن  ت�سبح  فعندما  اإليها؛  المهاجرين  التي تجذب 

االإقبال على مدن اأ�سغر حجماً ت�سبح وجهة للمهاجرين، ولربما ت�ستفيد، وهي التي لم تخبر �سبل اإدارة الهجرة واالإدماج، من 

الدرو�س التي تعلمتها المدن االأخرى. ويدع� هذا الف�سل اإلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين المدن، وزعمائها المنتخبين، 

اأن�سطتهم في  ت�سهم  الم�ج�دة فيها، ممن  المتعددة  والم�ؤ�س�سات  التخطيط فيها،  �سيا�ساتها، وم�ظفي  والم�س�ؤولين عن و�سع 

نتائج عمليات الهجرة. وعلى الرغم من اأننا ندرك اأن اإدارة الحدود وو�سع �سيا�سات الهجرة م�ساألة تظل من اخت�سا�س ال�سلطات 

ال�طنية، نحث الحك�مات ال�طنية على اأن تمّكن المدن اأي�ساً من تحمل مزيد من الم�س�ؤوليات ما دامت قد اأ�سبحت جهات فاعلة 

عالمية في مجال الهجرة الدولية. وي�سهد تاريخ ط�يل على اأن م�سار الت��سع الح�سري لن ينعك�س، لذا فاإن من المنا�سب اأكثر 

من اأي وقت م�سى اأن تك�ن المدن ممثَّلة في االجتماعات المتعلقة ب��سع ال�سيا�سات ال�طنية للهجرة.  عالوة على ذلك، يمكن 

اأن يك�ن المجتمع الدولي بمثابة منظم الجتماعات م�س�ؤولي المدن والم�ؤ�س�سات من اأجل تعزيز تفكيرنا الجماعي ب�ساأن �سبل 

التعامل مع هذه الم�ساألة المعقدة.
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التذييالت

الف�شل الثاني

التذييل األف - مفاهيم وتعريفات رئي�سية للهجرة

النازح�ن داخلياً 

تحدد مبادئ االأمم المتحدة الت�جيهية لعام 1998 ب�ساأن النازحين داخلياً على النح� التالي:

اأماكن  اأو  منازلهم  ترك  على  اأو  الهرب  على  كره�ا 
ُ
اأ الذين  االأ�سخا�س  جماعات  اأو  االأ�سخا�س   )…(

اإقامتهم المعتادة اأو ا�سطروا اإلى ذلك، وال �سيما نتيجة اأو �سعياً لتفادي اآثار نزاع م�سلح اأو حاالت عنف 

الحدود  يعبروا  الب�سر ولم  اأو ك�ارث من فعل  اأو ك�ارث طبيعية  االإن�سان  انتهاكات حق�ق  اأو  االأثر  عام 

الدولية المعترف بها للدولة.

اإلى وثائق وم�سادر  المرتبطة بها، ارجع  المعم�ل بها، والتحذيرات  النازحين داخليا، والتعريفات  المعل�مات ح�ل  لمزيد من 

مركز ر�سد النزوح الداخلي )IDMC( الم�سار اإليها في ذلك الق�سم.

مهاجر دولي

بقيا�س  المتعلقة  االأ�سا�سية  المفاهيم   ،1 التنقيح  الدولية،  الهجرة  اإح�ساءات  ب�ساأن   1998 لعام  المتحدة  االأمم  ت��سيات  ت��سح 

.
1

الهجرة الدولية. وتحدد الت��سيات ه�ية المهاجر الدولي على اأنهاأي �سخ�س يغير بلد اإقامته المعتادة)�س 12(

ووفًقا للت��سيات، يك�ن بلد اإقامة ال�سخ�س المعتادة ه� البلد الذي يعي�س فيه اأي البلد الذي له فيه م�سكنيق�سي فيه عادًة فترة 

. كما يجب عدم اإدراج االأ�سخا�س الذين ي�سافرون اإلى الخارج م�ؤقًتا الأغرا�س الترويح اأو لق�ساء العطالت اأو للقيام 
2

راحته الي�مية

 �سمن مجم�عة المهاجرين الدوليين، حيث اإن هذه الحاالت ال 
3

اأو لزيارة االأماكن المقد�سة اأو للعالج الطبي  باأعمال تجارية 

تعني حدوث تغيير في بلد االإقامة المعتادة.

كما تميز الت��سيات بين المهاجرين لفترة ط�يلة والمهاجرين لفترة ق�سيرة. وُيعّرف المهاجر لفترة ط�يل باأنه ال�سخ�س الذي 

ينتقل اإلى بلد غير بلد اإقامته المعتادة لفترة ال تقل عن �سنة )12 �سهراً(، بحيث ي�سبح بلد المق�سد ه� فعاًل بلده اإقامته المعتادة 

. وُيعّرف المهاجر لفترة ق�سيرة باأنه ال�سخ�س الذي ينتقل اإلى بلد غير بلد اإقامته المعتادة لفترة ال تقل عن 
4

الجديد )�س 14(

- با�ستثناء الذين ي�سافرون لالأغرا�س المبينة اأعاله، والتي ت�ستبعد حدوث تغيير في بلد االإقامة.
5

3 اأ�سهر ولكنهاتقل عن �سنة

االأمم المتحدة، اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية، 1998.  1

المرجع نف�سه.  2

المرجع نف�سه.  3

المرجع نف�سه.  4

المرجع نف�سه.  5
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لذلك، يجب اأال يك�ن المهاجر قد اأقام ب�سفة اعتيادية في البلد الذي دخل اإليه، بل �سيقيم فيه اإقامة عادية عند دخ�له اإليه. 

وينبغي اأن يك�ن المهاجر قد اأقام ب�سفة اعتيادية في البلد الذي هاجر منه، وينبغي اأن يقيم اإقامة اعتيادية في بلد اآخر. ويتيح 

ا�ستخدام هذا التعريف جمع بيانات قابلة للمقارنة على ال�سعيد الدولي فيما يتعلق بالهجرة. واإذا كانت االأمم المتحدة ت��سي 

باعتماد هذا التعريف من قبل نظم البيانات ال�طنية، فاإنه ال ينبغي الخلط بينه وبين التعاريف االإدارية والقان�نية للمهاجر 

اأن المفاهيم والتعاريف االأ�سا�سية المتعلقة بالمهاجرين الدوليين  اإلى  اأي�ساً  . وتجدر االإ�سارة 
6

الدولي الم�ستخدمة في كل بلد

والمتج�سدة في الممار�سات ال�طنية قد تختلف في كثير من االأحيان عن المفاهيم والتعاريف التي اأو�ست بها االأمم المتحدة؛ 

لذا فاإن اإح�ساءات االأر�سدة الدولية للمهاجرين ال�اردة في هذا الف�سل تج�سد التعريفات ال�طنية وال تعك�س بال�سرورة التعاريف 

التي اأو�ست بها االأمم المتحدة.

الهجرة غير النظامية

رغم عدم وج�د تعريف مقب�ل عالمياً للهجرة غير النظامية، اإال اأنه يمكن تعريفها على نطاق وا�سع باأنها "حركة تحدث خارج 

غير  الهجرة  تعني  قد  المق�سد،  بلد  نظر  وجهة  ومن   .
الم�ستقبلة"7 والدول  العب�ر  ودول  المر�سلة  للدول  التنظيمية  الق�اعد 

النظامية الدخ�ل اإلى بلد ما اأو البقاء اأو العمل فيه بدون ما يلزم من ترخي�س اأو وثائق �سرورية بم�جب ق�انين الهجرة. اأما 

من منظ�ر البلد المر�سل، فاإن مخالفة االأنظمة تعني عدم ا�ستيفاء المتطلبات االإدارية لمغادرة البلد، اأو مغادرة هذا البلد بدون 

ج�از �سفر �سالح اأو وثيقة �سفر �سالحة. 

اأعداد المهاجرين وتدفقاتهم

الدوليين  للمهاجرين  االإجمالي  )العدد  اأعدادهم  اأ�سا�س  على  عادة  ذلك  ويك�ن  المهاجرين  حجم  على  االإح�سائيات  تعتمد 

خالل  يغادرونه  اأو  ما  بلد  اإلى  يدخل�ن  الذي  المهاجرين  )عدد  تدفقاتهم  وعلى  محدد(  وقت  في  معين  بلد  في  الم�ج�دين 

فترة معينة - تبلغ �سنة في العادة(. وقد ي�سير م�سطلح البلد الم�ستخَدم في هذا التعريفات اإلى وحدات اأخرى )مثل االأقاليم 

 .
8

والمناطق(

اأدناه.  اأعداد المهاجرين وتدفقاتهم هما بلد الم�رد والم�اَطنة، ويرد تعريفهما  والمعياران الرئي�سيان الم�ستخدمان لت�سنيف 

.
9

)وت�سكل مدة االإقامة الفعلية اأو المعتزمة عن�سراً اآخر من العنا�سر ال�سرورية لجمع االإح�ساءات المتعلقة باأعداد المهاجرين(

�س�اء  بالتجني�س،  اأو  بالم�لد  وُتكت�سب  )الدولة(،  ببلده  الفرد  تربط  التي  المعينة  القان�نية  الرابطة  اإلى  الم�اَطنة  ت�سير   •
من خالل الت�سريح، اأو االختيار، اأو الزواج اأو غير ذلك من ال��سائل طبقاً للق�انين ال�طنية.

ي�سير بلد الم�لد اإلى بلد االإقامة، )في حدوده الحالية، اإن ُوجدت  المعل�مات( لالأم وقت الميالد اأو، اإن لم يكن ذلك، البلد   •
)بحدوده الحالية، اإن ُوجدت المعل�مات( الذي وقعت فيه ال�الدة.

.IOM, n.d.h  6

.IOM, 2017a 7  المرجع نف�سه، و

8  اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية باالأمم المتحدة، 2015ب.

.IOM, n.d.h  9
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العامل المهاجر

تعرف المادة 2)1( من االتفاقية الدولية لحماية حق�ق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم ، لعام 1990،  م�سطلح العامل 

المهاجر على النح� التالي: "ال�سخ�س الذي �سيزاول اأو يزاول اأو ما برح يزاول ن�ساطاً مقابل اأجر في دولة لي�س من رعاياها". وت�سيف 

 المادة 3 من االتفاقية م��سحة اأن االتفاقية ال تنطبق على عدد من الفئات، منها الالجئ�ن، وعديم� الجن�سية والمتدرب�ن من بين 

فئات اأخرى.

ويمكن االطالع على تعاريف قان�نية اأخرى و�سعت على ال�سعيد العالمي لم�سطلح العامل المهاجر وما يرتبط به من م�سطلحات 

في اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها اتفاقية ب�ساأن العمال المهاجرين )مراجعة عام 1949( )االتفاقية رقم 97( واتفاقية 

العمال المهاجرين )اأحكام تكميلية( لعام 1975 )االتفاقية رقم 143(.

وم�سادر  وثائق  راجع  �سروط،  من  بها  يرتبط  وما  بها  المعم�ل  والتعاريف  المهاجرين،  العمال  ب�ساأن  المعل�مات  من  ولمزيد 

منظمة العمل الدولية الم�سار اإليها في هذا الق�سم.

الالجئ

تعّرف المادة 1 من اتفاقية عام 1951 الخا�سة ب��سع الالجئين، مقروءة باالقتران مع بروت�ك�لها لعام 1967 المتعلق ب��سع 

الالجئين، االأ�سخا�س الذين يقع�ن �سمن التعريف القان�ني العالمي لم�سطلح الالجئ. وتن�س المادة 1)اأ( )2(، ب�سكل خا�س، 

على اأن هذا الم�سطلح ينطبق على اأي �سخ�س ي�جد:

)...( ب�سبب خ�ف له ما يبرره من التعر�س لال�سطهاد ب�سبب عرقه اأو دينه اأو جن�سيته اأو انتمائه اإلى 

فئة اجتماعية معينة اأو اآرائه ال�سيا�سية، خارج بلد جن�سيته، وال ي�ستطيع، اأو ال يريد ب�سبب ذلك الخ�ف، 

اأن ي�ستظل بحماية ذلك البلد، اأو كل �سخ�س ال يملك جن�سية وي�جد خارج بلد اإقامته المعتادة ال�سابق 

بنتيجة مثل تلك االأحداث وال ي�ستطيع، اأو ال يريد ب�سبب ذلك الخ�ف، اأن يع�د اإلى ذلك البلد.

وتقدم اأحكام اأخرى في المادة 1 اإر�سادات اإ�سافية ب�ساأن االأ�سخا�س الذين ال يقع�ن �سمن هذا التعريف اأو االأ�سخا�س الذين قد 

ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين،  المتحدة  االأ�سا�سي لمف��سية االأمم  النظام  اإلى ذلك، يقدم  تنتفي �سفة الالجئ عنهم. وباالإ�سافة 

وقرارات الجمعية العامة لالأمم المتحدة وقرارات المجل�س االقت�سادي واالجتماعي اأي�ساً اإر�سادات اأخرى ب�ساأن االأ�سخا�س الذين 

.
10

قد يقع�ن �سمن اخت�سا�س مف��سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين

راجع وثائق  �سروط،  بها من  بها وما يرتبط  المعم�ل  والتعريفات  اللج�ء،  الالجئين وملتم�سي  ب�ساأن  المعل�مات  ولمزيد من 

وم�سادر مف��سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين الم�سار اإليها في هذا الق�سم.

التحويالت

ي�سير �سندوق النقد الدولي اإلى التح�يالت على اأنها "دخل االأ�سر المعي�سية من االقت�سادات االأجنبية والذي ين�ساأ اأ�سا�ساً نتيجة 

لمزيد من المعل�مات، انظر مف��سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�س�ؤون الالجئين، 2013.  10
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. ووفقاً للتعريف ذاته، ت�سمل التح�يالت "البن�د النقدية وغير 
اأو دائمة اإلى تلك االقت�سادات"11 انتقال االأفراد ب�س�رة م�ؤقتة 

الر�سمية،  القن�ات غير  اأو عن طريق  االإلكترونية مثاًل،  التح�يالت  الر�سمية، ك�سبكة  القن�ات  التي تتدفق عن طريق  النقدية 

كحمل النق�د اأو ال�سلع عبر الحدود. وتتاألف في معظمها من اأم�ال وبن�د غير نقدية ير�سلها اأو يعطيها اأفراد هاجروا اإلى اقت�ساد 

جديد واأ�سبح�ا مقيمين فيه، ومن �سافي تع�ي�سات عمال الحدود اأو العمال الم��سميين اأو غيرهم من العمال الم�ستخدمين 

.
الأجل ق�سير في اقت�ساد لي�س�ا مقيمين فيه"12

وتعّرف   .
ال�سخ�سية"13 و"التح�يالت  العاملين"  "تع�ي�سات  مجم�ع  اأنها  اأ�سا�س  على  التح�يالت  تح�سب  ما  عادة  وبالتالي، 

العمال  وغيرهم من  الم��سميين  والعمال  الحدود  "دخل عمال  باأنها  التح�يالت  بح�سابات  يتعلق  فيما  العاملين"  "تع�ي�سات 
؛ ويعني 

الم�ستخدمين الأجل ق�سير في اقت�ساد لي�س�ا مقيمين فيه ودخل المقيمين الذين يعمل�ن لدى كيانات غير مقيمة"14

التجارية  االأعمال  من  وغيرها  القن�سلية،  والمكاتب  وال�سفارات  الدولية،  المنظمات  في  العاملين  المقيمين  مرتبات  اأن  ذلك 

غير المقيمة تدخل في ح�ساب التح�يالت، واإن كانت من الناحية التقنية ال تنط�ي )بال�سرورة( على تح�يل بين المهاجرين 

اأي�ساً في بع�س البلدان حيث تكثر الكيانات غير  المقيمين واالأ�سر المعي�سية غير المقيمة. وقد تك�ن هذه المبالغ مهمة جداً 

المقيمة اأو تعمل اأعداد كبيرة من النا�س. اأما "التح�يالت ال�سخ�سية"، فت�سمل "جميع التح�يالت الجارية النقدية اأو العينية 

التي تر�سلها االأ�سر المعي�سية المقيمة اإلى اأ�سر معي�سية غير مقيمة اأو تتلقاها منها"، وبالتالي فهي ت�سمل "جميع التح�يالت 

. وعليه قد تقدم التح�يالت ال�سخ�سية اأي�ساً تقديراً مفرطاً للتح�يالت 
الجارية فيما بين االأفراد المقيمين وغير المقيمين"15

الفعلية الجارية بين المهاجرين المقيمين واالأ�سر المعي�سية غير المقيمة، وه� ما ي�سطلح عليه في العادة بالتح�يالت. وفي 

االآن ذاته، فاإن التحيز الت�ساعدي الناجم عن عد التح�يالت المالية كمجم�ع للتح�يالت ال�سخ�سية وتع�ي�سات العاملين، يقابله 

جزئياً النق�س المحتمل في ح�ساب تح�يالت المهاجرين المر�سلة عبر القن�ات غير الر�سمية. بيد اأنه من ال�سعب جداً تقييم 

حجم هذين التحيزين.

لمزيد من المعل�مات ب�ساأن التح�يالت، والتعاريف المعم�ل بها وما يرتبط بها من �سروط، راجع وثائق وم�سادر البنك الدولي 

الم�سار اإليها في هذا الق�سم.

تهريب المهاجرين

على  المهاجرين"  "تهريب  والج�  والبحر  البر  طريق  عن  المهاجرين  تهريب  مكافحة  بروت�ك�ل  من  3)اأ(  المادة  تعرف 

التالي: النح� 

)...( تدبير الدخ�ل غير الم�سروع ل�سخ�س ما اإلى دولة طرف لي�س ذلك ال�سخ�س من رعاياها اأو من 

المقيمين الدائمين فيها، وذلك من اأجل الح�س�ل، ب�س�رة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، على منفعة مالية 

اأو منفعة مادية اأخرى. 

�سندوق النقد الدولي، 2009.  11

�سندوق النقد الدولي، 2009.  12

�سندوق النقد الدولي، 2009.  13

�سندوق النقد الدولي، 2009.  14

�سندوق النقد الدولي، 2009.  15
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وتقدم الفقرتان )ب( و)ج( من المادة 3 مزيداً من الت��سيح:

للدخ�ل  الزمة  ب�سروط  التقيد  دون  الحدود  عب�ر  الم�سروع"  غير  "الدخ�ل  بتعبير  ُيق�سد  )ب( 

الم�سروع اإلى الدولة الم�ستقبلة؛

اأو ه�ية: �سفر  وثيقة  ُيق�سد بتعبير "وثيقة ال�سفر اأو اله�ية المزورة" اأي  )ج( 

تك�ن قد ُزورت اأو حّ�رت تح�يراً مادياً من جانب اأي �سخ�س غير ال�سخ�س اأو الجهاز المخ�ل   ”1“
قان�نياً باإعداد اأو اإ�سدار وثيقة ال�سفر اأو اله�ية نيابة عن دولة ما؛

�سدرت بطريقة غير �سليمة اأو ُح�سل عليها باالحتيال اأو الف�ساد اأو االإكراه اأو باأي 
ُ
اأو تك�ن قد اأ  ”2“

طريقة غير م�سروعة اأخرى؛

اأو ي�ستخدمها �سخ�س غير �ساحبها ال�سرعي؛  ”3“

االتجار باالأ�سخا�س

تن�س المادة 3 من بروت�ك�ل عام 2000 لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء واالأطفال، المكمل التفاقية 

االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية على تعريف “االتجار باالأ�سخا�س” على النح� التالي:

بالق�ة  التهديد  ا�ستقبالهم ب�ا�سطة  اأو  اإي�اوؤهم  اأو  اأو تنقيلهم  اأو نقلهم  اأ�سخا�س  )اأ(  )...( تجنيد 

ا�ستغالل  اأو  الخداع  اأو  اأو االحتيال  اأو االختطاف  الق�سر  اأ�سكال  اأو غير ذلك من  ا�ستعمالها  اأو 

اأو مزايا لنيل م�افقة  اأو تلقي مبالغ مالية  اأو باإعطاء  اأو ا�ستغالل حاالت ا�ست�سعاف،  ال�سلطة 

�سخ�س له �سيطرة على �سخ�س اآخر لغر�س اال�ستغالل. وي�سمل اال�ستغالل، كحد اأدنى، ا�ستغالل 

دعارة الغير اأو �سائر اأ�سكال اال�ستغالل الجن�سي، اأو ال�سخرة اأو الخدمة ق�سراً، اأو اال�سترقاق اأو 

الممار�سات ال�سبيه بالرق، اأو اال�ستعباد اأو نزع االأع�ساء؛

الفقرة  في  المبين  المق�س�د  اال�ستغالل  على  باالأ�سخا�س  االتجار  �سحية  م�افقة  تك�ن  )ب(  ال 

من  اأي  فيها  ا�سُتخدم  قد  يك�ن  التي  الحاالت  في  اعتبار  محل  المادة  هذه  من  )اأ(  الفرعية 

ال��سائل المبينة في الفقرة الفرعية )اأ(؛

“اتجاراً  اال�ستغالل  لغر�س  ا�ستقباله  اأو  اإي�اوؤه  اأو  تنقيله  اأو  نقله  اأو  طفل  تجنيد  )ج(  ُيعتبر 

باالأ�سخا�س”، حتى اإذا لم ينط�ي على ا�ستعمال من ال��سائل المبينة في الفقرة الفرعية )اأ( 

من هذه المادة؛

العمر. الثامنة ع�سرة من  دون  �سخ�س  ُيق�سد بتعبير "طفل" اأي  )د( 

لمزيد من المعل�مات ب�ساأن االتجار باالأ�سخا�س، والتعاريف المعم�ل بها وما يرتبط بها من �سروط، راجع وثائق وم�سادر مكتب 

االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الم�سار اإليها في هذا الق�سم.
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الف�شل الثاني

التذييل باء- ال�شتات

اأكاديمية، واإن كان ال ي�جد  خ�سع م�سطلح ال�ستات لمناق�سة وتعريف على نطاق وا�سع ب��سائل متن�عة، وعبر عدة تخ�س�سات 

ويعني  اأحفادهم.  واإلى  الخارج  في  م�اطنيه  اإلى  اأو  ما  بلد  رعايا  اإلى  الم�سطلح  ي�سير  عام،  فب�سكل  عليه.  متفق  واحد  تعريف 

م�سطلح �ستات حرفياً الت�ستت )من العبارة الي�نانية dia speirein اأو "الت�ستيت"(. ويتفق بع�س الباحثين على اأن الخ�سائ�س 

المميزة لمغتربي ال�ستات عن غيرهم من فئات المهاجرين وج�د اأوا�سر ثقافية ولغ�ية وتاريخية ودينية وعاطفية ق�ية تربطهم 

. ثم اإن تعريف مهاجري ال�ستات على اأ�سا�س الجن�سية )مثل ال�ستات 
16

بالبلد اأو المجتمع االأ�سلي اأو �سع�ر بتقا�سم اله�ية واالنتماء

ال�سيني اأو ال�ستات الهندي( قد ُيخفي في كثير من االأحيان ف�ارق بين الفئات، من قبيل الدين اأو االإثنية. وي�سير باحث�ن اآخرون 

المهاجرون  المعا�سرة، حيث قد يقيم  الهجرة  واقع تجارب  اأف�سل  ب�سكل  ال�طنية قد ي�سف  المجتمعات عبر  اأن م�سطلح  اإلى 

عالقات مع اأنا�س في مجتمعاتهم المحلية اأو مهاجرين في بلدان اأخرى ويحافظ�ن عليها، وبالتالي "االنتماء اإلى مجتمعين اأو 

.
اأكثر في نف�س ال�قت"17

للتعريف وح�سا�سيته وعدم وج�د  المعقدة  الطبيعة  اأن  ال�سع�بة. ذلك  غاية في  اأمراً  اإح�سائية  ال�ستات الأغرا�س  وُيعد تعريف 

ال�ستات. فعلى ال�سعيد ال�طني، قد  ال�سكان في  ب�ساأن  اإح�ساءات قابلة للمقارنة دولياً  اأم�ر تح�ل دون تجميع  تعريف م�سترك 

الخارج  اإلى  المهاجرين  اأن  بيد  وال�سيا�سية؛  التاريخية  ما يج�سد م�ساراتها  لل�ستات، غالباً  اإح�سائي  البلدان تعريف  يك�ن لدى 

واأحفادهم قد ي�سعرون بانتمائهم اإلى ال�ستات وقد ال ي�سعرون، بمعزل عن التعريف الم��س�ع وعن النهج ال�سيا�سي الذي قد يتبعه 

بلدهم االأ�سلي اإزاء ال�ستات. وعالوة على ذلك، يعتمد جمع المعل�مات المتعلقة بالمهاجرين في كثير من االأحيان على بيانات 

اأحفادهم. وقد تقدم التعدادات  اأو  اأقل الأطفالهم  البلدان الم�سيفة، التي قد تك�ن متاحة للرعايا االأجانب، لكنها متاحة بقدر 

ال�سكانية والدرا�سات اال�ستق�سائية لالأ�سر المعي�سية ال�طنية في بلدان المن�ساأ بع�س المعل�مات عن الرعايا المقيمين بالخارج، 

لكن ق�سايا تردد التعدادات واأخذ عينات الدرا�سات اال�ستق�سائية تظل العائق الرئي�سي اأمام تك�ين �س�رة �ساملة ومنا�سبة زمنياً 

لفئات ال�ستات. وعليه، فاإنه حتى بالن�سبة اإلى البلدان ب�سفة فردية، يعد ح�سر فئات ال�ستات كمياً وكيفياً - و�سع خرائط ال�ستات 

- اأمراً �سعب المنال. وقد �ساعدت المنظمة الدولية للهجرة عدداً من البلدان في جه�دها الرامية اإلى ر�سم خرائط ل�ستاتها؛ 

انظر مربع الن�س اأدناه ب�ساأن عمل المنظمة الدولية للهجرة. ولهذه االأ�سباب، فاإن و�سع تقدير م�ث�ق الأعداد مهاجري ال�ستات 

في العالم مهمة �سبه م�ستحيلة، ما لم ُيح�سر نطاق التعريف في فئات من المهاجرين ت�جد لهم بيانات في معظم البلدان. وقد 

.
18

حاولت ذلك منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي والبنك الدولي

.Vertovec and Cohen, 1999  16

.Vertovec, 2005  17

18  انظر، على �سبيل المثال، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي، 2012ب. ففي هذا التقرير ال�سادر عن المنظمة في 2012، ُعرف ال�ستات بك�نهم 

اأ�سخا�ساً م�ل�دين في الخارج يبلغ�ن من العمر 15 �سنة اأو اأكثر ح�سب بلد الميالد، واأطفالهم الم�ل�دون في بلدان المق�سد. بيد اأن التقرير ي�سير اإلى اأن 

المعل�مات المتعلقة باأطفال المهاجرين في بلدان المق�سد غالباً ما ال ُت�سنف وفقاً لعدد من الخ�سائ�س. ولذلك لم ترد في التقرير معل�مات عن جن�س 

ال�ستات و�سنهم. ثم اإن الفئات المقيمة في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي فقط هي التي روعيت، كما اأن االإح�ساءات ت�سير اإلى عام 

2008. وكانت اأكبر فئة من مهاجري ال�ستات في مجم�عة بلدان المنظمة بكاملها هي الفئة المنتمية اإلى المك�سيك، بح�الي 20 ملي�ن �سخ�س )اأو 16 في 

اأي بن�سبة 4 في المائة من المجم�ع(، واألمانيا )4.1  اإيطاليا )بعدد 55.2 ماليين -  المائة من اإجمالي ال�ستات في بلدان المنظمة في ذلك العام(، تليها 

ماليين - 3 في المائة من المجم�ع(، والهند )3.8 ماليين - 3 في المائة من المجم�ع(، والمملكة المتحدة )2.9 ملي�ن - 3 في المائة من المجم�ع(. و�سدر 

في عام 2015 تحديث لهذا التقرير ال�سادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي. 
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تعريف المنظمة الدولية للهجرة لم�شطلح ال�شتات

كال  وي�سير  ال�طنية.  عبر  المجتمعات  لم�سطلح  مرادفاً  ال�ستات  م�سطلح  ُي�ستخدم  للهجرة،  الدولية  المنظمة  داخل 

تجربتهم  بفعل  لديهم  االنتماء  م�ساعر  اأو  ه�يتهم  ت�سكلت  الذين  المهاجرين،  اأحفاد  اأو  المهاجرين  اإلى  الم�سطلحين 

وخلفيتهم المرتبطة بالهجرة. وت�ستخدم المنظمة الدولية للهجرة م�سطلح المجتمعات عبر ال�طنية الأنه في عالم يت�سم 

اأ�سمل  اتباع نهج  باأكثر من بلد واحد. ويتيح ذلك  اأ�سخا�ساً مرتبطين  بحراك عالمي غير م�سب�ق، ت�سمل هذه المجتمعات 

ي�سّهل عملية جمع المعل�مات والبيانات.

اأن يك�ن لهم  المحتمل  االأفراد  الدولية للهجرة، لدى تحديد  المنظمة  ال�ستات، تق�م  ب�سكان  ذات �سلة  ولتقديم معل�مات 

اهتمام باال�ستثمار والم�ساهمة بمهاراتهم في بلدان م�سقط راأ�سهم، بجمع بيانات واأفكار ُت�ستخدم في نهاية المطاف في و�سع 

الدولية  المنظمة  اإلى  بالن�سبة  الحا�سم  العامل  العامة. وفي حاالت عديدة، يك�ن  ال�سيا�سة  مقترحات وت��سيات في مجال 

للهجرة في اإ�سراك المجتمعات عبر ال�طنية في عملية و�سع البرامج التي تق�م بها المنظمة ه� طلب م�جه من حك�مة 

البلد الم�ست�سيف للت�سات اأو البلد االأ�سلي. وينبغي اأن يك�ن المبداأ الم�ّجه لم�ساركة المنظمة الدولية للهجرة ه� خدمة 

م�سالح جميع ال�سركاء: اأي البلدان التي ترتبط بها المجتمعات عبر ال�طنية، ومهاجرو ال�ستات اأنف�سهم، ومجتمعات بلدان 

 ،)Enable( التعزيز  العمل:  اأجل  من   3Es مبداأ  على  يق�م  �ساماًل  نهجاً  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�سعت  وقد  الم�سدر. 

واالإ�سراك )Engage( والتمكين )Empower( لفائدة المجتمعات عبر ال�طنية ب�سفتها عاماًل للتنمية، بحيث ت�سمل كل 

مرحلة من هذه المراحل تدخالت من ِقبل الحك�مات وغيرها من الجهات �ساحبة الم�سلحة، بدعم من المنظمة الدولية 

للهجرة عبر اإ�سداء الم�س�رة في مجال ال�سيا�سة العامة وو�سع البرامج. 

التمكيناالإ�سراكالتعزيز

تعزيز اإمكانات المجتمعات عبر 

ال�طنية اإلى اأق�سى حد

تي�سير تعبئة المهارات، والخبرة والم�ارد معرفة وفهم المجتمعات عبر ال�طنية

للمجتمعات عبر ال�طنية

وفي الفترة من 2000 اإلى 2016، اأنتجت المنظمة الدولية للهجرة اأزيد من 100 تقرير ير�سم خرائط مهاجري ال�ستات لما 

التعاون  اأخرى تابعة لمنظمة  اأو بلدان  اأوروبية  البلدان االأ�سلية و75 من بلدان المق�سد، معظمها بلدان  يبلغ 61 بلداً من 

والتنمية في الميدان االقت�سادي. ويتعلق اأكثر من ثلث هذه التقرير بمهاجرين منحدرين من مناطق اآ�سيا والمحيط الهادئ 

فيه  الذي جرى  ال�سياق  اأول�يات مختلفة، ح�سب  على  ال�ستات  وترّكز خرائط  اأفريقيا.  وغرب  ال��سطى  اأفريقيا  ومنطقتي 

اإ�سراك ال�ستات. ورغم اأن معظم هذه التقارير يركز على الجانبين االجتماعي الديمغرافي واالقت�سادي لمجتمعات ال�ستات، 

فاإن اأهداف هذه الخرائط تتباين من تحليل لقن�ات الت�ا�سل التي ت�ستخدمها مجتمعات معينة من مهاجري ال�ستات، اإلى 

تحديد االأفراد المهنيين من ذوي المهارات العليا واالأفراد �سبه المهنيين، من جملة اأم�ر اأخرى. وت�سارك المنظمة الدولية 

قطاعي  في  المثال،  �سبيل  على   - االأ�سلية  بلدانهم  في  ال�ستات  لمهنيي  الن�سيطة  الم�ساركة  دعم  في  خا�س  ب�سكل  للهجرة 

ال�سحة والتعليم، حيث ُحددت احتياجات خا�سة في مجال التنمية.
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الف�شل الثاني

التذييل جيم - تدفقات الهجرة غير النظامية

با�ستخدام  والمناطق  البلدان  بين  االأ�سخا�س  بتنقالت  المتعلقة  البيانات  تحليل  ُيعد  الثاني،  الف�سل  في  ن�ق�س  ما  نح�  على 

تاأ�سيرات عادية واتخاذ م�سارات للهجرة اأمراً �سعباً في حد ذاته، الأن قلة من البلدان ن�سبياً هي التي تنتظم في مجال جمع هذه 

المعل�مات واالإبالغ عنها. بل اإن هذه ال�سع�بات ت�ستد عندما يتعلق االأمر با�ستقاء بيانات ب�ساأن تدفقات الهجرة غير النظامية - 

التي تميل بطبيعتها اإلى ال�سرية، نظراً الأن معظم المهاجرين )ولي�س جميعهم( ي�سع�ن اإلى التهرب من ال�سلطات اأثناء رحالت 

الهجرة هذه. وبالتالي، ال ت�جد بيانات متاحة عن تدفقات الهجرة غير النظامية على ال�سعيد العالمي اأو االإقليمي. وباالإ�سافة 

اإلى ذلك، هناك عدد قليل ن�سبياً من البلدان على م�ست�ى العالم التي لديها القدرة على ر�سد وجمع البيانات بالكامل فيما يتعلق 

اأبعد البلدان وهما  اإلى الخارج. )وت�سمل بع�س اال�ستثناءات البارزة بلدين من  اأو  اأرا�سيها  اإلى  بتدفقات الهجرة غير النظامية 

. وي�ا�سل العديد 
19

اأ�ستراليا وني�زيلندا، حيث تجعل العزلة الجغرافية غير النم�ذجية عملية جمع البيانات اأكثر و�س�حاً بكثير(

من البلدان في العالم اال�ستثمار في مجال القدرات والتقنيات المتعلقة باإدارة الحدود بما يتيح جمع البيانات لمتعلقة بتدفقات 

الهجرة غير النظامية. وي�سكك بع�س المعلقين في فائدة محاولة تحديد حجم الهجرة غير النظامية، م�سيرين اإلى ال�سع�بات 

. بيد 
20

العملية واإلى االأ�سا�س المنطقي الكامن وراء جمع هذه االإح�ساءات واال�ست�سهاد بها، مما قد يرقى اإلى م�ست�ى الته�يل

اأن هناك ف�ائد وا�سحة لمحاولة تحديد حجم التنقالت غير النظامية من منظ�ر الحك�مات ال�طنية، والحك�مات االإقليمية 

والمحلية، ومقدمي الخدمات االإن�سانية وغيرهم. ومن �ساأن فهم طبيعة ونطاق تدفقات الهجرة غير النظامية ب�سكل اأف�سل اأن 

المعر�سين لخطر  ال�سكان  اإلى  بالن�سبة  �سيما  الت�سدي والتخفيف، ال  اأكثر فعالية في مجال  ا�ستراتيجيات  ي�سّهل عملية و�سع 

 .
21

الت�سريد اأو الهجرة غير النظامية

وعادة ما ُينظر اإلى تدفقات الهجرة غير النظامية على اأنها تعني الدخ�ل غير القان�ني اإلى بلدان العب�ر وبلدان المق�سد، واإن 

كانت المغادرة غير النظامية هي اأي�ساً �سمة لبع�س المناطق والبلدان من الناحية التاريخية )على �سبيل المثال، األمانيا ال�سرقية 

ال�سمالية(.  ك�ريا  اأو  الديمقراطية،  ال�سعبية  ك�ريا  المثال، جمه�رية  �سبيل  الع�سر )على  بين 1949 و1990( وعلى م�ست�ى  ما 

اإلى عدم  الدخ�ل - حاجة �سريحة  المغادرة و/اأو  الذين ينطلق�ن في هجرة غير نظامية - على م�ست�ى  االأ�سخا�س  ولبع�س 

التهرب من ال�سلطات، بل يتعامل�ن مع ال�سلطات اأو غيرها من الجهات )مثل مف��سية االأمم المتحدة ل�س�ؤون الالجئين( �سعياً 

اإلى الح�س�ل على الحماية. وفي بع�س االأوقات وبع�س الم�اقع، قد ي�سكل الالجئ�ن وملتم�س� اللج�ء ن�سبة كبيرة من االأ�سخا�س 

حاالت  اإلى  المهاجرين  النظامية  غير  الهجرة  تعر�س  وقد  معينة.  هجرة  ممرات  ط�ل  على  نظامية  غير  بطريقة  المنتقلين 

خطيرة تهدد حياتهم، كما يدل على ذلك لالأ�سف االأعداد المقدرة لحاالت ال�فاة واالختفاء الم�سجلة في �سف�ف المهاجرين 

المتعلق بم�سروع  الن�س  الدولية للهجرة )انظر مربع  المنظمة  اأطلقته  الذي  المفق�دين  المهاجرين  اإطار م�سروع  في  عالمياً 

المنظمة في الف�سل الثاني(.

واأ�سل القليل المعروف عن تدفقات الهجرة غير النظامية في العالم م�ستنتج من تقديرات اأعداد المهاجرين غير النظاميين 

)على عدم دقتها(، مع افترا�س اأن المهاجرين غير النظاميين دخل�ا ب��سائل غير نظامية )اأي من دون اإذن م�سبق من ال�سلطات(. 

 .McAuliffe and Koser, 2017  19

 .Castles, 2002; Clarke, 2000  20

 McAuliffe, 2017.  21
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اإلى حد ما، واإن كان العديد من المهاجرين غير النظاميين ال يدخل�ن من دون اإذن، واإنما ي�سبح�ن  وقد يك�ن ذلك �سحيحاً 

بداًل من ذلك في و�سعية هجرة غير نظامية عمداً اأو من دون ق�سد بعد و�س�لهم. وانطالقاً من هذه الخلفية، قد تبدو تدفقات 

الهجرة البحرية غير النظامية، و�سدة االأ�س�اء الم�سلطة عليها في ال�سن�ات االأخيرة، اأكبر حجماً وربما اأو�سع نطاقاً مما هي في 

ال�اقع، مقارنة بالتدفقات االأخرى ال�سبيهة بها. ويرتبط ذلك ب�سكل خا�س بتدفقات الهجرة البحرية غير النظامية اإلى بلدان 

متقدمة من قبيل اإ�سبانيا، واأ�ستراليا، واإيطاليا، وال�اليات المتحدة، والي�نان.

وال يقلل ذلك من التحديات وال�سع�بات التي تفر�سها تدفقات الهجرة غير النظامية؛ ولكن في غياب بيانات ومعل�مات اأخرى، 

من ال�سعب للغاية و�سع هذه التدفقات، المر�س�دة عن كثب في اأغلب الحاالت، في �سياق اأو�سع. ويت�سح ذلك في مربع الن�س 

المتعلق بتدفقات الهجرة البحرية غير النظامية. 

تدفقات الهجرة البحرية غير النظامية

النظاميين  البحريين غير  المهاجرين  اأعداد  ن�سبياً  النظامية، ت�ّثق ب�سكل جيد  االأ�سكال االأخرى للهجرة غير  بخالف 

مثل  المتقدمة،  البلدان  اإلى  نزاعات  فيها  المتف�سية  البلدان  و/اأو  تقدماً  واالأقل  الفقيرة،  البلدان  من  المتنقلين 

مراقبة  محل  الحركة  هذه  تجعل  التي  االأ�سباب  ومن  المتحدة.  وال�اليات  واأوروبا  اأ�ستراليا  اإلى  المت�جهة  التدفقات 

بها.  العام  الراأي  �سديد الهتمام  تركيز  منها محل  يجعل  اتجاهاً  هناك  اإن  ثم  بارزة جداً.  اأنها حركة  هي  للغاية  وثيقة 

تدفقات  ح�ساب  على  البلدان  بع�س  قدرة  تعززت  حيث  الحدود،  الإدارة  التنظيم  عالية  عمليات  م�ؤخراً  ُو�سعت  وبالتالي، 

المثال  �سبيل  على  المتحدة  بال�اليات  ال�س�احل  حر�س  اأن  ذلك  حجمها.  عن  واالإبالغ  النظامية  غير  البحرية  الهجرة 

من  االأوروبية  وال�س�احل  الحدود  حر�س  وكالة  وزادت   .1995 عام  اإلى  ترجع  م�سب�طة  اأرقاماً  ت�سمل  تقارير  يقدم 

في  البحرية  بالهجرة  القيام  اأثناء  الم�سب�طين  االأ�سخا�س  عدد  ب�ساأن  االإبالغ  على   ،2008 عام  منذ  �سيما  ال  قدرتها، 

اإلى ال�سمال  البحر االأبي�س المت��سط و�سمال االأطل�سي. وتعد هذه التدفقات نم�ذجاً للتركيز على التنقل من الجن�ب 

ال�سمال. اإلى  النظامية  غير  البحرية  الهجرة  بر�سد  االهتمام  مدى  وتبرز 

اإلى  ال�سمال  من  للهجرة  الرئي�سية  الممرات  خارج  النظامية  غير  البحرية  الهجرة  حجم  تحديد  ال�سعب  ومن 

مبلغ  وغير  مر�س�دة  غير  اأوروبا  اتجاه  في  الحركة  هذه  كانت  م�ست،  �سن�ات  ع�سر  قبل  قريب  وقت  فحتى  الجن�ب. 

البيانات  وتميل  االأوروبية.  وال�س�احل  الحدود  وكالة حر�س  الي�م عبر  عنها  ُيبلغ  التي  للغاية  المنظمة  بالطريقة  عنها 

المرجح  من  اإذ  غيرها(.  اأو  )الناجحة  المحاوالت  جميع  ت�سجل  ال  فهي  وبالتالي  الك�سف،  المنع/  حاالت  ت�سجيل  اإلى 

احتمااًل  اأقل  االأمر  اإن  الق�ل  يمكن  ولكن  ال�سياقات  مك�س�فة في جميع  وغير  ناجحة  بحرية  هناك محاوالت هجرة  اأن 

ال�س�احل  خارج  الهجرة  لهذه  ال�سلطات  اعترا�س  عدم  ي�ؤدي  اأن  المحتمل  من  المثال،  �سبيل  فعلى  اأخرى.  ظروف  في 

جداً؛  والمعزولة  القا�سية  ال�ساحلية  المناطق  في  النظاميين  غير  المهاجرين  هالك  اإلى  الأ�ستراليا  الغربية  ال�سمالية 

حقيقية. �سرورة  الهجرة  لهذه  ال�سلطات  ك�سف  اإلى  الحاجة  فاإن  لذا 

McAuliffe and Mence (2017).



التذييــالت320

الف�شل الثاني

التذييل دال - التجار بالب�شر

 .
22

واالأطفال الن�ساء  وبخا�سة  باالأ�سخا�س،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروت�ك�ل  من   3 المادة  في  باالأ�سخا�س  االتجار  ُيعرف 

العالمية ل�سحايا االتجار محدودة  التقديرات  بالب�سر، فاإن  المبلغ عنها لالتجار  المرئية وغير  ال�سرية وغير  للطبيعة  ونظراً 

اأن 17.752 من �سحايا االتجار  اإلى  اإلى عام 2014،  البيانات المتاحة، والتي تع�د  اأحدث  اإذ ت�سير  و�سعبة للغاية في تح�سيلها. 

. وما بين عامي 2012 و2014، تم ك�سف 63.251 �سحية في 106 من البلدان واالأقاليم. ويالحظ 
23

بالب�سر اكُت�سف�ا في 85 بلداً

مكتب االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اأن غالبية ال�سحايا الذين تم ك�سفهم في الفترة ما بين عامي 2012 و2014 

. ولالأ�سباب نف�سها التي 
24

)57 في المائة( تم االتجار بهم عبر الحدود ال�طنية، بينما تم االتجار بالبقية داخل الحدود ال�طنية

 .
25

تبرر محدودية البيانات، فاإن من المرجح اأن تك�ن االأعداد الفعلية لل�سحايا اأعلى بكثير من العدد المر�س�د لل�سحايا

ومن مجم�ع ال�سحايا الذين تم ك�سفهم في عام 2014، �سكلت الن�ساء والفتيات االأغلبية، بن�سبة 71 في المائة من المجم�ع. 

اأن بداأ مكتب االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمع البيانات المتعلقة باالتجار باالأ�سخا�س في عام  ومنذ 

2003، ت�سكل االإناث غالبية ال�سحايا الذين تم ك�سفهم، رغم اأن هذه الن�سبة قد انخف�ست من 84 في المائة عام 2004، مع 

ال�سحايا  اأ�سل خم�سة من  2012 و2014، كان كل �سخ�س من  اأي�ساً �سحايا. وما بين عامي  الذك�ر هم  باأن  تزايد االعتراف 

المائة من  2004 )10 في  المائة عام  13 في  ك�سفهم من  تم  الذين  ال�سحايا  بين  االأطفال من  ن�سبة  اأي�ساً  وارتفعت  رجاًل. 

بعد  البنين(،  المائة من  في  و8  البنات  المائة من  في   20(  2014 عام  المائة  في   28 اإلى  البنين(  المائة من  في  و3  البنات 

34 في المائة. 2011 بن�سبة  اأن كانت الذروة في عام 

واإذا كان االتجار بال�سحايا الذين تم ك�سفهم مختلف االأ�سباب، بما في ذلك اال�ستغالل الجن�سي والعمل الجبري والزواج الق�سري 

والت�س�ل واإزالة االأع�ساء، فاإن اال�ستغالل الجن�سي ه� ال�سائد منذ عام 2003. بيد اأن هذه الن�سبة تغيرت منذ عام 2008، من 61 

في المائة اإلى 54 في المائة. واأثناء الفترة ذاتها، تغيرت اأي�ساً ن�سبة ال�سحايا الذين تم ك�سف االتجار بهم للعمل الق�سري من 

31 في المائة اإلى 38 في المائة، واإن كانت الن�سبة اأعلى من ذلك عامي 2011 و2013 )40 في المائة و39 في المائة على الت�الي(. 

22  انظر التذييل األف لالطالع على تعريف االتجار باالأ�سخا�س. 

23  ي�ستد محت�ى هذا الق�سم الفرعي اإلى وثيقة مكتب االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2016 ويقتب�س منها. ويرجى الرج�ع اإلى هذه ال�ثيقة 

لالطالع على مذكرات تف�سيرية، وتحليل اأعمق، وعلى المحاذير والقي�د والمنهجيات المرتبطة باالأعداد واالتجاهات المعرو�سة في هذه ال�ثيقة. وُتعد 

التقارير العالمية ال�سابقة ال�سادرة عن المكتب ب�ساأن االتجار باالأ�سخا�س م�سادر رئي�سية اأخرى للمعل�مات. وثمة م�سدر عالمي رئي�سي اآخر للمعل�مات 

المتعلقة باالتجار وهي تقارير االتجار باالأ�سخا�س ال�سادرة عن وزارة خارجية ال�اليات المتحدة، وهي متاحة من وزارة الخارجية، بر�سم عام 2017.

24  بناًء على التعريف، قد ُيفهم االتجار بالب�سر اأحياناً ب�سكل غير دقيق على اأنه ي�سمل الهجرة الدولية اأو الداخلية. بيد اأن هذه الحركة غير �سرورية لكي ُي�سنف 

ال�سخ�س على اأنه �سحية. وفي هذا ال�سياق، فاإن عدد ال�سحايا الذين تم ك�سفهم ال يعني بال�سرورة مهاجرين �سحايا لالتجار بالب�سر. ومن ناحية اأخرى، 

فاإن حاالت عديدة من االتجار ت�سمل الهجرة الداخلية اأو الدولية. 

25  على �سبيل المثال، يقدر م�ؤ�سر الرق العالمي اأنه في عام 2016، كان هناك 45.8 ملي�ن �سخ�س يعي�س�ن في �سكل من اأ�سكال الرق المعا�سرة في 167 بلداً، 

 Walk Free Foundation, )انظر  وال�سين  والهند  وبنغالدي�س  وباك�ستان،  اأوزبك�ستان،  بلدان فقط هي:  في خم�سة  يعي�س�ن  ه�ؤالء  المائة من  في   85

/www.globalslaveryindex.org/findings و ،2016(. وفي 2012، قدرت منظمة العمل الدولية اأن هناك ح�الي 20.9 ملي�ن �سحية للعمل الجبري 
القان�نية  التعاريف  واإذا كانت  الدولية، 2016(.  العمل  )انظر منظمة  اأو دولياً  داخلياً  تنقل�ا  المائة(  )اأو 44 في  العالمي، منهم 9.1 ماليين  ال�سعيد  على 

لم�سطلحات العمل الجبري، والرق واالتجار بالب�سر تعاريف متميزة، فاإن هناك تداخالت بين التعاريف حيث اإن االأ�سخا�س الذين يعدون �سحايا للعمل 

الجبري اأو للرق قد يك�ن�ن اأي�ساً �سحايا لالتجار. 
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وعندما ُي�سنف العدد االإجمالي لل�سحايا الذين تم ك�سفهم ح�سب الجن�س و�سكل اال�ستغالل، ي�سبح من ال�ا�سح اأن ن�سبة اأكبر من 

الن�ساء يتعر�سن لال�ستغالل الجن�سي )على �سبيل المثال، 72 في المائة من اإجمال عدد ال�سحايا من االإناث الذين تم ك�سفهن 

في 2014(، بينما تتعر�س ن�سبة اأكبر من الذك�ر للعمل الق�سري )على �سبيل المثال، 85.7 في المائة من اإجمالي عدد ال�سحايا 

الذك�ر الذين تم ك�سفهم في 2014(. ويالحظ مكتب االأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اأن ح�الي اأربعة �سحايا من 

اأ�سل ع�سرة الذين تم ك�سفهم تم االتجار بهم من اأجل العمل الق�سري ما بين عامي 2012 و2014. وي�سكل الرجال 63 في المائة 

من ه�ؤالء ال�سحايا.

الم�ستدامة لالأمم  التنمية  اأهداف  اعتماد  اأف�سل عن �سحايا االتجار. ويتيح  بيانات  اإلى الح�س�ل على  بالحاجة  اعتراف  وثمة 

المتحدة زخماً جديداً لتح�سين البيانات، مع اإدراج »عدد �سحايا االتجار بالب�سر لكل 100.000 من ال�سكان، ح�سب الجن�س والعمر 

. كما اأن الجه�د المبذولة على م�ست�ى عمليات المنظمة الدولية 
26

و�سكل اال�ستغالل« كم�ؤ�سر تحت الهدف 16 )الم�ؤ�سر 2-2-16(

للهجرة تقدم روؤى مفيدة. 

بيانات المنظمة الدولية للهجرة ب�شاأن م�شاعدة �شحايا التجار بالب�شر

وتت�سمن  الما�سي.  القرن  من  الت�سعينيات  في  االتجار  �سحايا  اإلى  الم�ساعدة  تقديم  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  بداأت 

االتجار  �سحايا  من   46.000 ب�ساأن  اأولية،  بيانات  ت�سمل  بيانات  ن�عها،  من  االأكبر  وهي  للمنظمة،  العالمية  البيانات  قاعدة 

المنظمة ه�يتهم وقدمت  اأو )3( حددت  الم�ساعدة؛  اإليهم  اإما: )1( ُحددت ه�يتهم؛ )2( ُقدمت  الذين تم تحديدهم وهم 

الم�ساعدة اإليهم. ويمثل ه�ؤالء ال�سحـــايا 140 جن�سية ُحددت ه�يتهـــم في 150 بلداً.   وال تزال هذه القاعدة اآخذة في االزديـاد 

بح�الي 000 5 حالة كل �سنة. بيد اأنه الأ�سباب متن�عة، ال ُي�سجل كل ال�سحايا الذين ت�ساعدهم المنظمة في قاعدة البيانات. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك، ال ُتجمع بيانات المنظمة اإال في الم�اقع التي ي�جد فيها لدى المنظمة عمليات لمكافحة االتجار. 

ن�سبة  ارتفعت  و2015،   2005 عامي  بين  للهجرة،  الدولية  المنظمة  بيانات  قاعدة  في  الم�سجلين  االتجار  بين �سحايا  ومن 

الذك�ر من �سحايا االتجار بالب�سر، وانخف�ست ن�سبة ال�سحايا الذين تعر�س�ا لال�ستغالل الجن�سي، وازدادت ن�سبة ال�سحايا 

الذين تعر�س�ا للعمل الجبري. وفي اأثناء الفترة ذاتها، بلغ مت��سط اأعمار ال�سحايا 26 �سنة )وقت تقديم الم�ساعدة(، وكان 

ن�سف ال�سحايا يبلغ�ن من العمر ما بين 18 و34 �سنة.

وخالل الفترة من 2015 اإلى 2016، ُحددت ه�ية 8.976 �سحية اتجار بالب�سر، اأو ُقدمت الم�ساعدة اإليهم، اأو ُحددت ه�يتهم 

وُقدمت الم�ساعدة اإليهم. وبلغ مت��سط العمر 29 �سنة، رغم اأن ال�سحايا من الذك�ر هم اأكبر �سناً، في المت��سط، من االإناث. 

ومن مجم�ع ال�سحايا الم�سجلين في هذه الفترة، بلغت ن�سبة االأطفال ح�الي 15 في المائة.

وي��سح الر�سم البياني اأدناه بيانات المنظمة الدولية للهجرة م�سنفة ح�سب قطاعات اال�ستغالل. وُتعد البيانات الم�سجلة في 

قطاعات من قبيل التعدين، والبناء، وقطاعات الجريمة الب�سيطة مقت�سرة على الرجال تقريباً، بينما ت�س�د الن�ساء قطاعات 

الدعارة، وال�سيافة والنقل.

26  اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية باالأمم المتحدة، 2017. 
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وتجمع المنظمة الدولية للهجرة اأي�ساً بيانات ب�ساأن م�ؤ�سرات وج�د اتجار بالب�سر وغير ذلك من الممار�سات اال�ستغاللية 

جريت درا�سة ا�ستق�سائية لم�ؤ�سرات وج�د اتجار بالب�سر وغير ذلك من الممار�سات اال�ستغاللية 
ُ
على ط�ل طرق الهجرة. واأ

كجزء من عمليات م�سف�فة تعقب الت�سريد التي تق�م بها المنظمة منذ كان�ن االأول/دي�سمبر 2015. وت�سير هذه البيانات 

اأزيد من 30 في المائة من16.000 مهاجر جرى ا�ستج�ابهم على ط�ل طرق الهجرة و�سط منطقة البحر االأبي�س  اأن  اإلى 

المت��سط و�سرقها اأثناء 2016 تعر�س�ا لالتجار بالب�سر اأو غير ذلك من الممار�سات اال�ستغاللية اأثناء رحلتهم.

www.iom.int/ لمزيد من المعل�مات ب�ساأن بيانات واأعمال المنظمة الدولية للهجرة فيما يخ�س �سحايا االتجار، انظر

الذين تم تحديد ه�يتهم متاحة  بالب�سر  االتجار  ب�ساأن �سحايا  للمنظمة  االأولية  البيانات  countertrafficking. وت�جد 
./www.ctdatacollaborative.org للتنزيل على الم�قع التالي
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الف�شل الثالث

التذييل األف - اإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية لالأمم المتحدة: المناطق والمناطق الفرعية

يرجى مالحظة اأن هذا الجدول ُيج�سد المناطق والمناطق الفرعية الجغرافية الإدارة ال�س�ؤون االقت�سادية واالجتماعية التابعة 

لالأمم المتحدة وال يعني اأي تاأييد اأو قب�ل ر�سمي من ِقبل المنظمة الدولية للهجرة.

اأفريقيا

)اأ(
�سرق اأفريقيا

)ب(
و�سط اأفريقيا

)ج(
�سمال اأفريقيا

)د(
جن�بي اأفريقيا

)ه(
غربي اأفريقيا

ب�روندي

جزر القمر

جيب�تي

اإريتريا

اإثي�بيا

كينيا

مدغ�سقر

مالوي

م�ري�سي��س

ماي�ت

م�زامبيق

الري�ني�ن

رواندا

�سي�سيل

ال�س�مال

جن�ب ال�س�دان

اأوغندا

جمه�رية تنزانيا المتحدة

زامبيا

زمباب�ي

اأنغ�ال

الكاميرون

جمه�رية اأفريقيا ال��سطى

ت�ساد

الك�نغ�

جمه�رية الك�نغ� الديمقراطية

غينيا اال�ست�ائية

غاب�ن

�ساو ت�مي وبرين�سيبي

الجزائر

م�سر

ليبيا

المغرب

ال�س�دان

ت�ن�س

ب�ت�س�انا

لي�س�ت�

ناميبيا

جن�ب اأفريقيا

�س�ازيلند

بنين

ب�ركينا فا�س�

كاب�فيردي

ك�ت ديف�ار

غامبيا

غانا

غينيا

غينيا- بي�ساو

ليبريا

مالي

م�ريتانيا

النيجر

نيجيريا

�سانت هيالنة

ال�سنغال

�سيرالي�ن

ت�غ�

ُجمعت منطقة �سرقي اأفريقيا مع المنطقة الفرعية لجن�بي اأفريقيا في الف�سل، واإن كانت البلدان/ االأقاليم/ المناطق ال�اقعة �سمنها لم تتغير.  )اأ( 

عيدت ت�سمية هذه المنطقة الفرعية با�سم »و�سط اأفريقيا« في الف�سل وُجمعت مع منطقة غربي اأفريقيا.
ُ
اأ )ب( 

عيدت ت�سمية هذه المنطقة الفرعية با�سم »�سمال اأفريقيا«.
ُ
اأ )ج( 

ُجمعت هذه المنطقة الفرعية مع منطقة �سرقي اأفريقيا. )د( 

االقت�سادية  ال�س�ؤون  اإدارة  ح�سب  اأفريقيا  )و�سط  اأفريقيا  و�سط  منطقة  مع  وُجمعت  اأفريقيا«  »غربي  با�سم  الفرعية  المنطقة  هذه  ت�سمية  عيدت 
ُ
)ه(  اأ

واالجتماعية لالأمم المتحدة( داخل الف�سل.
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اآ�سـيـــــا

غربي اآ�سيا)ز(جن�بي اآ�سياجن�ب �سرق اآ�سيا)و(�سرقي اآ�سياو�سط اآ�سيا

كازاخ�ستان

قيرغيز�ستان

طاجيك�ستان

تركمان�ستان

اأوزبك�ستان

ال�سين

ال�سين، منطقة ه�نغ ك�نغ 

االإدارية الخا�سة

ال�سين، منطقة ماكاو االإدارية 

الخا�سة

جمه�رية ك�ريا ال�سعبية 

الديمقراطية

اليابان

منغ�ليا

جمه�رية ك�ريا

بروني دار ال�سالم

كمب�ديا

اإندوني�سيا

جمه�رية الو الديمقراطية 

ال�سعبية

ماليزيا

ميانمار

الفلبين

�سنغاف�رة

تايلند

تيم�ر - لي�ستي

فييت نام

اأفغان�ستان

بنغالدي�س

ب�تان

الهند

اإيران )جمه�رية - االإ�سالمية(

ملديف

نيبال

باك�ستان

�سري النكا

اأرمينيا

اأذربيجان

البحرين

قبر�س

ج�رجيا

العراق

اإ�سرائيل

االأردن

الك�يت

لبنان

ُعمان

قطر

المملكة العربية ال�سع�دية

الجمه�رية العربية ال�س�رية

تركيا

االإمارات العربية المتحدة

اليمن

عيدت ت�سمية هذه المنطقة الفرعية با�سم »جن�ب �سرق اآ�سيا«.
ُ
اأ )و( 

عيدت ت�سمية هذه المنطقة الفرعية با�سم »ال�سرق االأو�سط«.
ُ
اأ )ز( 
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اأوروبا)ح(

غرب اأوروباجن�بي اأوروبا�سمالي اأوروبا�سرقي اأوروبا)ط(

بيالرو�س

بلغاريا

الجمه�رية الت�سيكية

هنغاريا

ب�لندا

جمه�رية م�لدوفا

رومانيا

االتحاد الرو�سي

�سل�فاكيا

اأوكرانيا

جزر �سانيل

الدانمرك

اإ�ست�نيا

جزر فاروي

فنلندا

اآي�سلندا

اآيرلندا

جزيرة مان

التفيا

ليت�انيا

النرويج 

ال�س�يد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى واآيرلندا 

ال�سمالية

األبانيا

اأندورا

الب��سنة والهر�سك

كرواتيا

جبل طارق

الي�نان

الكر�سي الر�س�لي

اإيطاليا

مالطة

الجبل االأ�س�د

البرتغال

�سان مارين�

�سربيا

�سل�فينيا

اإ�سبانيا

جمه�رية مقدونيا الي�غ�سالفية �سابقاً

النم�سا

بلجيكا

فرن�سا

األمانيا

ليختن�ستاين

لك�سمبرغ

م�ناك�

ه�لندا

�س�ي�سرا

درج�ا في كل من مناق�سة منطقة جن�ب 
ُ
)ح(  قد يك�ن بع�س البلدان ال�اردة في هذه المنطقة الفرعية، ال �سيما البلدان االأع�ساء في االتحاد االأوروبي، قد اأ

�سرق اأوروبا و�سرقي اأوروبا، وكذا في المناق�سة االإقليمية الفرعية المتعلقة ب�سمالي اأوروبا وغربي اأوروبا وجن�ب اأوروبا داخل هذا الف�سل.

والهر�سك،  الب��سنة  األبانيا،  اأوروبا:  التالية في منطقة جن�بي  البلدان  با�ستثناء  الف�سل،  اأوروبا في هذا  اأوروبا وجن�بي  اأوروبا وغربي  �سمالي  )ط(  ُجمع 

درجت في منطقة جن�ب �سرق اأوروبا في الف�سل، في اإطار المنطقة 
ُ
كرواتيا، الجبل االأ�س�د، �سربيا وجمه�رية مقدونيا الي�غ��سالفية �سابقاً، حيث اأ

الفرعية لجن�ب �سرقي اأوروبا و�سرقي اأوروبا.
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اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

منطقة البحر الكاريبي
)ي(

اأمريكا الجن�بيةاأمريكا ال��سطى

اأنغ�يال

اأنتيغ�اوبرب�دا

اأروبا

البهاما�س

بربادو�س

ب�نير ،�سينت اأو�ستاتي��س و�سابا

جزر فيرجن البريطانية

جزر كايمان

ك�با

ك�را�س�ن

دومينيكا

الجمه�رية الدومينيكية

غرينادا

ج�ادل�ب

هايتي

جامايكا

مارتينيك

م�نت�سيرات

ب�رت�ريك�

�سانتكيت�س�نيفي�س

�سانت ل��سيا

�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

�سانت مارتن )الجانب اله�لندي(

ترينداد وت�باغ�

جزر ت�رك�س�كايك��س

جزر فيرجن التابعة لل�اليات المتحدة 

بليز

ك��ستاريكا

ال�سلفادور

غ�اتيماال

هندورا�س

المك�سيك

نيكاراغ�ا

بنما

االأرجنتين

ب�ليفيا )دولة - المتعددةالق�ميات(

البرازيل

�سيلي

ك�ل�مبيا

اإك�ادور

جزرف�ل�كالند )مالفينا�س(

غياناالفرن�سية

غيانا

باراغ�اي

بيرو

�س�رينام

اأوروغ�اي

فنزويال)جمه�رية- الب�ليفارية(

)ي( ُجمعت المنطقة الفرعية »اأمريكا ال��سطى« مع المك�سيك ومنطقة البحر الكاريبي في هذا الف�سل.

اأمريكا ال�سمالية

برم�دا

كندا

غرينالند

�سانتب ييروميكل�ن

ال�اليات المتحدة االأمريكية
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اأوقيان��سيا

اأ�ستراليا وني�زيلندا
ب�لينيزياميكرونيزياميالنيزيا

اأ�ستراليا

ني�زيلندا

فيجي

كاليدونياالجديدة

باب�اغينياالجديدة

جزر�سليمان

فان�ات�

غ�ام

كيريبا�س

جزرمار�سال

ميكرونيزيا)واليات- المتحدة(

ناورو

جزر ماريانا ال�سمالية 

باالو

�سام�ااالأمريكية

جزرك�ك

ب�لينيزياالفرن�سية

ني�ي

�سام�ا

ت�كيالو

ت�نغا

ت�فال�

جزر والي�س�ف�ت�نا

�سرح العناوين:

المنطقة

‘1‘
المنطقة الفرعية

البلد/االإقليم/المنطقة‘2‘ ‘3‘

 Trends in International Migrant Stock: The انظر  التف�سيرية،  المذكرات  وعلى  المنهجية  على  مالحظة: لالطالع 

www.un.org/en/development/desa/ التالي  الم�قع  على  Revision “CD�ROM Documentation 2015”متاح 
population/migration/data/estimates2/docs/ MigrationStockDocumentation_2015.pdf

�سعبة  ت�ستخدمها  التي  الفرعية  المناطق  من  الف�سل  هذا  داخل  الم�ستخدمة  الفرعية  المناطق  تختلف  ‘1‘  قد 
البلدان/  ح�سب  اأو  اال�سم،  ح�سب  اإما  المتحدة  باالأمم  واالجتماعية  االقت�سادية  ال�س�ؤون  الإدارة  التابعة  االإح�ساءات 

االأقاليم/ المناطق المدرجة بداخلها. 

ت�سير  وال  المتحدة  لالأمم  الي�مية  العمليات  في  الم�ستخدم  الم�جز  �سكلها  اإلى  المناطق  اأو  البلدان  اأ�سماء  ‘2‘  “ت�سير 
بيانات  قاعدة  اإلى  االأ�سماء  هذه  وت�ستند  الر�سمية.  ال�ثائق  في  الم�ستخدمة  ب�سيغته  الر�سمي  ا�سمها  اإلى  بال�سرورة 

https://unterm.un.org/ :التي يمكن االطالع عليها في الم�قع التالي ،)UNTERM( م�سطلحات االأمم المتحدة

UNTERM/portal/welcome. ولي�س في الت�سميات الم�ستخدمة في هذا المن�س�ر، وال في طريقة عر�س مادته ما 
يت�سمن التعبير عن اأي راأي كان لالأمانة العامة لالأمم المتحدة  اأو المنظمة الدولية للهجرة  ب�ساأن المركز القان�ني 

الأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة، اأو ل�سلطات اأي منها، اأو ب�ساأن تعيين تخ�مها اأو حدودها”. لمزيد من المعل�مات، 

.https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ انظر

ومناطق  ومناطق،  واأقاليم،  بلداناً،  ال�سابق،  الف�سل  عليها  اعتمد  والتي  الجدول،  هذا  في  ال�اردة  الكيانات  ‘3‘  تت�سمن 
اإدارية خا�سة. يرجى مالحظة اأن هذا الجدول ال ُيق�سد به اأن يك�ن جامعاً مانعاً.
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الف�شل الرابع

التذييل األف - نظرة عامة موجزة عن الن�شر الأكاديمي

يدور نظام ن�سر الدرا�سات العلمية ح�ل مح�ر تجاذبي را�سخ ه� الن�سر، حيث تك�ن لبع�س اأ�سكاله )من قبيل المجالت االأكاديمية( 

نتائج  ن�سر  اأن  �سك  وال  مختلفة(.  مراتب  االأكاديميين  للنا�سرين  تك�ن  ثم  )ومن  االأخرى  االأ�سكال  من  اأكبر  ووزن  م�سداقية 

. وت�سكل المجالت وحدها ح�الي 40 في المائة )الكتب 16 
27

االأبحاث في المجالت االأكاديمية ه� الهدف االأ�سمى لعلماء الي�م

في المائة( من عائدات �س�ق النا�سرين في المجاالت العلمية والفنية والطبية االأو�سع، وُقدر حجمها بمبلغ 25.2 مليار دوالر 

2013. ومن خالل الن�سر االأكاديمي، يقت�سم العلماء ب�سكل ر�سمي النتائج التي ت��سل�ا اإليها داخل االأو�ساط العلمية. 
28

اأمريكي عام 

ويتيح هذا التبادل للباحثين االآخرين التعرف على اأحدث التط�رات، واإعداد درا�سات جديدة لملء الثغرات المعرفية الحالية، 

ومقارنة نتائجهم بنتائج اأقرانهم، وربما تجّنب اإعادة اختراع العجلة. وعالوة على ذلك، ي�سكل الن�سر »... �سجاًل دائماً يدّون ما 

. وقد ظهرت اأول مجلة اأكاديمية في 
29

اكُت�سف ومتى اكُت�سف ومن اكت�سفه - وكاأن االأمر يتعلق ب�سجل محكمة للق�سايا العلمية«

العالم - المعامالت الفل�سفية للجمعية الملكية )Philosophical Transactions of the Royal Society( و- في مطلع عام 

1665، تج�سيداً ل�سيا�سة الجمعية الملكية لتعزيز تقدم العل�م من خالل االقت�سام المفت�ح للنتائج واالأفكار التي تدعمها االأدلة 

التجريبية. ومنذ ذلك الحين، بلغ عدد المجالت العلمية الناطقة باللغة االإنكليزية التي تراجع ب�سكل ن�سط من ِقبل االأقران 

. وي�اجه العديد من الباحثين الي�م 
31

اأن االإنتاج العلمي العالمي يت�ساعف كل ت�سع �سنين 2014، وُقدر 
30

28.100 مجلة في عام 

حجماً هائاًل من االأدبيات االأكاديمية، بحيث اأ�سحى من الم�ستحيل اإيجاد ال�قت الكافي لقراءة كل عمل من هذه االأعمال، حتى 

ول� كان م��س�عاً محدوداً للغاية.

التطبيقية ال  البح�ث  الذين يعمل�ن في مجال  الباحثين  اأن  التقدم ال�ظيفي لالأكاديميين، في حين  والمن�س�رات هي ج�هر 

يعمل�ن بال�سرورة تحت درجة ال�سغط ذاتها من اأجل الن�سر. وعم�ماً، فاإن نظام المكافاآت االأكاديمية م�س�ؤول عن الزيادة الكبيرة 

االأكاديمية  االأبحاث  زيادة في معدل »ج�دة«  اإلى  تلقائياً  ت�ؤدي  الكمية ال  الزيادة  اإن  الق�ل  اأمكن  واإن  المن�س�رات،  في عدد  جداً 

المن�س�رة.

ج�دة  اإن  الق�ل  يمكننا  المجالت(،  )مقاالت  للمنت�ج  الرئي�سي  ال�سكل  حيث  فمن  جدل.  ومثار  معقدة  م�ساألة  الج�دة  وقيا�س 

الذي  الن�عي  التقييم  وُيعرف  الن�سر.  بعد  اأ�سا�ساً  الكم  حيث  من  وُتقيم  الن�سر،  قبل  الن�عية  الناحية  من  اأ�سا�ساً  ُتقّيم  المقال 

الذين  االأ�سخا�س  اأن  اإلى  »االأقران«  م�سطلح  وي�سير  االأقران«.  »ا�ستعرا�س  بعبارة  االأكاديمية  المجالت  في  الن�سر  قبل  يحدث 

ي�ستعر�س�ن المقال المقدم يت�قع منهم اأن يك�ن�ا مت�ساويين في الخبرة )اأو اأكثر( ب�ساأن م��س�ع ما. ويك�ن ا�ستعرا�س االأقران 

في االأو�ساط االأكاديمية بدون اأجر دائماً تقريباً. وعادة ما �سّكل ا�ستعرا�س االأقران لمقاالت المجالت ... جزءاً من االلتزامات 

، كما اأن درا�سة ا�ستق�سائية وا�سعة النطاق جرت ب�ساأن 40.000 باحث وجدت اأن معظم ه�ؤالء يرون في ا�ستعرا�س 
32

المهنية للباحث«

االأقران »... عن�سراً اأ�سا�سياً الإي�سال البحث العلمي«. وذكر 91 في المائة من الذين ردوا على اال�ستبيان اأن »... عملية اال�ستعرا�س 

27  من و�سائل الت�ا�سل االأخرى في اأو�ساط الباحثين الكتب، وعرو�س الم�ؤتمرات، والحلقات الدرا�سية، وق�ائم البريد االإلكتروني وما اإلى ذلك.

.Ware and Mabe, 2015  28

.Sense About Science, 2005  29

.Ware and Mabe, 2015  30

Van Noorden, 2014.  31

.Ware and Mabe, 2015  32
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. وربما 
33

ح�ّسنت من ن�عية اآخر ورقة ن�سروها«، واأن 86 في المائة اأعلن�ا اأن »... ي�ستمتع�ن باال�ستعرا�س و�سي�ستمرون في ذلك«

كان اأبرز حافز على اال�ستعرا�س ه� الح�س�ل على اعتراف: اإذ عادة ما تن�سر المجالت وثيقة �سن�ية ق�سد »�سكر الم�ستعر�سين« 

. ووج�د المرء على تلك الق�ائم قد ي�ؤدي اإلى تح�سين ال�سيرة 
34

وترد فيها قائمة باأ�سماء االأ�سخا�س الذين قام�ا باال�ستعرا�س

الذاتية للباحث، ال �سيما اإذا كان يعتزم البحث عن تم�يل/ وظيفة في ذلك الميدان المحدد. اإذ يدقق الم�ستعر�س�ن في االأ�ساليب 

اأن  اإلى  اإلى محرر المجلة. وتتكرر عملية اال�ستعرا�س  والنتائج واال�ستنتاجات قبل تقديم ت��سيتهم )قب�ل/ مراجعة/ رف�س( 

ي�سبح المحرر مقتنعاً بالمخط�ط، الذي يدخل في نهاية المطاف خط االإنتاج )تحرير الن�سخة، والتن�سيد، والن�سر االإلكتروني 

وربما الطبع(. وعم�ماً تتراوح عملية ا�ستعرا�س االأقران ما بين ب�سع اأ�سابيع اإلى ب�سعة اأ�سهر، حيث تتباين الفترات كثيراً ح�سب 

التخ�س�سات والمجالت. وبعد الن�سر، تتاح الخال�سات بالمجان، بينما قد يتطلب ال��س�ل اإلى الن�س الكامل الدخ�ل اإلى المكتبات 

االأكاديمية )التي عادة ما تدفع ا�ستراكات للنا�سرين(، اأو قد يتطلب دفع ر�س�م مقابل الم�ساهدة. ويتيح نم�ذج الن�سر »المفت�ح« 

اإمكانية ال��س�ل اإلى الن�س الكامل مجاناً للجميع، مجاملة من م�ؤ�س�سة الم�ؤلف التي تك�ن قد دفعت ر�س�م الن�سر اإلى النا�سر. 

اأ�سا�ساً، بينما ي�س�د النهج الكمي تقييم المادة بعد  وتفح�س عملية ا�ستعرا�س االأقران ن�ساً مكت�باً قبل ن�سره باتباع نهج ن�عي 

االإح�سائي  )التحليل  المرجعية  البيانات  قاعدة  ت�سكل  التي  ال�حيدة  ال�حدة   - اال�ست�سهاد  عملية   - االقتبا�س  ويك�ن  ن�سرها. 

المقال/  المفتر�سة لل�رقة/  اأكبر، والن�عية  التاأثير  زاد عدد اال�ست�سهادات، كان  المكت�بة(. وبعبارة �سريحة، كلما  للمن�س�رات 

Google Schol� )للكتاب اأف�سل. ويمكن الح�س�ل على قيا�س لالقتبا�سات االأ�سا�سية الأي من�س�ر با�ستخدام برنامج غ�غل �سك�لر 

ar(، وه� اأكثر محركات البحث ا�ستخداماً من ِقبل االأكاديميين في العالم. فعلى �سبيل المثال، اأ�سفر البحث عن كلمة »هجرة« في 
:

35

محرك البحث غ�غل �سك�لر عن 3.8 ماليين نتيجة وعن ال�سفحة االأولى التالية

ال�سكل 1- مثال لنتائج البحث بمحرك غ�غل �سك�لر

.Mulligan, Hall and Raphael, 2013  33

.http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2277067 :34  انظر على �سبيل المثال الم�قع التالي

35  قد تتباين نتائج البحث ح�سب اإعدادات الم�ستخدم )كاأن يك�ن داخل محرك غ�غل اأم ال( وح�سب الم�قع الجغرافي لمقّدم خدمات االإنترنت. 
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 The age of migration: International اأن كتاب   اأن ترى في لمحة )في الجانب االأ�سفل االأي�سر من ال�سكل 1(  ويمكنك 

population movements in the modern world  قد ُذكر - اعتباراً من كان�ن الثاني/يناير 2017 - في اأزيد من 8.000 
من�س�ر اآخر. ومن خالل النقر على عبارة Cited by 8219 يمكنك االطالع على جميع من�س�رات اال�ست�سهاد منذ الطبعة االأولى 

)1993(. واإذا نقرت على ا�سم الم�ؤلف )S. Castles( ف�سترى م�ؤ�سرات اال�ست�سهاد بم�ؤلفات الكاتب.

وم�ست�ى  المن�س�رات،  م�ست�ى  على  االأثر   مقايي�س  ي�سمى   مما  العديد  ح�ساب  يمكن  االأولية،  اال�ست�سهادات  تعداد  على  وبناًء 

اال�ست�سهادات/  )ن�سبة  ما  مجلة  في  التاأثير  عامل  ُي�ستخدم  المثال،  �سبيل  فعلى  ذلك.  اإلى  وما  المجالت  وم�ست�ى  الم�ؤلفين، 

قيا�ساً لتاأثير الم�ؤلف 
36

 h (h�index) المن�س�رات( على نطاق وا�سع كاأداة الإظهار االأهمية الن�سبية لمجلة ما، بينما يتيح الم�ؤ�سر

ال�احد )واإن كان باالإمكان اأي�ساً ح�سابه بالن�سبة الإدارة اأو م�ؤ�س�سة اأو بلد(. وغالباً ما تت�سمن ن�سبة اال�ست�سهادات/ المن�س�رات 

درا�سة ج�لة ن�سر من �سنتين على مدى ثالث �سن�ات. فعلى �سبيل المثال، بالن�سبة لعامل التاأثير للمجلة X عام 2015، ُيق�سم 120 

ا�ست�سهاداً بالمقاالت المن�س�رة في 2013 و2014 على العدد االإجمالي للمقاالت المن�س�رة عامي 2013 و2014 )166(، فيك�ن بذلك 

عامل التاأثير لعام 2015 بالن�سبة اإلى المجلة X ه� 0.735 )اأو 122 ا�ست�سهاداً مق�س�ماً على 166 مقااًل(. 

وال يزال النقا�س ب�ساأن فائدة مقايي�س االأثر مفت�حاً، والهدف من ذلك ه� اإيجاد الت�ازن ال�سحيح بين احتياجات مم�لي االأبحاث 

لقيا�س تاأثير اإنفاقهم، ورغبات االأكاديميين في اإيجاد نظم تقييم عادل الأعمالهم )وما يترتب على ذلك من تم�يل(. وفي االآونة 

االأخيرة، ُو�سعت مقايي�س تاأثير بديلة )مقيا�س البدائل(، مع مراعاة عدد االإ�سارات، مثاًل، في المقاالت االإخبارية والمدونات، 

وت�يتر، وفي�سب�ك وما اإلى ذلك. 

ومن الم�سّلم به اأن �سغط االإنجاز في اإطار نظام المكافاآت االأكاديمية الذي يقّدر الن�سر في المجالت التي ي�ستعر�سها االأقران له 

 ، التي يرتبط بع�سها بالج�دة. وذلك اأن ثقافة "الن�سر اأو الهالك" تبين اأنها تخنق االبتكار في مجال 
37

بع�س ال�سلبيات الخطيرة

  وت�ؤثر �سلباً في 
40

 ، وت�سجع على االحتيال في مجال ا�ستعرا�س االأقران
39

 ، وُتدني من معايير الن�سر في مجال البح�ث
38

البحث

. وفي االآن ذاته، يك�ن االأكاديمي�ن تحت 
41

قدرة الباحثين على العمل في مجال البحث التطبيقي الم�سّمم ل�ا�سعي ال�سيا�سات 

اأو�ساط وا�سعي ال�سيا�سات وبالتالي التاأثير في  اإلى  اأهم المجالت وتقديم االأدلة  �سغط االبتكار في مجال البحث، والن�سر في 

 . 
42

مجال ال�سيا�سة العامة

ي�سكل الم�ؤ�سر h عدد المن�س�رات التي لها العدد h من اال�ست�سهادات على االأقل. على �سبيل المثال، اأ�سدر الم�ؤلف X اأربع من�س�رات: المن�س�ر A )ا�ست�سهد به   36

 X للم�ؤلف h لم ُي�ست�سهد به بعد(. فيك�ن بذلك الم�ؤ�سر( D والمن�س�ر ،)ا�ست�سهد به م�ؤلفان( C المن�س�ر ،)ا�ست�سهد به 14 اآخرون( B المن�س�ر ،)27 اآخرون

ه� 2 حالياً. وفي الم�ستقبل، قد ي�سبح الم�ؤ�سر h 3، اإذا ا�سُت�سهد بالمن�س�رC  مرة واحدة اأخرى على االأقل.

  Smith, 2006  37
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Mulugeta F. Dinbabo :رئي�س التحرير

في ال�سن�ات االأخيرة، دفع النقا�س الدائر ح�ل الترابط بين الهجرة والتنمية اإلى تزايد االهتمام العالمي بالتنقل الب�سري. وهذا 

ه� الحال اأي�سا في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى، حيث ي�سعى الباحث�ن اإلى و�سف اتجاهات واأنماط الهجرة واقتراح اإجراءات 

ترمي اإلى ت�سخير منافعها االقت�سادية واالجتماعية والب�سرية لتنمية القارة. وفي هذا ال�سدد، تحظى االأبحاث القائمة على االأدلة 

بقب�ل وا�سع النطاق من اأجل بناء وت��سيع المعارف من خالل اختبار الفر�سية، والتحقق من �سحة النظريات الحالية وو�سع 

اأخرى جديدة. وفي نهاية المطاف، يتعين ن�سر نتائج االأبحاث وتعميمها على جمه�ر اأكبر ومتن�ع ي�سم اأكاديميين وممار�سين 

يزيد من  اأي�ساً  اأهمية البحث فح�سب، بل  اأ�سا�سي ال يعزز  الن�سر عن�سر  وممثلين للمجتمع المدني والحك�مات. ومن ثم، فاإن 

م�سداقية العمل التجريبي الذي يق�م به الباحث�ن. وعلى وجه الخ�س��س، تعتبر المجالت العلمية التي ي�ستعر�سها االأقران اأداة 

اأ�سا�سية لتعزيز النقا�س والتحقيق على ال�سعيد الفكري. بيد اأنه في ال�قت الحا�سر هناك نق�س في المجالت التي ي�ستعر�سها 

االأقران من ذوات الج�دة العالية في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرىالتي تتناول، من بين اأم�ر اأخرى، ق�سية التنقل الب�سري. اإذ 

ي�اجه الباحث�ن تحديات في تقديم نتائج البح�ث في المجالت االأفريقية المتخ�س�سة في هذا المجال، اإما الأن هذه الدوريات 

ت�سدر ب�سكل غير منتظم، اأو الأنها غير م�ج�دة بكل ب�ساطة.

جميع  درا�سة  وت�سهيل  لت�سجيع  اأن�سئت  التخ�س�سات  متعددة  مجلة  )المجلة(   African Human Mobility Review مجلة 

الج�انب )اأي االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية والت�سريعية واالإنمائية( لم�ساألة التنقل الب�سري في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء 

جن�ب  اأفريقيا  في  الرائدة  العلمية  المجالت  من  واحدة  تك�ن  اأن  اإلى  وتهدف   ،2014 عام  في  المجلة  هذه  وتاأ�س�ست  الكبرى. 

ال�سحراء الكبرى في مجال الهجرة الدولية/المحلية، وعالقات الفئات االإثنيةوتنقالت الالجئين. وي�سمل الغر�س الرئي�سي 

من المجلة بناء قدرات الباحثين االأفارقة ال�سباب الذين لديهم فر�سة اإ�سافية لن�سر اأعمالهم وتعميمها؛ ون�سر وتعميم نتائج 

والدينية  والت�سريعية  والتاريخية  والنف�سية  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  الديمغرافية   - االجتماعية  بالج�انب  المتعلقة  البح�ث 

في  المجلة  ت�ساعد  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة  وداخلها.  الكبرى  ال�سحراء  جن�ب  اأفريقيا  من  الالجئين  وتنقالت  الب�سرية  للهجرة 

اأن المجلة يعزز روؤية  اأفريقيا. كما  اأف�سل الممار�سات واقتراح مبادئ ت�جيهية للتنفيذ ال�سحيح ل�سيا�سات الهجرة في  تحديد 

ور�سالة معهد �سكاالبريني للتنقل الب�سري في اأفريقيا )SIHMA(. وب�سكل عام، ت�ساهم المجلة ب�سكل ن�سط في الهدف العام الذي 

ين�سده المعهد من اأجل ن�سر االأبحاث التي تعزز فهم التنقل الب�سري�ت�جه ال�سيا�سات التي ت�سمن للمهاجرين وطالبي اللج�ء 

والالجئين في اأفريقيا حق�قهم وكرامتهم.

ر. الم�ساهمات ال�اردة في هذا التذييل مقدمة من رئي�س )روؤ�ساء( تحرير كل مجلة، ولم ُتحرَّ  43

http://sihma.org.za/online�journal/.:يمكن االطالع على المقاالت الم�سار اإليها في م�ساهمة رئي�س تحرير المجلة على الرابط التالي  44
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وفي ال�قت الحالي، ت�سدر المجلة في ثالثة اأعداد كل �سنة، في كان�ن الثاني/يناير واأيار/ماي� وت�سرين الثاني/ن�فمبر. وت�سدر 

ا بع�س االأعداد الخا�سة اأحياناً. ففي العامين الما�سيين، ا�ستلم مكتب التحرير عدًدا من المقاالت، لم ُين�سر منها  المجلة اأي�سً

وُينظر  المعارف  تنمي  التي  العلمية  الم�ؤلفات  وُت�سجع  اأعداد.  �ستة  في  مقااًل   25 �س�ى  المهمة،  االأقران  ا�ستعرا�س  بعد عملية 

فين�سرها. وتن�سر المجلة م�ساهمات نظرية وتطبيقية اأ�سلية، منها م��س�عات مثل الهجرة والتنمية والهجرة وحق�ق االإن�سان 

ر غير الم�سح�بين والتنقل والعمالة وكره االأجانب والتكامل وال�ئام االجتماعي. وهجرة الُق�َسّ

وزاد ن�سر المجلة على االإنترنت من اإمكانية ال��س�ل اإلى المعل�مات بالن�سبة اإلى الممار�سين والباحثين والطالب واالأكاديميين 

ووا�سعي ال�سيا�سات. وفي اإطار اال�ستراتيجية الرامية اإلى �سمان و�سع ال�سيا�سات على اأ�سا�س االأدلة، تت�ا�سل المجلة بانتظام مع 

وت�سير  الكبرى.  ال�سحراء  اأفريقيا جن�ب  في  االأكاديمية/البحثية  والم�ؤ�س�سات  المدني  والمجتمع  المعنية  الحك�مية  االإدارات 

التعليقات ال�اردة من القراء وال�سركاء ب��س�ح اإلى اأن المن�س�رات االإلكترونية التي ت�سدرها المجلة تعزز من قدرة البحث في 

�سبكة االإنترنت. كما تزيد اأي�سا من م�سادر المعل�مات ذات ال�سلة وتخف�س من تكاليف نا�سر المجلة وم�ستخدميها. وحتى االآن، 

تلقت المجلة ردود فعل اإيجابية للغاية من الم�ؤلفين واأع�ساء مجال�س االإدارة، وكذلك من القراء في �سكل اآراء وتنزيالت. وهذا 

اإنما يدّل على اأن المجلة تحظى باهتمام اأكبر في هذا المجال على �سعيد اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى وبقية العالم بف�سل 

ت�زيعها المجاني والح�سري على االإنترنت. وال�اقع اأن هذه المجلة تمتاز بك�نها متاحة لجمه�ر اأكبر، مما ُيَي�ّسر تفاعل القراء 

واإبداء انطباعاتهم ف�راً. وفي جميع اأنحاء العالم، ظهرت المجالت العلمية مفت�حة الم�سدر ب��سفها بديال لمجالت اال�ستراك 

اإذ تتيح هذه المجالت المقاالت للجميع مجاناً بينما تقدم خدمات م�ستركة لجميع المجالت العلمية، مثل عملية  التقليدية. 

ا�ستعرا�س االأقران، واالإنتاج، والت�زيع. ومن ناحية اأخرى، يقاوم العديد من العلماء الن�سر في و�سيط اإلكتروني لعدم م�سداقية 

المن�س�رات االإلكترونية. فعلى �سبيل المثال، ي�سدد العديد من الم�ؤلفين في االأو�ساط االأكاديمية على اأهمية الحظ�ة بالقب�ل 

لدى مجلة ي�ستعر�سها االأقران. ويرتبط ذلك بم�ساكل الم�سداقية التي تن�ساأ عند اتخاذ قرارات الترقية في الجامعات حيث يك�ن 

وزن من�س�رات المجالت االإلكترونية اأقل من وزن المجالت المطب�عة )Collins & Berge, 1994(. وللتغلب على هذه الم�سكلة، 

ي�سدر عدد قليل من الن�سخ المطب�عة من المجلة كل عام وت�زَّع على كل جامعات جن�ب اأفريقيا.

البروفي�س�ر  وعمل  االأجانب.  وكره  والتنمية  الدولية  الهجرة  ب�ساأن  خا�ساًّ  عدداً  المجلة  ن�سرت  و2016،   2014 عامي  بين  وما 

�سيميلي�س غ�ليما من جامعة �ست�ني بروك في ال�اليات المتحدة، محرراًزائراًللعدد الخا�س. وت�سمنت ال�رقات المقدمة في 

الذي  ما  اأفريقيا:  في  االأجانب  كراهية  و2015؛ منع   2008 اأفريقيا:  العنيفة في جن�ب  االأجانب  كره  اأحداث  المجم�عة:  هذه 

(Violent xenophobic episodes in South Africa:2008 and 2015; Prevent� فعله؟ االإفريقي  االتحاد  على   ججب 

(?ing Xenophobia in Africa: what must the African Union Do؛وال�سراع العنيف والت�سريد الق�سري في القرن 
االإفريقي: الحك�مة و�سيا�سات وبرامج المانحين بحثاً عن حل�ل دائمة والت�سريد الناجم عن التنمية وتاأثيراتها في �سبل عي�س 

 (Violent conflict and forced displacement in the االأ�سر الح�سرية الفقيرة في مدينة بحر دار، �سمال غرب اإثي�بيا

 Horn of Africa: Government and Donor Policies and Programs in Search of Durable Solutions and
 Development�induced displacement and its impacts on the livelihoods of poor urban households in

.Bahir Dar, North Western Ethiopia.)

اأما العدد الخا�س فه� م�سروع جديد انطلقت فيه المجلة. وقد نمت هذه الفكرة في اأعقاب م�جة غير م�سب�قة من الهجمات 

التي ا�ستهدفت المهاجرين االأفارقة في جن�ب اأفريقيا، و�سكل الم�سروع تط�راًا�ستثنائياً، اإن لم يكن فريًدا. ذلك اأنه يجمع بين 

العالقة  منها  كل  ويبين  الخا�س  العدد  يغطيه  الذي  العام  بالم��س�ع  المرتبطة جميعها  الق�سايا،  تتناول طائفة من  درا�سات 
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القائمة بين الفقر والتخلف وال�سراع والنزوح والهجرة وكره االأجانب. والهدف من التعمق في ا�ستك�ساف ق�سايا النزوح وكره 

االأجانب وال�سراع والهجرة، كما ه� م��سح في الم�ساهمات االأربعة، ه� اإبراز عمليات اأكبر، غالباً ما تك�ن عالمية، منها الع�لمة 

والق�سية عبر ال�طنية، ولكن اأي�ساً عدم الم�ساواة داخل البلدان والمناطق وفيما بينها. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تقدم ال�رقات نقداً 

التفكير بطريقة  اإعادة  اإلى  االأجانب”؛وتدع�  “كره  الحال في م�سطلح  القائمة، كما ه�  والممار�سات  والتف�سيرات  للفر�سيات 

تمكن من فهم اأدق للق�سايا المطروحة، وتقترح تدابير للت�سدي للتحديات القائمة، بما في ذلك تحديات النزوح وكره االأجانب، 

من بين اأم�ر اأخرى.

االجتماع  علم  بق�سم  االجتماع  علم  في  متفرغ  اأ�ستاذ  بيكر،  �سيم�ن  مثل:  بارزين  م�ؤلفين  للمجلة  اأخرى  اإ�سدارات  وت�سمنت 

الذي  كيب،  وي�سترن  جامعة  في  ال�سيا�سية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  بايبر،  ول�ران�س  �ستيلينب��س  جامعة  االجتماعية،  واالأنثروب�ل�جيا 

كتب على نطاق وا�سع في مجال كره االأجانب، وق�مية الزول�، وحزب الحرية اإنكاتا وال�سيا�سات االنتخابية في جن�ب اأفريقيا، 

والبروفي�س�ر ج�ناثان كرا�س، مدير مركز البح�ث للجن�ب االأفريقي في جامعة ك�ينز في كندا، والذي تم تعيينه محرًرا زائراً 

للعدد الخا�س المتعلق بالهجرة وريادة االأعمال.

ورغم نجاح المجلة خالل ال�سن�ات القليلة الما�سية في تحقيق اأهدافها، اإال اأن هناك بع�س التحديات، مثل تدني ن�سبة تمثيل 

الباحثين من المناطق غير الناطقة باللغة االإنكليزية ومن االأو�ساط االأكاديمية ال�سغرى في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى.

اإجماًل:

مجلة African Human Mobility Review من المجالت العلمية القليلة التي ي�ستعر�سها االأقران في مجال الهجرة بمنطقة 

الق�سايا  من  متن�عة  مجم�عة  المجلة  وتغطي  الميدان.  في  الباحث�ن  كثيراً  وي�ستخدمها  الكبرى  ال�سحراء  جن�ب  اأفريقيا 

والم�ا�سيع على م�ست�ى القارة في مجال التنقل الب�سري. وقد ا�سُت�سهد بمقاالت المجلة في قرارات �سادرة عن المحكمة العليا 

تاأليف  وم�اد من  اأعمال  بن�سر  اأي�ساً  المجلة  وتق�م  النزاعات.  بحل  المعنية  االأفرقة  وعن  اأفريقيا،  في جن�ب  العدل  ومحكمة 

الطالب ب�ساأن التط�رات االأخيرة في �سيا�سة الهجرة في اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى. وت�سرف المجلة على اإدارة التباحث 

والنقا�س في معهد التنمية االجتماعية، جامعة وي�سترن كيب من خالل ا�ست�سافة المتحدثين في اإطار الدرا�سات العليا، اأي في 

االأجانب في جن�ب  وكره  الهجرة  المجلة م�ؤخراً:  التي نظمتها  الدرا�سية  الحلقات  و�سملت م�ا�سيع  والتنمية.  الهجرة  مجال 

اأفريقيا؛والهجرة والع�دة وتاأثير الهجرة في التنمية بجن�ب اأفريقيا. وحتى االآن، ا�سطلعت المجلة بعدد من االأن�سطة وحققت 

نتائج هائلة. وت�ا�سل المجلة ن�سر نتائج بح�ث عالية الج�دة �ستك�ن عامل تط�ير وت�سجيع وتي�سير لدرا�سة جميع ج�انب التنقل 

الب�سري في منطقة اأفريقيا جن�ب ال�سحراء الكبرى.
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مجلة الهجرة الآ�شيوية والمحيط الهادئ

Maruja M.B. Asis و Graziano Battistella :رئي�شا التحرير

اأّول ما �سدرت في عام  الهجرة( بعامها الخام�س والع�سرين في 2016.  الهادئ )مجلة  الهجرة الآ�سيا والمحيط  احتفلت مجلة 

1992، كانت هجرة العمالة الم�ؤقتة ال�ا�سعة النطاق في المنطقة تدخل في عقدها الثاني، ولم تكن هناك م�ؤ�سرات على حدوث 

تباط�ؤ. وفي عام 1992، كانت المجالت االأكاديمية المخ�س�سة للهجرة قليلة جدا، وعلى وجه الخ�س��س، كانت مجلة الهجرة هي 

المجّلة ال�حيدة التي تركز ب�سكل خا�س على الظ�اهر المتعلقة بالهجرة في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادئ. وقد تم تقديم هذه 

المجلة لن�سر االأبحاث ح�ل الهجرة داخل المنطقة ومنها واإليها، وت�سجيع اإن�ساء ِمَنح للبحث في مجال الهجرة من اأجل تعزيز 

فهم ال�اقع ووجهات النظر في المنطقة. في ا�ستعرا�س اأجراه Jerrold Huguet  للمقاالت المن�س�رة في مجلة الهجرة خالل الـ 

25 �سنة الما�سية، علق على دور المجلة كم�ؤرخ لما يحدث في مجال الهجرة في المنطقة )الهجرة الدولية في معظمها، لكن منها 

ا بع�س المقاالت ح�ل الهجرة الداخلية، خا�سة في ال�سين(. على الرغم من اأن مجلة الهجرة تهدف اإلى تغطية المنطقة  اأي�سً

   Piperو Asis باأكملها، فاإن الم�ساهمات التي تم ن�سرها ال ت�سمل ب�سكل كاٍف مختلف المناطق الفرعية. وكان قد اأبدى كل من

و 2010(  Raghuram( Asis و Piper  )2008( مالحظات ح�ل التغطية غير المت�ساوية للمقاالت المن�س�رة - معظمها ح�ل 

�سرق وجن�ب �سرق اآ�سيا، والقليل في جن�ب وغرب اآ�سيا، وال يكاد يك�ن هناك اأي �سيء عن اآ�سيا ال��سطى - وظلت دون تغيير في 

�س، هناك زيادة في تخ�س�سات الم�ساهمين. فقد  اال�ستعرا�س االأخير الذي اأجراهJerrold Huguet  في 2016. ومن حيث التخ�سّ

النف�س، والعل�م  اإلى االقت�ساديين، والديمغرافيين وعلماء االجتماع م�ساهم�ن من مجاالت االأنثروب�ل�جيا، وعلم  ان�سم االآن 

ال�سيا�سية، وعدد قليل من العمل االجتماعي. وقد �ساحب هذا التح�ل ارتفاع في عدد المقاالت على اأ�سا�س البحث الن�عي.

بعد اأن ارتبطُت بـمجلة الهجرة منذ عام 1997 )في البداية كمحرر م�ساعد ثم الحًقا كمحرر م�سارك(، اأرى اأن المقاالت المن�س�رة 

في مجلة الهجرة ت�سير ب�سكل عاّم اإلى �سيناري� الهجرة في منطقة اآ�سيا والمحيط الهادي وهي انعكا�س لحالة البح�ث، ومناق�سة 

ال�سيا�سة العامة، والم�سائل المتعلقة بالدع�ة. وبالنظر لي�س فقط اإلى المقاالت المن�س�رة، بل اإلى االإ�سهامات التي تتلّقاها مجلة 

الهجرة، فاإن تلك التي لم تخ�سع للمراجعة الخارجية كما ينبغي، تك�ن منف�سلة عّما �سدر من م�ؤلفات، وبالتالي فهي تفتقر 

اإلى االأطر النظرية والتحليل النظري. نتلقى عدًدا كبيًرا من المقاالت ح�ل الهجرة من مناطق فرعية اأخرى، لكن ل�س�ء الحظ، 

الم�ؤّلفات ح�ل ك�ريا  زاد عدد  الدفع والجذب. وقد  باإطار تحليل  اإح�سائية وتظّل مت�سبثة  تمارين  فاإنها تك�ن عادة عبارة عن 

الجن�بية وال�سين في ال�سن�ات االأخيرة زيادة كبيرة في مقاالت �سرق اآ�سيا في مجلة الهجرة، مما يعك�س الق�سايا الرئي�سية التي 

تهم هذه الدول. وقد حظيت المقاالت ح�ل التعددية الثقافية والهجرة المرتبطة بالزواج في ك�ريا الجن�بية باأكبر قدر من 

االهتمام، وهي ت�سير بدورها اإلى ف�رة البحث )والدعم المالي( ح�ل هذه الق�سايا في ك�ريا الجن�بية. وتتناول معظم المقاالت 

ح اأدناه(. ح�ل ال�سين الهجرة الداخلية، رغم ظه�ر الهجرة العائدة وهجرة الطالب في ال�سن�ات القليلة الما�سية )كما ه� م��سّ

العامان  ي�سير  لكن  وال�سين،  الجن�بية  ك�ريا  ح�ل  المقاالت  من  العديد  و2016   2015 عامي  في  المن�س�رة  الم�ؤلفات  ت�سمنت 

�سبيل  التي تمت تغطيتها. فالمقاالت ح�ل هجرة الطالب، على  المهاجرين واالأ�س�ل وال�جهات  اأن�اع  اإلى اختالف  االأخيران 

اأما  الدوليين.  الطالب  المهاجرين  اأكبر مجم�عتين من  يمثل�ن  بالمنا�سبة  والهن�د، وهم  ال�سينيين  بالطالب  تتعلق  المثال، 

المقاالت ح�ل الطالب الك�ريين المراهقين غير الم�سح�بين بذويهم في ال�اليات المتحدة )الذين غادروا االأ�سرة المهاجرة 

المنت�سرة التي تّم التعليق عليها في وقت �سابق، وترافق االأمهات اأبنائهن ويبقى االأزواج في بلد المن�ساأ(، وع�دة الطالب ال�سينيين، 

.http://journals.sagepub.com/home/amj:45    يمكن االطالع على المقاالت المذك�رة في م�ساهمة المحررين ال�سحفّيين في الم�قع التالي
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المدر�سين  المقاالت ح�ل  وتعّد  الم��س�ع.  النقا�س ح�ل هذا  نطاق  و�سعت من  فقد  اليابانيين،  الطالب  والتركيز على هجرة 

اإندوني�سيا، ورجال االأعمال ال�سينيين المهاجرين في �سنغاف�رة، واختالف معدالت الخ�س�بة لدى االأ�سخا�س  الفلبينيين في 

من اأ�سل اأفغاني في اإيران، بع�ساً من االأمثلة على المقاالت التي تك�سف عن ج�انب اأقل �سهرة ن�سبياً ح�ل الهجرة داخل المنطقة 

اإلى  الجديدة  الفيتنامية  الهجرة  وخ�سائ�س  القديمة  الهجرة  عن  تحديًثا  ب�لندا  في  الفيتناميين  ح�ل  المقاالت  تقدم  بينما 

الثقافات في  االأطفال متعددي  تُكّيف  المقاالت. ويعد  العديد من  الدولية م��س�ع  بالهجرة  المتاأثرون  االأطفال  ب�لندا. وكان 

ك�ريا الجن�بية تط�راً م��سع ترحيب، وت��سيع نطاق الروؤية اإلى ما اأبعد من زواج المهاجرين )ومعظمهم من الن�ساء(. ولفت 

�َسرهم اإلى اآ�سيا. ويعتبر هذا 
ُ
اأ ق�سم خا�س مكر�س لبحث فكرة اأطفال الثقافة الثالثة االنتباه اإلى االأطفال الذين يهاجرون مع 

كانت  عاّمة  وب�سفة  البلد«.  في  »ُيتَرك�ن  الذين  االأطفال  ُيجرى ح�ل  البح�ث  كان معظم  في منطقة  ن�سبًيا  الم��س�ع جديًدا 

لم  االآن  التي حتى  تلك  اأو  الجديدة  واالأ�سئلة  الم�ستمرة،  اأو  القديمة  الق�سايا  من  مزيجاً   2016-2015 في  المن�س�رة  المقاالت 

تتطّرق لها البح�ث اإال قلياًل.

الثغرات والتحديات التي تواجه مجلة الهجرة 

على الرغم من اأن مجلة الهجرة تهدف اإلى ن�سر المعل�مات الم�ستندة اإلى االأبحاث اإلى جمه�ر وا�سع، كمجلة اأكاديمية، يتكّ�ن 

قراّوؤها اأ�سا�ساً من المجتمع االأكاديمي. وفي ال�قت نف�سه، تعتمد المنتجات المعرفية التي تن�سرها مجلة الهجرة ب�سكل كبير على 

م�ساهمات المجتمع االأكاديمي كمنتٍج للمعرفة. وتعتمد المجلة على م�ساهمات الباحثين الذين يخ�سع عملهم لعملية مراجعة 

يق�م بها مراجع�ن اأقران ب�س�رة ط�عية. وتعّد عملية المراجعة اآلية مهمة في تعزيز الح�ار بين الم�ؤلفين والمراجعين. لكن 

بما اأنها عملية مزدوجة التعمية، فاإن التبادل والح�ار بين الطرفين ال ي�سمح بالنقا�س والح�ار الذي يمكن اإجراوؤه اأثناء المناق�سة 

المبا�سرة. ومع ذلك، ت�ساعد التعليقات التي يقدمها المراجع�ن في تح�سين المقاالت، التي ت�لد معرفة قائمة على االأدلة ح�ل 

الهجرة.

هذه  في  مختلفة  ع�امل  وت�سهم  ال�سيا�سة.  �سنع  على  الهجرة  مجلة  تاأثير  قيا�س  ال�سعب  فمن  االأكاديمي،  المجتمع  خارج  اأما 

�سياق  تك�ن مت�افقة مع  وت�ستغرق وقتاً ط�ياًل، وقد ال  االأبحاث عملية مكثفة  اإلى  الم�ستندة  المعرفة  اإنتاج  اإن  اأواًل،  الم�ساألة. 

�سنع ال�سيا�سات الذي يت�سم اأحياناً بال�سرعة ويك�ن محّل نزاع. ويك�ن �سانع� ال�سيا�سات عادة ح�سا�سين تجاه اآراء ووجهات نظر 

ا(، وقد ال تجد نتائج االأبحاث التي تتعار�س مع الراأي العام طريقها في  روؤ�سائهم، والناخبين، وعامة النا�س )وو�سائل االإعالم اأي�سً

االإعالم والتاأثير في �سنع ال�سيا�سة. قد يتجاوز  وق�ع االأحداث ال�قت الذي ي�ستغرقه جمع البيانات وتحليلها. على �سبيل المثال، 

في الن�سف االأول من عام 2015، واجهت العديد من الدول االآ�سي�ية )بنغالدي�س وميانمار وماليزيا واإندوني�سيا وتايلند( اأزمة 

الجئي الروهينغيا. اإن محنة الروهينغيا، التي كان�ا مت�قفبن في البحر على متن ق�ارب متهالكة، وال بلد ترغب في ا�ستقبالهم، 

�سكلت تحدًيا لمنطقة رابطة دول جن�ب �سرق اآ�سيا. وقدمت و�سائل االإعالم تعليًقا م�ستمًرا عن تط�رات االأزمة وعن الم�ؤتمرات 

الالحقة التي نظمت لمناق�سة الحل�ل الف�رية والم�ؤقتة. ولم تكن هناك م�ساهمات تتعلق بم�ساألة الروهينغيا في 2015 و2016.

تحَظ  لم  الط�يل،  المدى  فعلى   .2016-2015 في  الهجرة  مجلة  اأغفلتها  التي  ولم تكن هذه التط�رات "المعا�سرة" ال�حيدة 

ق�سية الهجرة غير الماأذون بها، والتي تعتبر مهمة جدا في المنطقة، باهتمام كبير من الباحثين. وقد تم خلط هذه الم�ساألة 

اأزمة  اأن  لالهتمام  المثير  )من  والدع�ة.  وال�سيا�سة  بالبحث  هائل  اهتمام  على  ذلك  من  بداًل  ح�سل  الذي  بالب�سر،  باالتجار 

الروهينغيا لعام 2015 كانت اأي�سا م�ؤطرة في �سكل هجرة غير نظامية في بع�س التقارير(. هذا مثال على كيف يمكن لالأبحاث 

المدف�عة بالتم�يل اأن تهيمن على جدول اأعمال البح�ث ومن�س�راتها.
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اإن ترجمة نتائج االأبحاث اإلى م�سامين في ال�سيا�سة العاّمة، ُينظر فيها فعاًل من ِقبل �سناع ال�سيا�سة، لي�ست تلقائية وتتعدى عمل 

المجالت مثل مجلة الهجرة. اإذ ي�ستلزم ذلك تدخالت اأخرى، مثل اإنتاج تقارير م�جزة عن ال�سيا�سات العاّمة، اأو اإجراء ح�ارات 

ح�لها، اأو التعاون مع و�سائل االإعالم الإنتاج تقارير اأكثر مالءمة وفي ال�قت المنا�سب. واالأهّم من ذلك ه� اأن معظم الهيئات 

الحك�مية في المنطقة تحتاج اإلى تط�ير ثقافة لتقدير البيانات وقيمتها في �سنع ال�سيا�سات )ومن بع�س اال�ستثناءات اأ�ستراليا 

وني�زيلندا وك�ريا الجن�بية، التي تمّ�ل اأبحاث وبيانات الهجرة(.

المعل�مات  تكن�ل�جيا  في  بالتط�رات  المعرفية  المنتجات  من  متن�عة  مجم�عة  اإلى  وال��س�ل  المعرفة  اإنتاج  تاأّثر  وقد 

واالت�ساالت وو�سائل االإعالم االجتماعية. كما ازداد عدد الدوريات والمجالت المتاحة عبر االإنترنت. بالتاأمل في تجارب مجلة 

الهجرة منذ عام 1992، اأقرَّ المحرر الم�ؤ�س�س Graziano Battistella  )2006(  باأن هذه التط�رات يمكن اأن ت�ؤثر على اأعمال 

اإنتاج مجلة الهجرة ب�ا�سطة بدعم من مركز �سكاالبريني للهجرة.   وعمليات المجالت مثل مجلة الهجرة. حتى عام 2014، تم 

لكن التط�رات التكن�ل�جية واال�ستراتيجيات التي اعتمدتها �سركات الن�سر الكبرى جعلت من ال�سعب على النا�سرين الم�ستقلين 

االزدهار في بيئة يزداد فيها التناف�س. كانت ج�انب الت�س�يق والت�زيع �سعبة ب�سكل خا�س. وفي عام 2015، قِبلت مجلة الهجرة 

عر�س �سراكة مع من�س�رات SAGE، على اأن تتحّمل  من�س�رات SAGE الرعاية الخا�سة بج�انب االإنتاج والت�س�يق في المجلة، 

ويبقى مركَز �سكاالبريني للهجرة م�س�ؤواًل ب�سكل اأ�سا�سي عن المحت�ى. وعلى الرغم من التحديات العديدة المتمثلة في اإنتاج 

مجلة اأكاديمية، فاإن التدقيق الذي ت�فره عملية مراجعة االأقران ال يزال ي�سكل ق�ة في الدوريات مثل مجلة الهجرة. في ال�سن�ات 

القادمة، مع ا�ستمرار دعم المجتمع االأكاديمي وم�ساركته، تاأمل مجلة الهجرة لي�س فقط في تاأريخ الهجرة في اآ�سيا والمحيط 

الهادي، واإنما اأي�سا في الم�ساهمة ب�سكل كبير في الِمَنح الدرا�سية و�سنع ال�سيا�سات والدع�ة في المنطقة.

46

الهجرة الدولية

Howard Duncan :رئي�س التحرير

تن�سر مجلة "الهجرة الدولية"، التي تملكها المنظمة الدولية للهجرة، بح�ًثا تجريبيًة لتعزيز المنح الدرا�سية ودعم مجتمع 

�سيا�سة الهجرة في العالم. وهذا اأمر �سعب نظًرا الأن �سانعي ال�سيا�سة غالباً ما يحتاج�ن اإلى اأدلة ف�رية بينما ت�ستغرق االأبحاث 

االأكاديمية وقًتا ط�ياًل، وت�سيف مراجعة النظراء المزيد اإلى هذا ال�قت، وهذا يعني اأن بع�س االأبحاث قد ُتن�َسر بعد اأن تنق�سي 

حاجة ال�سيا�سة بها. بغ�ّس النظر عن حاالت االأزمات، تعّد الهجرة ظاهرة تنط�ي على اتجاهات اأط�ل اأجاًل ال تظهر اأنماطها في 

كثير من االأحيان اإال بمرور ال�قت. ويعّد الباحث�ن االأكاديمي�ن لك�نها اأقدر على فهم هذه االتجاهات من العديد من �سانعي 

ال�سيا�سة ال�سيا�سات الذين يطلب منهم تقديم التحليل والم�س�رة ب�س�رة اأ�سرع. وعلى الرغم من اأن عمليات �سنع ال�سيا�سات تتّم 

في كثير من االأحيان ب�س�رة عاجلة، فه� عمل متحّفظ بطبيعته. وقد يك�ن االعتراف باالتجاهات النا�سئة التي حددتها البح�ث 

من قبل ال�سيا�سات، مما يجعل من االأهمية بمكان اأن تتّم البح�ث التجريبية ب�سكل جيد واأن تخ�سع لمراجعة االأقران. وتهدف 

المجلة اإلى تقديم روؤى جديدة للعلماء و�سانعي ال�سيا�سات على حد �س�اء، ودعم ما يعّد في نهاية المطاف م�سعى جماعي لتعزيز 

نتائج الهجرة للجميع.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/ الم�قع:  على  المجلة  محرر  م�ساهمة  في  المذك�رة  المقاالت  على  العث�ر  يمكن     46
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وعلى مدى العامين الما�سيين، ن�سرت مجّلة الهجرة الدولية مجم�عة وا�سعة من الم�ا�سيع، وفتحت اآفاقاً جديدًة وبّينت مزيداً 

ُبل التي �سبق اأن �ُسلكت من قبل. وفي هذا الق�سم الق�سير، �سن�سف النقاط التي تم طرحها في م�ا�سيع مختارة على مدار  من ال�سُّ

�سنتي 2015 و2016، اأي منذ ن�سر تقرير الهجرة العالمي للمنظمة الدولية للهجرة لعام 2015. وبالن�سبة للراغبين في مزيد من 

التفا�سيل، نقترح زيارة اإلى م�قع المجلة االإلكتروني. والم�ا�سيع العامة التي �سنغطيها هي كالتالي: اأنماط الهجرة، والهجرة 

والتنمية، واإدارة الهجرة، والبيانات والمنهجية.

اأنماط الهجرة

المجم�عات  تتجاوز  الهجرة،  اأنماط  تحلل  التي  المقاالت  العديد من  الدولية  الهجرة  ت�ستقبل  بالهجرة،  ُتعنى  ب�سفتها مجلة 

اإلى ما وراء البيانات  االإح�سائية الم�ج�دة على الم�اقع االإلكترونية لل�كاالت االإح�سائية ال�طنية وغيرها. وينظر الم�ؤلف�ن 

للك�سف عن االأ�سباب الكامنة وراء هذه االتجاهات. لقد �سهدت ال�سن�ات القليلة الما�سية اهتماما متزايدا في عمليات قرار االأفراد 

ون�اياهم الم�ؤدية اإلى الهجرة؛ ويتناق�س هذا ب�سكل ملح�ظ مع انت�سار التحليالت الكلية لع�امل الدفع والجذب لنظرية الهجرة 

التقليدية، لكنه يعمل  كمكمل ولي�س بدياًل. فقد األقت  Mendoza )2015( نظرة ثاقبة على اأنماط الهجرة من مدينة مك�سيك�، 

�َسر المهاجرين بغير المهاجرين؛ وتك�سف نماذج االنحدار الل�ج�ستي، اأهمية ال�سبكات االجتماعية في تحفيز المغادرة.
ُ
فقارنت اأ

و   Ivlevs King البلد، الحظ   تغادر  التي  الهائلة  االأ�سخا�س  اأعداد  يعاني من  نا�سئ  بلد  وهي  الي�م،  ك��س�ف�  اإلى  النظر  عند 

التعليم.  من  اأعلى  بم�ست�يات  يتمتع�ن  الذين  االألبانيين  ك��س�ف�  اأبناء  بين  �سيما  ال  واقت�ساده،  البلد  بم�ستقبل  الثقة  انعدام 

وعادت طم�حات الهجرة اإلى م�ست�يات لم ي�سهدها البلد منذ اال�ستقالل، وه� اتجاه قد ي�ؤدي في حّد ذاته اإلى زيادة الطلب على 

مغادرة هذا البلد الم�سطهد. ونظر Cohen و Duberley   و Ravishankar  في كيف ي�ّظف العلماء الهن�د التنقل الدولي 

لتعزيز وظائفهم، وهي ا�ستراتيجية ت�سمح لهم باكت�ساب خبرة دولية قّيمة مع الحفاظ على العالقات الثقافية مع الهند، وكذلك 

اإليها الراحل  اأثار  اأكثر تقدًما. وهذا ي�ساعدنا على فهم ظاهرة الهجرة المتعددة التي  اإلى الهند في و�سع  اإمكانية الع�دة  على 

Graeme Hugo  انتباهنا. وقد فح�س الأ�سابيع عّدة دور العب�ر عبر ال�طني في الهجرة المعا�سرة من اأمريكا الالتينية اإلى 
ال�اليات المتحدة، متخطياً اإغراء فكرة ال�ظائف ذات االأج�ر االأف�سل التي تدعم التح�يالت، اإلى االأدوار الداعمة التي ت�ؤّديها 

  Silva حك�مات بلدانهم ب�سكل متزايد في حماية حق�قهم في الخارج وت�سجيعهم على الع�دة. ودائما في اأمريكا الالتينية، اأو�سح

و Massey، دور العنف في تحفيز الهجرة من ك�ل�مبيا. وال يقع ذلك بطريقة مبا�سرة كما قد يبدو ذلك، اإذ ي�ؤّدي العنف عادة، 

في المقام االأول، اإلى هجرة اأولئك الذين لديهم م�ست�يات اأعلى من التعليم و�سبكات اجتماعية اأق�ى في الخارج. في حين اأن 

العنف يمكن اأن ي�ؤدي اإلى قرار المغادرة، اإال اأن �سبكات راأ�س المال االجتماعي هي التي تحدد ال�جهات.

ورحل بنا Bylander  اإلى كمب�ديا ال�ستك�ساف كيف تحفز فيها اال�سطرابات البيئية الفعلية والمت�قعة قرارات الهجرة. وجلب  

Gerver منظ�ر الفل�سفة االأخالقية اإلى الع�دة الط�عية اإلى ال�طن، حيث قدم تحلياًل معيارًيا دقيًقا للت�تر بين ت�سهيل الع�دة 
من  الجماعية  الهجرة  على  نظرة  وفي  ال�اقع.  في  ط�عية  ال�طن  اإلى  الع�دة  تك�ن  اأن  و�سمان  الحق�ق  ال�ستعادة  ال�طن  اإلى 

ليت�انيا، اأول دولة �س�فيتية تعلن ا�ستقاللها في عام 1990، ا�ستخدم Klusener et al    بيانات التعداد والت�سجيل للت�ثيق باأن 

"الحراك الجديد"  اإن  التي ت�ؤثر على قرارات الرحيل.  ال�سابقة هي  الت�ظيف والتعليم وخبرة الهجرة  الخ�سائ�س مثل حالة 

الذي نتحدث عنه في كثير من االأحيان ال يك�سف عنه مهاجرون اقت�سادي�ن ذوو مهارات عالية ينتقل�ن من اأحد المختبرات اأو 

من مقر �سركة اإلى اآخر فح�سب، واإنما اأي�ساً، بع�س طالبي اللج�ء الذين قد ي�سع�ن، كاأ�سخا�س لهم م�سالح اإن�سانية بالكامل، اإلى 

تحقيق اأم�ر اأخرى زيادة على التمتع باالأمان. ورحل بنا Lukić  اإلى �سربيا ليبّين لنا كيف تجري هجرة العب�ر للج�ء المعا�سرة. 
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كما نظرت كل من McAuliffe و Jayasuriya اإلى قرارات طالبي اللج�ء فيما يتعلق بال�جهات المق�س�دة، و�سالتا 35000 من 

طالبي اللج�ء المحتملين، ما اإذا كان�ا يف�سل�ن بع�س بلدان المق�سد على اأخرى ولماذا، ووجدتا اأن اأ�ستراليا تظّل مف�سلة على 

نطاق وا�سع.

Rodríguez� لقد كّنا ندرك لفترة ط�يلة اأن ارتفاع م�ست�يات راأ�س المال الب�سري يزيد من قدرة المرء على الحركة، وبّين لنا

اختيارهم  اإلى جانب  للهجرة  النا�س  دوافع  االأجنبية على  اللغ�ية  المهارات  ت�ؤثر  Canal�Domínguez  كيف  و    Gutiérrez
اأولئك  األمانيا بدوافع  اإلى  انتقل�ا  اإلى دوافع التحرك، وقارنا دوافع االأتراك الذين   Aker Ozcurumez  و  لل�جهة. كما نظر 

الذين انتقل�ا اإلى كندا. واكت�سفا اأن هذه الدوافع ال تقت�سر على المال.  

ومن المجاالت االأخرى التي تحظى باهتمام متزايد، الهجرة العائدة، وه� م��س�ع حا�سر على الدوام لكنه كان مهَماًل في ال�سابق 

ب�سبب االفترا�س التقليدي باأن الهجرة كانت اإلى حد كبير في اتجاه واحد، اإما دائمة واإّما ط�يلة االأجل. لكننا ندرك االآن اأن االآثار 

التي اأ�سفرت عليها الع�لمة وال�سبغة عبر ال�طنية على »الحركة الجديدة« التي تجعل ع�دة المهاجرين  اإلى ديارهم بعد ق�ساء 

فترة ق�سيرة ن�سبياً في وجهتهم اأ�سهل واأقل تكلفة. بالن�سبة للكثير من المهاجرين، وخا�سة منهم ذوي المهارات العالية، فُهم 

يعتزم�ن الهجرة لفترات اأق�سر ولي�س لالإقامة الدائمة. وبالن�سبة للبع�س، فاإن ال�قت الذي يق�سيه العامل في الخارج يهدف 

اأوطانهم، ربما بم�ست�يات مهارة اأعلى  اإلى  اأف�سل في بلد المن�ساأ. لكن قد يك�ن دخ�ل ه�ؤالء العمال العائدين  اإلى ت�فير حياة 

Barcevičius )2016(كيف يع�د الليت�اني�ن ذوو  مما كان�ا عليه عندما رحل�ا، اإلى �س�ق العمل في غاية ال�سع�بة. وا�ستك�سف 

المهارات العالية اإلى ديارهم وما اإذا كان�ا ين�ون البقاء لفترة ط�يلة.

العالقة بين الهجرة والتنمية

اإثبات  اأ�سبح  بتركيز المجتمع الدولي على العالقة بين الهجرة والتنمية وقلقه من تزايد ال�سيا�سات المناه�سة للهجرة، فقد 

ح ذلك  ف�ائد الهجرة م��س�ًعا �سائًدا. وحتى فرار الالجئين وطالبي اللج�ء من الخطر قد يدخل في نطاق هذه الفئة، كما ي��سّ

Vecchio  الذي نظر في كيف ي�ستفيد طالب� اللج�ء في ه�نغ ك�نغ من مكانتها كمدينة عالمية. اإذ ت�ّفر  الحياة هناك، ول� 
كمهاجر غير نظامي، مزايا الترابط العالمي الذي يدعم الن�ساط االقت�سادي عبر الحدود، مما ي�ؤدي اإلى تقديم طالبي اللج�ء 

م�ساهمات �سافية القت�ساد ه�نغ ك�نغ الذي ه� اقت�ساد مزدهر بالفعل.

اإر�سالها واقتراحات ح�ل  التنمية للتح�يالت ودع�ات لخف�س تكاليف  الكثير من ف�ائد  الما�سي، تم تحقيق  العقد  على مدى 

كيفية تعزيز ف�ائدها. اأما Jawaid  و Raza  فينّبهان اإلى اأنه على رغم ك�ن التح�يالت المالية تنط�ي على قيمة مهّمة عم�ماً  

النم�  البطالة الط�عية والحّد من  اأنها تزيد من  اإليها في بع�س الظروف على  اأنه ينظر  اإال  المن�ساأ،  بالن�سبة القت�سادات بلد 

االقت�سادي. فقد در�س Busetta و Cetorelli و Stranges �سل�كيات التح�يل بين المهاجرين اإلى اإيطاليا، حيث وجدوا درجة 

 Keijzer، وHéraud مذهلة من الثبات مع مرور ال�قت. ولطالما دعم االتحاد االأوروبي اإدارة الهجرة الأغرا�س التنمية. ووجد

العالقة بين  ب�ساأن  االأوروبي  دائما م�قف االتحاد  االأع�ساء ال تعك�س  الدول  الهجرة لفرادى  �سيا�سات  اأن  Frankenhaeuserو 
الهجرة والتنمية، واأن بع�س الدول االأع�ساء ما زالت تعتبر الهجرة في المقام االأول م�سكلة داخلية ُتدار واحدة من جانب واحد. 

ح اأهمية الهجرة و�سعب الراأ�س االأخ�سر  وا�ستك�سف ResendeSantos  وجهة نظر مجتمع جزيرة �سغير منخف�سة الدخل، وو�سّ

بالن�سبة القت�سادها. وقد فتح Akçay و Demirtaş فتح اآفاقا جديدة للنظر في تاأثير التح�يالت على ا�ستهالك الطاقة، في 

درا�سة الحالة التي ت��سح بالتف�سيل كيفية ا�ستخدام التح�يالت المالية بالفعل.
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اإدارة الهجرة

بدخ�ل المجتمع الدولي ب�سكل وا�سح في النقا�س ح�ل الهجرة العالمية، وخا�سة باإطالق عملية اإبرام اّتفاق عالمي ب�ساأن الهجرة 

واّتفاق عالمي ب�ساأن الالجئين، احتلت اإدارة الهجرة مركز ال�سدارة وبداأت تحظى باهتمام الباحثين االأكاديميين. ويتجلى الظه�ر 

المبا�سر للمناق�سات في ك�ن االإدارة قد اأ�سبحت ق�سية متعددة القطاعات، وال ت�سارك الحك�مات على جميع الم�ست�يات فح�سب، 

واإنما هي تعمل اإلى جانب العديد من الجهات الفاعلة االأخرى بما في ذلك المنظمات غير الحك�مية وقطاع االأعمال وغيرهم 

من اأ�سحاب العمل، وقطاع التعليم، ويمكن الق�ل اأي�ساً، جهات تهريب المهاجرين واالتجار باالأ�سخا�س. ففي عام 2015، خ�س�سنا 

ق�سمين لدور المنظمات غير الحك�مية، اأحدهما �سراحة ح�ل االإدارة الديمقراطية واالآخر ح�ل الدور الذي تق�م به الم�سالح 

فيما يتعلق باأولئك الذين لي�س لديهم اإذن قان�ني في بلداننا والذين يتلق�ن خدمات وا�ستحقاقات الدولة. وجمع Rother  اأربع 

مقاالت تدر�س مفه�م الديمقراطية من خالل بع�س التحديات التي ت�اجهها الهجرة المعا�سرة. وت�سمل هذه التحديات ت��سيع 

مفه�م الم�اطنة، وخ�سائ�س اإ�سفاء الطابع الديمقراطي على بع�س الدول العربية منذ انتفا�سات عام 2011، وال�عي المتنامي 

بالطبيعة غير الم�ستقرة لالإقامة والعمل للعديد من المهاجرين في العالم، واإلقاء نظرة متاأنية على اإدارة الهجرة داخل دول 

رابطة اأمم جن�ب �سرق اآ�سيا. وفي جميع هذه المقاالت، نجد الدور المركزي الذي ي�ؤّديه المجتمع المدني في المناق�سات اإلى 

غير  المنظمات  دور   Bearup ودر�ست  الديمقراطية.  من  مزيد  الإ�سفاء  ق�ة  االأدوار  هذه  تعّد  كيف  عن  التعبير  اأ�سكال  جانب 

الحك�مية في مجال اإعادة دمج االأ�سخا�س الُمتََّجر بهم، مع التركيز على كمب�ديا، وتقديم نتائج ال تمنح �س�رة م�سجعة.

مجم�عات  ا�ستحقاق  مدى  تقييم  في  البحث  تّم   ،Yarris و   Castañeda حررها  التي  المقاالت،  من  الثانية  المجم�عة  وفي 

مختلفة من المهاجرين من قبل �سلطات الدولة. وبت�سّدد النقا�س ح�ل الهجرة في العديد من المجتمعات، يت�سّدد اأي�ساً التمييز 

بين اأولئك الذين لديهم اأو لي�س لدهم اإذن االإقامة والعمل والتمدر�س والح�س�ل على الخدمات ال�سحية واالجتماعية؛ ونرى 

ت�سّددا مماثاًل في التمييز حتى بين اأولئك الذين لديهم اإذن قان�ني ح�سب اإذا كان�ا مهاجرين اقت�ساديين اأو الجئين. ونظرت 

هذه المقاالت في الّروم في األمانيا، والالجئين كارين في والية كاليف�رنيا، والمهاجرين غير النظاميين في اإ�سرائيل، والعاملين 

الي�ميين في ال�اليات المتحدة. ونرى تحديات ممار�سة ومبادئ الديمقراطية باالإ�سافة اإلى الدور الذي ي�ؤّديه المجتمع المدني 

فيما يتعلق بم�سالح المهاجرين ال�سعفاء.

بالن�سبة للكثير من االإدارات ال�طنية، يعّد الهدف النهائي لكن غالًبا بعيد المنال، ه� الهجرة الُمدارة اإدارة جيدة، بعدد ال�افدين 

Emils�  سسن�ياً وخ�سائ�س راأ�س المال الب�سري الذي ينا�سب احتياجات �س�ق العمل وقدرة المجتمع على ا�ستقباله ودمجه. ونظر

درج اختيار 
ُ
son  في تاأثير تغيير �سيا�سة هجرة اليد العاملة في ال�س�يد في عام 2008، حيث تم التخلي عن معظم مراقبة الدولة واأ

واأو�سح  االآن،  ال�سن�ات  ال�سافية منذ عدد من  الهجرة  اأهداف  اإلى خف�س  تتطلع  المتحدة  المملكة  العمل. وكانت  اأرباب  يق�ده 

Cangiano  م�ست�ى ال�سع�بات المده�س التي واجهتها في اإدارة الهجرة لتحقيق هذا الن�ع من الغايات. وا�ستك�سف Hofmann و 
Carboni و Mitchneck و Kuznetsov  كيف تتناف�س االأهداف االقت�سادية واالجتماعية-ال�سيا�سية على الهيمنة في محاوالت 

رو�سيا، التي اأ�سبحت االآن اإحدى اأكبر مخزونات الهجرة في العالم، الإدارة تدفقات النا�س من بع�س الدول ال�س�فياتية ال�سابقة.

حظيت اأ�ستراليا وكندا باهتمام كبير ل�سن�ات عديدة ب�سبب نظمها الم�ستندة اإلى النقاط الإدارة اختيار العمالة الماهرة الدائمة. 

نظام  خالل  من  كندا  اإلى  للقدوم  اختيارهم  تم  الذين  الأولئك  االأخير  الدخل  اأداء  في    Qiu و    Hou و   ،Picot من  كّل  ونظر 

نقاطها المعلن، الذي يف�سل راأ�س المال الب�سري الرفيع الم�ست�ى. ولئن وجدوا اأن ه�ؤالء الذين تم اختيارهم بهذه الطريقة 

ا اأن هناك حاجة اإلى قدر كبير من ال�سبر من جانب المهاجرين واأولئك الذين  لهم م�ست�ى اأف�سل من غيرهم، فقد وجدوا اأي�سً
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يديرون ال�سيا�سة العاّمة. ولطالما كانت اأ�ستراليا المناف�س الرئي�سي لكندا في م�سابقة نظام االختيار، حيث يق�م كال البلدين 

اأي  Parasnis نتائج درا�ستهما التي بحثت في معرفة  Islam  و  اأكبر. وقدم كل من  اأنظمتهما لتحقيق ميزة  با�ستمرار بتنقيح 

من خ�سائ�س راأ�س المال الب�سري للمهاجرين يتم مكافاأتها في �س�ق العمل االأ�سترالي. ووفقاً ل Thangasamy، فاإن النم�ذج 

االأمريكي ل�سيا�سة الهجرة بمراقبة �سلطة الحك�مة المركزية وحدها على دخ�ل المهاجرين دون م�ساهمة مبا�سرة دون وطنية، 

العمالة  الفاعلية في تلبية احتياجات  النم�ذج بعدم  لم يخدم م�سالح ال�اليات المتحدة دون ال�طنية ب�سكل جيد. واّت�سم هذا 

المركزية  الحك�مة  طرف  من  المهاجرين  دخ�ل  �سيا�سة  �سنع  م�سكلة  في  مقاله  في  ونظر  االأمريكية.  ال�اليات  في  وال�سكان 

وحدها في ال�اليات المتحدة، وَفَح�س نماذج بديلة من كندا واأ�ستراليا العتمادها في ال�سياق االأمريكي.

ل� كانت جميع عمليات الهجرة منتظمة تدعم تنّقل م�اهب العالم، لكان العالم مكانا اأب�سط. لكن هذا اأبعد ما يك�ن عن الحقيقة. 

بلدان  اتفاقات مع  اإبرام  في  اللج�ء  اإدارة  اإحدى محاوالت  وتتمثل  االأعمال.  اللج�ء جدول  �س�ؤون  اإدارة  تعقيدات  ت�سّدرت  فقد 

المن�ساأ عن عمليات الع�دة، الط�عية والق�سرية. ونظر Janmyr  في مدى فعالية اتفاقيات النرويج مع العراق واإثي�بيا ف�جدها 

Surijakumaran  سعيفة. اإن �سيا�سة اللج�ء �سيا�سة معّقدة، وكذلك االقت�سادات التي ت�فر اللج�ء. فقد اأ�سدى لنا كّل من و�

Tamura  خدمة بتقديم ت��سيحات عن االقت�ساد القيا�سي في ت�فير اللج�ء بطرق ناأمل فهمها نحن بقية الزمالء. وال عن 
التنقل الجديد مهاجرون اقت�سادي�ن ذوو مهارة عالية ينتقل�ن من اأحد المختبرات اأو من مقر �سركة اإلى اآخر فح�سب، ولكن 

اأي�ساً، بع�س طالبي اللج�ء الذين قد ي�سع�ن، كاأ�سخا�س لهم م�سالح اإن�سانية بالكامل، اإلى تحقيق اأم�ر اأخرى زيادة على التمتع 

باالأمان.  وذهب بنا Lukić   اإلى �سربيا ليبّين لنا كيف تجري هجرة العب�ر من اأجل اللج�ء المعا�سرة. 

ال تتعلق اإدارة الهجرة باإدارة الدخ�ل فح�سب؛ فاإدارة الخروج تعّد من �س�اغل العديد من الدول، ال �سيما في المجتمعات النامية. 

اإذ ت�سعر �سريالنكا بالقلق اإزاء عدد الن�ساء الالتي يغادرن للعمل كخادمات في المنازل في بلدان غير معروفة بحماية م�سالحهن، 

واإذ ت�سعر بالقلق اإزاء رفاه اأطفالهن الذين ترك�ا في البلد، اتخذت تدابير لتقييد هذا الن�ع من الهجرة. ورغم انخفا�س اأعداد 

المهاجرين، اإال اأن Weeraratne و�سفت الذين اختاروا �سبال لاللتفاف ح�ل االأنظمة الجديدة با�ستخدام و�سائل غير نظامية 

للهجرة، وبالتالي تعري�س اأنف�سهم لمخاطر اأكبر في بلدان المق�سد.

وال تعّد الحك�مات على الم�ست�ى ال�طني والمحلي هي وحدها الجهات المعنية. فال�سلطة  ف�ق ال�طنية ه� الهدف في نظر 

يتعلق  فيما  االأوروبي  االتحاد  يت�قعه  ما  تحقيق  عن  العاجزة  البلقان  غرب  دول  في  اللج�ء  اأنظمة  در�س  Šalamon’ عندما 
 Gülzau باالأم�ر االأ�سا�سية مثل تحديد وت�سجيل طالبي اللج�ء، وتحديد �سفة الالجئ. وفيما يتعلق باالإدارة ف�ق ال�طنية، قارن

االأوروبي، وال�س�ق  االإقليمية مثل االتحاد  الهيئات  اأع�ساء هذه  البلدان  بالتاأ�سيرات في  المتعلذقة  ال�سيا�سات   Zaun و   Mau و 

الم�ستركة لبلدان المخروط الجن�بي، ورابطة دول جن�ب �سرق اآ�سيا وغيرها، وقد ال يك�ن من الم�ستغرب، اأنهم وجدوا قدراً كبيراً 

، مقارناً، بل مبّيناً االختالفات، بين فر�س  من التباعد. وبحث Recchi  في ما ي�سّميه "فج�ة الم�اطنة" في االتحاد االأوروبي 

المهاجرين وفر�س الرعايا في الحياة، التي  ما تزال م�ستمّرة  رغم �سيا�سات االندماج.

البيانات والمنهجية

يت�قع المرء اأن يك�ن حدوث تقدم منهجي في المجالت االأكاديمية والهجرة الدولية اأمراً عادياً. اأو�سح لنا Caselli  كيف تعاملت 

 ،2015 اآب/اأغ�سط�س  في  المهاجرين.  اندماج  وقيا�س  تحديد  في  المتمثلة  المحيرة  الم�ساألة  مع  االإيطالية  الفكر  مراكز  اأحد 

عر�سنا خم�س مقاالت ح�ل جمع البيانات وتحليلها، وهي مقاالت ت�اجه “الحالة المروعة لبيانات الهجرة” وتمهد ال�سبيل اإلى 

و�سع اأف�سل من خالل االبتكارات في عمليات الجمع والتقدير والتحليل، والتطبيقات العملية.
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وقدم  Gold et al ابتكاًرا رائًعا بالتحقق من تعداد الالجئين، والذي تم اقتبا�سه من طريقة تقدير اأعداد االأحياء البرية. وتم 

تطبيق نهج اأ�ساليب التقاط البيانات واإعادة التقاطها )capture and recapture( في تقدير ال�سكان على الالجئين في مناطق 

Ma�  غغرافية اأ�سغر، واأظهر كيف يمكن اأن ت�ستخدم ال�سلطات المحلية هذه الطريقة لتخ�سي�س الم�ارد لالجئين. والحظت

karyan، م�سيرًة اإلى الطرق البديلة العديدة لتقدير اأعداد المهاجرين، واإلى الم�ساكل الخا�سة التي قد ت�اجهها هذه العملية 
وما  في البلدان النامية، وتحديداً في 15 والية في االتحاد ال�س�فييتي ال�سابق. واأ�سارت اإلى تن�ع تعريف "المهاجر" الم�ستخدم 

يقترن به من غم��س في البيانات، وف�سل التعدادات في التقاط المهاجرين الم�ؤقتين، والقيمة الم�ؤقتة للم�س�حات االأ�سرية في 

قيا�س الهجرة. وعالج Moses  حالة بيانات الهجرة عن طريق اإطالق مجم�عة من البيانات بعن�ان  EMIG 1.2: �سل�سلة زمنية 

عالمية عن تدفقات الهجرة ال�سن�ية، وهي قاعدة بيانات مفت�حة الم�سدر في مراحلها االأولى من التط�ر، لكنها تقدم بالفعل 

اإمكانات كبيرة لتعزيز فهمنا للهجرة اإن ه� مجتمع الهجرة �سارك في تط�ير قاعدة البيانات هذه. وت�ؤكد تحليالت البيانات حتى 

االآن اأن معدالت الهجرة لي�ست االآن اأقل مما كانت عليه في اأوائل القرن الع�سرين، بل اإنها تتراجع منذ عام 1994، وه� اأمر فاجاأ 

معظمنا. 

واأثار Bailey  وLau  انتباهنا اإلى ه�نغ ك�نغ التي قام بتغيير  كبير فيما يخ�ّس الهجرة منذ ع�دته اإلى ال�سين، مما اأدى اإلى تدفق 

ديناميكي كبير في اّتجاهين للعمال والطالب والم�ست�طنين. واقترحا طريقة جديدة لت�سنيف وقيا�س التدفقات، باالإ�سافة اإلى 

المتزايد بتركيا نتيجة الأزمة الالجئين في تلك  ال�سيا�سات. وباالهتمام  البيانات وو�سع  اآليات م�ؤ�س�سية جديدة، لتن�سيق جمع 

المنطقة، رحبنا Tolayf  الذي قادنا من خالل تط�ير حقل جديد من المنح الدرا�سية للبحث في  الهجرة اإلى تركيا، م�سيرا 

اإلى نقاط ق�ته االأكاديمية ونقاط ال�سعف الن�سبية واإلى االتجاهات التي ينبغي اأن تتخذها البح�ث الم�ستقبلية في المنطقة.

ط�ال العامين الم�سم�لين بهذا التقرير، ن�سرت مجّلة الهجرة الدولية ح�ل العديد من الم�ا�سيع االأخرى بما في ذلك اندماج 

المثال، نتائج درا�سة م��سعة ح�ل محددات االندماج  االجتماعي  Fokkema وHaas، على �سبيل  المهاجرين فمنحنا كّل من 

والثقافي، في م�ساركة المهاجرين ال�سيا�سية، ودور ريادة االأعمال في االندماج ، والدور الذي ت�ؤّديه المدن، وما ي�سير اإليه بع�س 

ياأمل هذا المقطع  اأم�ر. وال  االأكاديميين با�سم �سمان االأمن في الهجرة، وال�سبغة عبر ال�طنية، وهجرة الطالب، من جملة 

الم�جز من التقرير العالمي ح�ل الهجرة لعام 2018 اإاّل االإ�سارة اإلى بع�س المجاالت التي ن�سرنا مقاالت ب�ساأنها، وال ُيعّد بدياًل 

عن قراءة المقاالت نف�سها.
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مجلة الدرا�شات حول المجموعات الإثنّية والهجرة )المجلة(

Paul Statham :رئي�س التحرير

 : ُتعَرف مجلة الدرا�سات ح�ل المجم�عات االإثنّية والهجرة لدى معظم االأكاديميين والممار�سين بب�ساطة با�سم "JEMS" )هنا 

المجّلة(. دخلت المجّلة عامها الثالث واالأربعين في عام 2017، وهي كذلك واحدة من اأقدم المجالت االأكاديمية الدولية الدائمة 

باالإ�سافة اإلى اأنها تعّد من المجالت الرائدة واالأعلى ت�سنيًفا. وعلى غرار درا�سة الهجرة، تح�لت المجّلة وت��سعت ب�سكل كبير، 

خا�سة خالل الع�سرين �سنة الما�سية، حيث انتقلت ق�سايا الهجرة من اله�ام�س الن�سبية اإلى ج�هر ال�سيا�سة والتغير المجتمعي 

العالمي. وهذا ال يعني اأن الهجرة والعالقات االإثنية قد اأ�سبحت اأكثر اأهمية الي�م من ذي قبل، لكن الق�سايا المتعلقة بحركة 

والنظم  الدول،  اأمام  مهمة  تحّديات  االآن  ُتعتبر  ذلك  عليه  ُي�سفر  الذي  المتزايد  والعرقي  الثقافي  والتن�ع  وتنقالتهم،  النا�س 

تدِرك من خاللها  تف�سيرية مهّمة  الهجرة كم��س�ع عد�سة  اأ�سبحت  فقد  البع�س.  بع�سهم  النا�س مع  يعي�س  القان�نية، وكيف 

المجتمعات والنا�س التغيرات االأ�سا�سية التي تمّر بها نتيجة للع�لمة. يمكن اأن يك�ن ذلك »من اأجل الخير«، على �سبيل المثال، في 

التعبئة العامة لدعم الالجئين والمت�سّردين ب�سبب النزاعات الدولية، اأو »من اأجل اأ�سباب �سيئة« في ال�سيا�سات الرجعية ال�سعب�ية 

التي تحاول تبرير �سيا�سات مكافحة الهجرة عن طريق و�سم »جماعات« على اأ�سا�س الدين اأو الأ�سباب اإثنية اأو عرقية، مثل »حظر 

بذلك  االأكاديمي�ن  به  يق�م  ما  لكّن هذا  الهامة،  الم�ا�سيع  ا�ستك�ساف هذه  في  هنا  ولن نخ��س  الجدران«.  و«بناء  الم�سلمين« 

تحديداً في المجّلة التي تعّد منتدى لذلك. وب�سفتي محرًرا للمجّلة، اأرى اأن المجلة هي الف�ساء الذي ي�ستطيع فيه االأكاديمي�ن 

والممار�س�ن الذين يتمتع�ن بمكانة في العالم االأكاديمي ن�سر نتائج اأبحاثهم االأ�سلية ح�ل الق�سايا الحا�سمة المتعلقة بالهجرة 

التدقيق واال�ستجابات والنقا�س. ولئن كانت  بالمعرفة عن طريق تحفيز  النه��س  اأجل  العالم ليّطلع عليها نظرائهم، من  في 

لن�سر مقاالتنا ونقاطها  فاإننا نبذل جه�ًدا كبيرة  االأ�سلي،  والبحث  االأكاديمية  البح�ث  لن�سر  االأ�سا�س منتدى  تعّد في  المجلة 

االأ�سا�سية اإلى جمه�ر اأو�سع، وال �سيما من خالل و�سائل الت�ا�سل االجتماعي )في�سب�ك وت�يتير(. وبهذه الطريقة، يمكن للبح�ث 

النا�س، ويتردد �سداها وت�ستر�سد بها المنتديات العامة االأخرى للمناق�سات  اأن يّطلع عليها  المتقدمة للغاية عن هجرة الي�م، 

المتعلقة بال�سيا�سات، والمنظمات غير الحك�مية، وو�سائط االإعالم.

الهجرة  اأ�سلي في مجال  لكل بحث  اأو ما يقرب من 160 مقالة ت�سم 9000 كلمة   ، اإ�سداًرا   16 المجّلة  �ستن�سر  وفي عام 2017، 

اأن المراجعين ال يعرف�ن  اأ�سا�ساً  والعالقات االإثنية. وقد خ�سع كل مقال من�س�ر لمراجعة زميل مزدوجة التعمية، وهذا يعني 

الم�ؤلفين والعك�س بالعك�س. لدينا معدل قب�ل ي�سل اإلى ح�الي 20 في المائة ويبقى ثابًتا اإلى حد كبير. ويعطي هذا فكرة عن 

كفريق  نديرها  التي  االأكاديميين(  قبل  من  ط�عي  ب�سكل  اإجراوؤها  يتم  )التي  ومراجعته  االأكاديمي  لالإنتاج  ال�سناعي  النطاق 

تحرير اأكاديمي يعمل مع الزمالء في دار الن�سر النا�سر تايل�ر وفران�سي�س )Taylor and Francis(. كما اأنه يعطي فكرة عن 

الكّمية الهائلة من البح�ث االأكاديمية التي يتم اإجراوؤها ا�ستجابة الرتفاع اأهمية ق�سايا الهجرة في عالم الي�م. ويرجع ال�سبب 

في كثرة ن�سرنا ه� اأننا نريد اأن يدخل البحث االأكاديمي اإلى المجال العام لكي ُتتاح الفر�سة لت�جيه التفاهمات العامة. ويمكن 

ال�سغط وال�سيا�سيين، وت�ساهم في ف�سح  اأن ت�سفي �سبغة �سرعية على مطالبات جماعات  االأ�سلية  االأكاديمية  االأبحاث  لنتائج 

المزاعم "الزائفة"، لكن للقيام بذلك يجب اأن ُترى علناً واأن تك�ن مدّونة. ونحن في المجّلة نعتقد اأن اأف�سل طريقة لخدمة 

المجتمع االأكاديمي هي جعل البحث مرئًيا. ومعايير المراجعة التي نّتبعها �ساملة وعتبة الن�سر عالية ن�سبياً مقارنة بالعديد من 

المجالت، لكننا في المجّلة نهدف اإلى العمل 'ب�سرعة'، بحيث تتناول النتائج المن�س�رة المناق�سات المعا�سرة. ويتّم ن�سر المقاالت 

المقب�لة عبر االإنترنت خالل �سهر، وعادة ما تن�سر الن�سخة المطب�عة في غ�س�ن �ستة اأ�سهر. لذا فاإن حجم من�س�راتنا الهائل 

 .http://www.tandfonline.com/toc/cjms20/current :47  يمكن االطالع على الم�اد ال�اردة في م�ساهمة محرر المجلة في الم�قع التالي
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ه� نتيجة ل�سيا�ستنا المتمثلة في »اإخراج اأبحاث اأكاديمية عالية الج�دة ح�ل الهجرة اإلى المجال العاّم ب�سرعة«، حتى يت�سّنى لها 

التاأثير على كيفية روؤيتنا للعالم. ونظراً للحالة الراهنة في العالم، ال �سيء يدّل على اأن حّب االّطالع االأكاديمي ينح�سر في مجال 

الهجرة، على االأقل عندما نرى ارتفاع عدد المقاالت التي نتلّقاها. ففي ال�سن�ات الثالث االأخيرة، ارتفع حجم المقاالت التي 

لث. ويتمّثل اتفاقنا مع النا�سر في اأننا نحاول ن�سر اأكبر عدد من البح�ث كل عام، يتعّدى العدد المحّدد- اإذ  ُقّدمت لنا بح�الي الثُّ

اإن تكدي�س االأعمال غير المنجزة ال يخدم اأحداً.

والجغرافية  الم��سعية  تغطيتها  حيث  من  المجال  هذا  في  الدولية  االأكاديمية  المجالت  اأو�سع  هي  المجّلة  كانت  لرّبما 

البح�ث من علم االجتماع،  العل�م االجتماعية، واجتذاب  »تعّددية« داخل نطاق  �سات  والتخ�س�سات. ت�ستمل مجّلتنا على تخ�سّ

والعل�م ال�سيا�سية، والدرا�سات االإنمائية، والجغرافية الب�سرية، واالأنثروب�ل�جيا والديم�غرافيا. وبعبارة اأخرى، يتمّثل معياُرنا 

الرئي�سي في »الج�دة العالية« التي ُيجري تقييمها الزمالء وي�ؤّدي فريق التحرير دور »حار�س الب�ابة« العملي. ونحن نهدف 

اإلى ن�سر اأبحاث ذات ج�دة عالية ح�ل الهجرة والعالقات االإثنية بكافة �س�رها واأ�سكالها. وي�سعدنا ت�سمين بح�ث في م�ا�سيع 

متخ�س�سة مهمة، مثل الم�ا�سيع االإثن�غرافية عن المهاجرين الريفيين في المناطق النائية من العالم، باالإ�سافة اإلى مقاالت 

اإلى  اأوروبا، وه� عبارة عن مقارنة م�ستندة  المت�سّدد في  االإ�سالم  المقاالت عن  اأحد  مثيرة للجدل لكن لها �سدًى وا�سعاً، مثل 

التجربة في �سّت دول، ُن�سرت في عام 2015، وتّم تحميلها خالل اأزيد من عامين اأكثر من 13.000 مرة. وي�سعدنا اأن نتبنى البحث 

عن  ف�ساًل  ال�سغيرة،  الن�عية  الدرا�سات  من  وعدد  ال�سخمة  البيانات  لمجم�عات  التجريبي  التحليل  اإلى  الم�ستند  المنهجي 

الدرا�سات التي تطبق مزيًجا من المناهج واالأ�ساليب. واأخيراً، نعرب عن ارتياحنا للم�ساهمات التي تقدم الفهم النظري وكذلك 

تلك التي ت�ستهدف مجاالت �سيا�سة محددة.

ولئن كانت المجلة قبل خم�س �سن�ات ترّكز في المقام االأول على المجال »االأوروبي«، اأعتقد اأنه من االإن�ساف الق�ل باأننا بذلنا 

على  يعمل�ن  الذين  )اأولئك  ال�سمالية  اأمريكا  في  علماء  مع  مبا�سر  ب�سكل  لالنخراط  االأخيرة  ال�سن�ات  في  مت�سافرة  جه�دا 

اآ�سيا واأفريقيا على  اإن االأهّم من ذلك، لت�سجيع االأو�ساط االأكاديمية في  اأوروبا(، ويمكن الق�ل  ال�اليات المتحدة وكذلك على 

العالم.  في  الهجرة  التي تحدثها  الهامة  التغييرات  يعك�س هذا  اأخرى،  للمناق�سات. ومرة  اأنها منتدى  على  المجّلة  اإلى  النظر 

فاإذا كان هناك 240 ملي�ن مهاجر داخلي في ال�سين على مدى العقد الما�سي، فال بّد اأّنها م�ساألة لالأو�ساط االأكاديمية المعنية 

بالهجرة اأن ت�سارك فيها؟ بطريقة مت�ا�سعة، نحن ناأمل اأن ُتخرجنا زيادة التبادالت اأكبر عبر القارات ب��سفنا  اأكاديميين من 

مجاالتنا ومن ق�قعتنا، وبالتالي الطعن في بع�س »الحقائق« المقب�لة التي تتخلل مفاهيمنا. فالعديد من المفاهيم في مجال 

من  علماء  وكتبها  الحرب،  بعد  ما  حقبة  في  ال�سمال  اإلى  الجن�ب  من  الهجرة  تجارب  من  ُت�ستمّد  العرقية  والعالقات  الهجرة 

البلدان الم�ستقِبلة. في ع�سر ت�س�ده عمليات الع�لمة، التي تعتبر الهجرة محرًكا ونتيجة لها، من المهّم االن�سمام اإلى العمليات 

وؤى  ا االعتراف باأن »وج�د معيار واحد قد ال ينا�سب الجميع« واأن بع�س الرُّ التي تربط مختلف مناطق العالم، لكن من المهّم اأي�سً

»التعددية  المناق�سات ح�ل  اأن  والزمن. هل �سحيح  بال�سياق  ال�اقع مرتبطة  تك�ن في  »عاّم« قد  اإلى تطبيق  كانت تطمح  التي 

الثقافية«، والم�اطنة والتن�ع )»الهائل«( ف�سنغاف�رة وه�نغ ك�نغ يجب اأن تراعي المعرفة المت�لدة عن كندا اأو الدول االأوروبية؟ 

اأم اأنها متميزة؟ واإذا كان االأمر كذلك ، فكيف ولماذا؟

يتم  التي  الخا�سة  االإ�سدارات  من  عدد  باإ�سدار  نق�م  عام  وكّل  االأ�سلية،  البح�ث  من  م�ستقلة  مقاالت  نن�سر  المجّلة،  في 

»تحريرها« من ِقبل االأكاديميين الذين يجمع�ن عدًدا من الزمالء الإن�ساء مجم�عة متكاملة ن�سبًيا ح�ل م��س�ع رئي�سي محدد 

المقاالت  التحرير نراجع مجم�عة  المراجعة، ونحن في فريق  االأولى من  ال�سي�ف الج�لة  ح�ل الهجرة. وي�سّير المحّررون 

بم�ساعدة مراجعة خارجية. ويتم اختيار مقترحات االإ�سدارات الخا�سة من الردود على دع�ة تناف�سية لتقديم المقاالت مرتين 
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في ال�سنة. وتعك�س تلك المقاالت المن�س�رة، والجاري ن�سرها منذ 2015،  النطاق ال�ا�سع اللم�ا�سيع والتخ�س�سات التي تميز 

المجلة. فلدينا م�ساهمات تعالج الهجرة، والتنقل  والتن�ع الثقافي فيما يتعلق بما يلي: تحّ�ل المدن في منطقة اآ�سيا والمحيط 

الهاديء؛ واالأزمة االقت�سادية العالمية والرك�د؛ والمدن الفائقة التن�ع كاأماكن يعباأ فيها المهاجرون؛ واإدارة االتحاد االأوروبي 

والهجرة االأوروبية؛ »الم�سائل الذاتية« في الخليج بالن�سبة للمهاجرين؛ بحث مقارن عن الم�سلمين واالإ�سالم في الديمقراطيات 

الليبرالية؛ وال�سيخ�خة  بالن�سبة للمهاجرين؛ والهجرة ذات المهارات العالية بين ال�سمال والجن�ب العالمي؛ والمنظمة الدولية 

للهجرة ب��سفها منظمة؛ والتنقل االأكاديمي الدولي؛ ووجهات النظر الجديدة ح�ل »�سناعات الهجرة«؛ والتطلعات اإلى الهجرة؛ 

الم�ستدامة  والتنمية  االآ�سي�ية؛  التربية  وثقافات  وتعبئته؛  ال�ستات  و�سيا�سات  الم�سح�بين؛  وغير  الم�سجلين  غير  واالأطفال 

الرعاية  اأجل  من  والهجرة  الخليج؛  اإلى  العالية  المهارات  ذات  والهجرة  الهجرة؛  تجاه  الم�اقف  و�سرح  الجن�سانية؛  والم�سائل 

الطبية؛ والهجرة عبر ال�طنية بين اأوروبا وتايلند؛ و«و�ساطة« الهجرة؛ والم�اطنة اال�ستراتيجية؛ والتهريب العالمي؛ والهجرة 

الدائرية والع�دة اإلى اأفغان�ستان.

تتمثل اإحدى ال�سمات النهائية التي تتحّلى بها المجّلة في عقد م�ؤتمر �سن�ي، لمدة ي�م كامل، تتّم فيه دع�ة متحدث رئي�سي، 

�سا�سيك�س  وي�ست�سيفه مركز  للح�س�ر  والم�ؤتمر مجاني ومفت�ح  اأبحاثهم.  لتقديم  التخ�س�سات  بارزة من مختلف  و�سخ�سيات 

هيئة  الأع�ساء  الم�ؤ�س�سي  الم�قع  وه�  للمجّلة  بالن�سبة  االأّم  المركز  يعّد  الذي  �سا�سك�س،  جامعة  في  )المركز(  الهجرة  لبح�ث 

التحرير االأ�سا�سّيين: Paul Statham  )اأنا(، و James Hampshire، و Laura Morosanu، وSarah Scuzzarello. تعّد 

الفكرة من الم�ؤتمر هي التذكير باأن الم�ساركة االأكاديمية ال تتم فقط عبر البريد االإلكتروني اأو اإلكترونًيا، لكنها تتطلب اأحياناً 

اآخر م�ؤتمرين، بما في ذلك  اأكثر من 200 �سخ�س  النا�س واأن يتبادل�ا ب�س�رة نقدية. ح�سر  اأن يجتمع فيه  حّيزاً مادياًّ  يمكن 

  Richard Albaو Rogers Brubaker الطالب والممار�سين، وكان المتحدث�ن الرئي�سي�ن على مدى ال�سن�ات الما�سية هم  هي

.Roger Waldinger و  Irene Bloemraad و

www.sussex.ac.uk/migration/seminars/con�  ممكن االطالع على المزيد ح�ل م�ؤتمرنا ال�سن�ي على الم�قع التالي:

 www.facebook.com/scmrjems :يمكن االطالع على المجّلة في في�سب�ك على العن�ان التالي ferences

.www.tandfonline.com/loi/cjms20 :وكذلك على م�قع الجريدة @scmrjems   :وعلى ت�يتر
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مجلة درا�شات الالجئين

Khalid Koser :رئي�س التحرير

من  اأكبر  عدد  هناك  اأوَجه.  قّط  االأ�سا�سي  تركيزها  يكن  ولم  الالجئين؛  درا�سات  لمجلة  الثالثين  الذكرى  العام  هذا  ي�سادف 

الالجئين الي�م اأكثر من اأي وقت منذ بدء الجريدة: وفقاً لمكتب مف��س االأمم المتحدة ال�سامي ل�س�ؤون الالجئين، كان كان 

هناك 21.3 ملي�ن الجئ في نهاية عام 2016، بما في ذلك 5،2 ملي�ن فل�سطيني. وفي حين ا�سّب اهتمام العالم على مدى ال�سن�ات 

القليلة الما�سية على تدفق الالجئين اإلى اأوروبا على وجه الخ�س��س من �س�ريا، في ال�اقع هذه اأزمة عالمية: 53 في المائة من 

الالجئين في العالم جاءوا من ثالث دول، �س�ريا )4،9 ملي�ن(، واأفغان�ستان )2،7 ملي�ن(؛ وال�س�مال )1،1 ملي�ن(؛ ونح� 85 في 

المائة من الجئي العالم ي�ستقرون في البلدان الفقيرة. بل وغالبية الالجئين ال�س�ريين لي�س�ا في اأوروبا، بل في االأردن ولبنان 

وتركيا المجاورة.

بل  دائم،  لحل  واقعي  احتمال  اأي  دون  اأمدها  طال  التي  الحاالت  في  متزايدة  ن�سبة  جديدة:  تحديات  ا  اأي�سً الالجئ�ن  وي�اجه 

وينتقل�ن اإلى المناطق الح�سرية حيث ي�سعب حمايتهم وم�ساعدتهم. وبينما كان الالجئ�ن دوماً يعان�ن من التمييز، ربما اأ�سبح 

اأ�سار عدد من  اأي وقت م�سى، بفر�س المزيد من القي�د على الالجئين، فقد  اأكثر منهجية الي�م مما كان عليه في  اأمرا  ذلك 

القادة للمرة االأولى اإلى وج�د �سلة وا�سحة بين تدفقات الالجئين وخطر التطرف العنيف واالإرهاب، وتزايد الهجمات بدافع 

كره االأجانب على الالجئين. وب�سكل اأكثر اإيجابية، يمكن الإعالن ني�ي�رك لعام 2016 الخا�س بالالجئين والمهاجرين اأن يمّهد 

الطريق الإ�سالحات مهمة للنظام الدولي لالجئين ولال�ستجابة.

من  الن�عية  المقاالت  من  قيا�سية  م�ست�يات  ت�ستقطب  حيث  انتعا�س،  حالة  في  الالجئين  درا�سات  مجلة  تعّد  لذلك،  ونتيجة 

مجم�عة وا�سعة من التخ�س�سات ومن جميع اأنحاء العالم، وقد ت�ساعف عامل تاأثيرها على مدى العامين الما�سيين. لكن جزًءا 

ا بَك�ن  من هذا النجاح ال يتعلق فقط باالأهمية الجديدة لالجئين في الخطاب ال�سيا�سي واالإعالمي وال�سعبي العالمي، ولكن اأي�سً

المجلة بداأت في التن�يع بعيًدا عن التركيز ال�سديد على الالجئين في ال�سن�ات االأخيرة، لت�سمل مجم�عة اأو�سع من »المهاجرين 

ق�سراً«.

ال تركز ن�سبة متزايدة من التقارير والمقاالت المن�س�رة على الالجئين ب�سكل ح�سري اأو �سريح )على عك�س المهاجرين، هناك 

تعريف قان�ني وا�سح لـ »الجئ« في اتفاقية االأمم المتحدة لعام 1951 الخا�سة ب��سع الالجئين، التي تن�س على خ�سية الفرد 

الباحثين من علماء  اهتمام بع�س  المثال، تزايد  �سبيل  المن�ساأ(. فعلى  لبلد  الدولة ومغادرته  اأو ا�سطهاده من قبل  اال�سطهاد 

اأ�سا�ًسا على مدار ال�سن�ات القليلة الما�سية بملتم�سي اللج�ء، اأي االأفراد الذين يزعم�ن اأنهم الجئ�ن لكنهم في حاالت  اأوروبا 

كثيرة ال َيف�ن بالمعايير ال�سارمة التي تحدد و�سع الالجئ. ويح�سل بع�س ه�ؤالء طالبي اللج�ء على �سكل من اأ�سكال »الحماية 

التكميلية«، ويعترف�ن باأنهم لي�س�ا الجئين، لكن قد يك�ن من المخاطرة بالن�سبة لهم الع�دة اإلى ديارهم. ويك�ن البع�س االآخر 

مرف��ساً تماًما، وقد يخ�سع للترحيل؛ وب�سفة عاّمة ينتقل ه�ؤالء النا�س اإلى حد كبير الأ�سباب اقت�سادية، لكنهم يتظاهرون باأنهم 

يفرون من اال�سطهاد ك��سيلة لل��س�ل اإلى البلدان ال�سناعية.

 .https://academic.oup.com/jrs  :يمكن االطالع على الم�اد ال�اردة في م�ساهمة محرر المجلة في الم�قع التالي   48
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وفي المقابل، قّدم العديد من الباحثين المقيمين في ال�اليات المتحدة مقاالت ح�ل الالجئين الذين تم ت�طينهم ب�سكل دائم 

اأعادت  اإذ  اإعادة ت�طين الالجئين،  اأن يتّم فر�س حظر م�ؤقت على  الم�ؤمل  الفترة االأخيرة، ومن  في ال�اليات المتحدة - حتى 

اأنحاء العالم. ومع ذلك، فاإن الالجئين المعاد  ت�طينهم لديهم  اأكبر عدد من الالجئين في جميع  ال�اليات المتحدة ت�طين 

اأنهم قد ُيعان�ن  بالتاأكيد �سدمة ط�يلة  اأكثر مما لديهم مع غيرهم من الالجئين: في حين  ق�ا�سم م�ستركة مع الم�اطنين 

االأمد نتيجة تجربتهم، تح�سل غالبيتهم على الم�اطنة في البلدان الّثرية، وتتمتع بالحق�ق الكاملة التي يتمّتع بها الم�اطن�ن؛ 

اأن تك�ن درا�سة الالجئين الذين اأعيد ت�طينهم مجدية  وي�ا�سل العديد منهم حياته حتى يحقق نجاحا كبيرا. ومن المرجح 

بالن�سبة لمجلة عن الم�اطنة اأو ريادة االأعمال بقدر ما هي مجدية بالن�سبة لمجلة عن الالجئين.

وبالمثل، فاإن المقاالت المتعلقة بتجارب االأ�سخا�س بعد اإعادتهم اإلى ديارهم بعد اأن كان�ا الجئين، ال تتعلق ح�سراً بالالجئين. 

�سبيل  على  الجئ�ن؛  باأنهم  الالجئين  درا�سات  مجلة  ن�سرتها  التي  المقاالت  في  الم�سم�لين  االأ�سخا�س  تعريف  يتّم  ال  قد  كما 

جبروا على النزوح من ديارهم لكنهم لم يعي�س�ا خارج بلدهم؛ وكذلك 
ُ
المثال، كان هناك اهتمام كبير بالم�سّردين داخلياً - الذين اأ

االأ�سخا�س الذين فروا من بلدانهم، لكن اأ�سا�ساً نتيجة تاأثيرات التغيير البيئي، ولي�س نتيجة للنزاع اأو اال�سطهاد.

يتعلق  فيما  خا�سة  المهاّم«،  نطاق  »ت��ّسع  خطر  ح�ل  الالجئين  درا�سات  مجلة  �سفحات  في  ال�ساخنة  المناق�سات  بع�س  ورغم 

ت�طينهم  الُمعاد  والالجئين  داخلًيا  والنازحين  اللج�ء  طالبي  اإدراج  فكرة  الي�م  الباحثين  معظم  يقبل  قد  النازحين،  بتغطية 

والعائدين ب�سه�لة في نطاق وا�سع من »درا�سات الالجئين«، وتبدو اأكثر مالءمة هنا من مثاًل في المجالت ح�ل الهجرة. وفي 

ال�قت نف�سه هناك اأ�سخا�س وتجارب يك�ن فيها القرار اأ�سعب. فعلى �سبيل المثال، يتم تقديم معظم المقاالت المتعلقة ب�سحايا 

الكثيرون  جبر 
ُ
اأ العديد من المجالت المتخ�س�سة(، واإن كان  اإلى  اإلى مجالت الهجرة وُتن�سر فيها )باالإ�سافة  بالب�سر  االتجار 

اإرادي، تماًما كالالجئين، وربما كانت لديهم احتياجات م�ساعدة وحماية اأقرب من  منهم على مغادرة منازلهم وُنقل�ا ب�سكل ال 

احتياجات ه�ؤالء الالجئين. ال بل قد ي�سبح بع�س الالجئين )والنازحين داخليا( �سحايا لالتجار.

االأول ه�  الجانب  الجديد.  ال�اقع  الالجئين خ�س��سا ثالثة ج�انب من  درا�سات  الم�سم�لين في مجلة  ال�سكان  تن�ع  ويعك�س 

النا�س يفرون من ديارهم وبلدانهم الي�م لي�ست دائماً كما كانت عند �سياغة اتفاقية عام 1951. يهرب  اأن االأ�سباب التي تجعل 

العديد من االأ�سخا�س لتفادي االأذى ولي�س ب�سبب تهديد فردي مبا�سر؛ ويفّر العديد من اال�سطهاد من قبل جهات غير تابعة 

للدولة )مثل داع�س(؛ وال ي�ستطيع الكثيرون مغادرة بلدانهم، لكنهم بحاجة اإلى دعم المجتمع الدولي. والثاني ه� اأن التمييز 

بين االأ�سخا�س الذين يتنقل�ن الأ�سباب اقت�سادية )المهاجرين( وه�ؤالء الذين يتنقل�ن الأ�سباب �سيا�سية )الالجئين(، والتي ال 

يزال ي�ستند اإليها االإطار القان�ني والمعياري والم�ؤ�س�سي الدولي، لم يعد من ال�سهل اإدراكه، ل�م يعد بال�سرورة مالئماً. يتحرك 

معظم النا�س بدوافع مختلفة: قد يك�ن ال�سبب االأ�سا�سي لفرار الالجئين �سيا�سًيا، على �سبيل المثال ال�سراع اأو اال�سطهاد، لكن 

قد يك�ن العامل المعّجل اقت�سادًيا، مثاًل فقدان العمل، اأو اجتماعياً مثاًل عدم اإمكانية ال��س�ل اإلى التعليم اأو الرعاية ال�سحية.

ثالًثا، غالًبا ما يتحرك االأ�سخا�س الذين يتنقل�ن الأ�سباب تختلف اختالفا كبيرا في »الهجرة المختلطة«: غالًبا ما تجمع تدفقات 

اللج�ء اإلى اأوروبا بين االأ�سخا�س الفارين من اال�سطهاد )الالجئين( واالأ�سخا�س الذين يتحرك�ن ا�ستجابة لتاأثيرات التغيير 

البيئي )الذين قد يتلق�ن »حماية تكميلية«( والمهاجرين االقت�ساديين الذين ي�ستفيدون من نظام اللج�ء.

ي�ؤثر هذا ال�اقع على مجالت الهجرة كما ي�ؤّثر على مجالت الالجئين. ويتمثل التحدي الذي ي�اجه محرري هذه ال مجالت 

في الحفاظ على تركيزهم االأ�سا�سي وعلى قّرائهم، مع التكّيف مع الظروف المتغيرة وتجنب التداخل اأو المناف�سة قدر االإمكان. 

وت�فر هذه المبادرة الجديدة، من قبل التقرير العالمي عن الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة، باإدراج م�ساهمات ق�سيرة 

من العديد من هذه الدوريات منتدى فريداً لمقارنة المالحظات، وتقديم برنامجنا الم�سترك لتعزيز المنح الدرا�سية النقدية، 

وال�سيا�سات والممار�سات الم�ستنيرة ب�ساأن الهجرة والالجئين.
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مجّلة التنقالت

 David Tyfield و  Mimi Sheller و ،Kevin Hannam :روؤ�شاء التحرير

ُو�سع مفه�م التنقالت، خ�س��ساً في مجّلة التنقالت، لكن اأي�سا في اأماكن اأخرى في العل�م االإن�سانية والعل�م االجتماعية، من 

العنا�سر  اأحد  ويتمثل  وتحليلها.  التنقل  وممار�سات  اأ�سكال  مختلف  بين  المتن�عة  ال�سالت  على  النظرية  ال�سبغة  اإ�سفاء  اأجل 

المك�نة للتنقل بطبيعة الحال في الهجرة. وتختلف مجّلة التنقالت عن الدوريات الرئي�سية للهجرة من حيث اأنها تهدف اإلى 

كات االأ�سخا�س واالأ�سياء وروؤو�س االأم�ال والمعل�مات ال�ا�سعة النطاق في جميع اأنحاء العالم، باالإ�سافة  ت�فير منبر لدرا�سات تحرُّ

اإلى المزيد من العمليات المحلية للنقل الي�مي والتنقل عبر الف�ساء العام والخا�س، و�سفر االأ�سياء المادية في الحياة الي�مية. 

وُيبرز على الكيفية التي ت�سكل بها مثاًل و�سائل النقل جديدة والهياكل الرقمية واالبتكارات في الممار�سات االجتماعية والثقافية، 

تحديات مهمة لتن�سيق وتنظيم الحركات وحق�ق التنقل، والم�سائل المتعلقة بال��س�ل اإليها. وبالتالي فاإنه يعزز التفكير النقدي 

ح�ل ممار�سات التنقل وعدم الم�ساواة وكذلك تط�ير تنظيرات جديدة الأ�سكال متعددة من الحركية بتج�سيدها و/اأو تمثيلها و/

.)Burrell، 2016 اأو هيكلتها )بالن�سبة لهذه االأخيرة اُنظر

الت فيما يتعلق  التنقُّ االأبحاث في مجال  الرئي�سية في  التط�رات  ال�س�ء على بع�س  ن�ّد ت�سليط  ال�جيز،  في هذا اال�ستعرا�س 

بممار�سات الهجرة على مدى العامين الما�سيين كما ُن�سرت في مجلة التنقالت. ون�سير في البداية اإلى بع�س الق�سايا الخا�سة 

المتعلقة باإعادة النظر في الهجرة التي ُن�سرت في مجلة التنقالت لت��سيح تن�ع الُنُهج الالزمة من اأجل الم�سّي ُقُدماً بدرا�سة 

الهجرة. ثّم نركز على التحليالت االأخيرة للبيانات التجريبية المتعلقة بمختلف اأ�سكال الهجرة العابرة للحدود، ج�سديا ومجازيا. 

واأخيراً، نتطلع اإلى االأمام ونختتم باالعتماد باإيجاز على العمليات الحالية الإعادة تحديد الحدود الجغرافية ال�سيا�سية التي قد 

ت�ؤّدي اإلى زيادة عدم الم�ساواة وعدم القدرة على الحركة.

تنظير ممار�شات التنقل والهجرة

في عددهم الخا�س من مجّلة التنقالت، اأبرز Paul Basu  و Simon Coleman  )2008( على الروابط بين الهجرة واالأهمية 

الن�سبية. وجادل�ا باأنه »في حين اأن هناك الكثير من االأبحاث العلمية ح�ل الهجرة والح�سارة المادية، وال يكاد ي�جد في ما ُن�سر 

من اأدبيات تهتّم ب�سكل وا�سح بكيفية تالقي مجاالت الدرا�سة هذه« �س. 313. وهي ت�س�ر اإعادة ت�جيه الهجرة اإلى بع�س المجاالت 

المثيرة للقلق التي كانت ذات اأهمية ط�يلة في االأنثروب�ل�جيا )الهبة، وال�قت، والترجمة(، التي لم تكن بال�سرورة تلك التي 

اأثيرت في كثير من االأحيان فيما يتعلق بدرا�سات الهجرة. وبالتركيز على العالقات المتبادلة بين الحب والجن�س والهجرة من 

الت المتعددة، حاول Nicola Mai  و Russell King )2009، �س 295(، في تلك االأثناء،  حيث اإ�سفاء ال�سبغة النظرية على التنقُّ

و�سع خط�ط عري�سة مجازًيا وتجريبًيا لبع�س الق�سايا الرئي�سية  »ا�ستر�سدت بطائفة متن�عة من العالقات المتبادلة العاطفية 

وانفعالية والجن�سية واالرتباطات والت�قعات، والتي يمكن اأن تمثل دوافع ق�ية و�سرورية للتنقل وللمخاطر التي يتعر�س لها 

المرء عند عب�ر الحدود«. لقد تّم التجادل ب�ساأن كّل من« التح�ل الجن�سي«و«التح�ل العاطفي« في درا�سات التنقل لفهم الفروق 

الدقيقة في ممار�سات الهجرة المعا�سرة. وبالمثل، اأ�سار Nick Gill، و Javier Caletrio، و Victoria  Mason، )2011، �س. 

301(، في مقدمتهما في االإ�سدار الخا�س المتعلق بالهجرة والهجرة الق�سرية (Mobilities and Forced Migration)، اإلى 

اأنه "اإذا ت�ترت الع�امل ال�سيا�سية اأو البيئية، يمكن فهم النزوح الب�سري فهماً اأكبر من خالل االهتمام بالطرق التي تتفاعل بها 

مجم�عة من الحركات الج�سدية والمادية والمتخيلة والظاهرية والحركات االفترا�سية التي ُت�سفر على حركة �سكانية".

 .http://www.tandfonline.com/toc/rmob20/current  :يمكن االطالع على الم�اد ال�اردة في م�ساهمة محرر المجلة في الم�قع التالي  49
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عبور الحدود

في العدد الخا�س الذي تمت مناق�سته م�ؤخًرا بعن�ان Mobling Borders في مجّلة التنقالت والمن�س�ر في عام 2016، جمعنا 

 Jean �Mi و ،Paolo Boccagni عدًدا من االأوراق التي قامت بتحليل نقدي لممار�سات الهجرة من منظ�ر الحراك. ويقترح

اإليها من  اأن عمليات مثل التنقل، والقابلية للتح�يل، واالت�سال، التي يتم النظر   ،)2016(  Peggy Levitt chel Lafleur ، و 
فاإنهم  وبالتالي،  ال�طنية.  ال�سيا�سية عبر  ال�طنية  اأبحاث حديثة ح�ل عبر  اإجراء  ت�ساعد على  ال�طنية،  للحدود  منظ�ر عابر 

يفيدون بما يلي:

مع تح�ل ح�اجز ال�سيا�سة، يتعين علينا اإيجاد و�سائل جديدة ل��سع ل��سع ت�س�ر ح�ل العمليات ال�سيا�سية التي تعبر وتتقاطع 

وتتحدى الحدود ال�طنية، ودرا�ستها وتقييمها. ال تعّد هجرة االأج�سام الدافع ال�حيد اإلى تعريف االأفراد والمجتمعات والدول 

بكيانات عابرة للحدود ال�طنية. ويرتبط تنّقل النا�س ارتباًطا وثيًقا بتداول االأفكار والممار�سات والم�ساريع ال�سيا�سية. لذلك، 

نحن بحاجة اإلى ا�ستراتيجيات لفهم ال�سيا�سة في الحركة: كيف تتغير الم�ساركة والم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية، وكيف يتم تغييرها من 

خالل التنقل المتزامن لي�س فقط للكائنات ال�سيا�سية، لكن لالأفكار والقيم والمهارات والم�ساريع كذلك. نحن بحاجة اإلى طرق 

Boc� )تت�س�ر الفراغات واالأماكن التي يت�سكل فيها هذا الت�زيع وطرق تدارك تاأثيره على الم�ؤ�س�سات والترتيبات ال�سيا�سية. 

cagniK ، و Lafleur  و Levitt، 2016، �س. 445(.

  Manja Stephan�  Emmrich و Philipp Schröder في اأحد االأمثلة على هذا الن�ع من التحليالت المتعّمقة للتنقل، يقدم

تقاليدها  و"تعّدل"  االأعمال"،  "�سناعة  في  ال��سطى  اآ�سيا  تنخرط  كيف  ت�ستك�سف  معمقة  حالة  "درا�سات   )420 �س   ،2016(

في  اأو  رو�سيا  في  والمدن  "ال�طن"  بين  العرقي  للتهمي�س  والتعر�س  الريفية،   - الح�سرية  الحدود  وتتجاوز  االإ�سالمية، 

ال�سين اأو م�سر". ويبرزان كيف اأن ممار�سات التنقل مثل الهجرة يمكن اأن ت�سبح "م�ساألة م�ؤ�س�سية" ك�سل�ك ُمكَت�َسب في جميع 

اأنحاء اآ�سيا ال��سطى في مجم�عة متن�عة من ال�سياقات.

وفي ال�قت نف�سه، تركز Marcu  )2016( في البحث الذي اأجرته ح�ل التنقالت في االتحاد االأوروبي، على كيفية تعلم المهاجرين 

من �سرق اأوروبا ممار�سات التنقل كم�اطنين جدد في اأوروبا من خالل تعاملهم مع الحدود. وتق�م بتحليل تجارب االأوروبيين 

ه�ؤالء  قدرات  في  االأوروبي  االتحاد  ت��سع  اأثر  كيف  فهم  اأجل  اإ�سبانيا، من  في  العاملة  اليد  في حركة  المنخرطين  ال�سرقيين 

الم�اطنين والطرق التي يف�سرون بها الممار�سات العابرة للحدود. واالأهم من ذلك، اأنها تحلل ما اإذا كان يمكن النظر اإلى الحدود 

»ال  المهاجرين،  له�ؤالء  بالن�سبة  اإنه،  وتق�ل   .)344 على اأنها "اأداة لتعلم الحركة اأو كعائق اأمام الحركة الب�سرية الحالية" )�س 

تقع الحدود بين بلد االإقامة ال�سابق والبلد الحالي ح�ل حياتهم، بل انتقلت اإلى مركز المحيط الخا�س بهم« )�س 354(. 

وتجادل  )Szewczyk )2016 كذلك باأن المهاجرين الب�لنديين الطامحين ي�سع�ن اإلى مجم�عة متن�عة من اال�ستراتيجيات 

المختلفة بما في ذلك الح�س�ل على الجن�سية البريطانية وج�ازات ال�سفر البريطانية، من اأجل تعزيز حركتهم وقدرتهم على 

الهجرة خارج اأوروبا. وت�سّلط ال�س�ء على اإمكانية الحركة والتنقل، وهي مقاربة متدرجة للم�اطنة )العالمية(، تق�ل باأنها "�سمة 

اأ�سا�سية من �سمات مجم�عة النخبة الجديدة من خريجي اأوروبا ال�سباب، الذين ي�ستخدم�ن جن�سيتهم االأوروبية للح�س�ل على 

بديل الم�اطنة التي تعمل كج�از �سفر حرفًيا ومجازًيا للتنقل خارج اأوروبا")�س 362(.
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ا�شتنتاجات

تبّين االأمثلة ال�سابقة كيف يمكن تعلم التنقل والهجرة واإ�سفاء الطابع الم�ؤ�س�سي عليهما من خالل عمليات اإزالة الحدود، لكن 

اإعادة  التقليدية للهجرة من خالل  اأ�سبحت م��س�عاً معا�سراً م�سح�ناً بحم�لة �سيا�سية كبيرة ي�سّكك في التحليالت  الحدود 

و�سع الحدود. فالمناق�سات ال�سيا�سية ب�ساأن ا�ستقبال الالجئين من �س�ريا واأفغان�ستان داخل اأوروبا؛ والت�س�يت ال�سعبي ل�سالح 

االأمريكية  المتحدة  ال�اليات  بين  جدار  بناء  ومقترح  ‘Brexit’؛  اأو ما ي�سمى  خروج المملكة المتحدة من االتحاد االأوروبي- 

"لي�ست مجرد  الحدود  باأن  اعُترف  الحدود. وقد  والمك�سيك، كلها عنا�سر تدل على وج�د عمليات مادية ورمزية الإعادة و�سع 

المناق�سات  في  ب�ساأنها  القائم  الجدل  وح�سب  يعبرها  وُتغلق ح�سب من  وُتفتح  وُتبنى  ُت�ستخدم  اأدوات  هي  بل  تجريبية،  ظ�اهر 

ال�سيا�سية" )Scuzzarello and Kinnvall، 2013، ال�سفحة 93(.

ومنذ اأيل�ل/�سبتمبر 2015، و�سل تنقل الالجئين و/اأو المهاجرين اإلى لحظة حا�سمة من حيث الجغرافيا ال�سيا�سية بين اأوروبا 

الغربية واأوروبا ال�سرقية اأ�سبحت اأوروبا ال��سطى تكت�سي فيها ت�س�راً جديداً باعتبارها ف�ساًء لعب�ر االأ�سخا�س الذي يبحث�ن عن 

حياة جديدة بعيداً عن ه�سا�سة ال��سع االإن�ساني في �س�ريا واأفغان�ستان واأماكن اأخرى. غير اأن اال�ستقبال اأدى اإلى ظه�ر قطبين 

بين مرحبين بال�افدين الجديد، واآخرين يت�قع�ن من حك�ماتهم اأن تنفذ ق�انين الحدود وتمنع ما ي�سمى اإ�ساءة ا�ستخدام نظام 

اإلى ارتفاع عدد المهاجرين البريطانيين الم�سنين المقيمين خارج  اللج�ء التابع لالتحاد االأوروبي. وفي ع�س�ن ذلك، فنظراً 

بلدهم في االتحاد االأوروبي، يمكن اأن ت�سبح عمليات اإعادة و�سع الحدود ق�سية هامة ط�يلة االأجل، الأن العديد منهم يعتمد على 

اتفاقات ال�سحة التي تن�س على المعاملة بالمثل.

ا�سكتلندا( تج�سيداً  لم يكن كذلك في  المتحدة )واإن  المملكة  االأوروبي في  االتحاد  ال�سعبي للخروج من  الت�س�يت  اعُتبر  وقد 

لقلق م�اطني المملكة المتحدة من الهجرة ال�افدة المفرطة، وال �سيما من ن�عها ال�سيء. واأ�سهمت و�سائط االإعالم في تاأجيج 

هذه الم�ساعر بالت�سديد على االآثار االقت�سادية التي يمكن اأن تلحق بدافعي ال�سرائب في المملكة المتحدة ب�سبب المهاجرين 

المحتملين )Vollmer، 2017(. ويعني ج�از ال�سفر بب�ساطة اإمكانية التنقل عبر الحدود ال�طنية من دون قي�د، لكن مع خروج 

بال�سفر  االأمر  يتعلق  ملم��سة عندما  واحتكاكات  واقع جديد،  اإلى  تلك  التنقل  اإمكانية  �ست�ؤدي  االأوروبي  االتحاد  بريطانيا من 

�سننتظر  واأخيراً،   .)2002 ،Adey( والفرز للمراقبة  واإخ�ساعه  والب�سائع  االأ�سخا�س  تنقل  الحدود وزيادة تنظيم  وتباط�ؤ عب�ر 

لنرى كيف �سي�ؤدي بناء جدار بين ال�اليات المتحدة االأمريكية والمك�سيك اإلى ممار�سات جديدة في التعامل مع هذه الحدود.
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ال�شكان والف�شاء والمكان 

Darren P. Smithو  Clara H. Mulderو Allan M. Findlay :روؤ�شاء التحرير

الهجرة وتغير الجغرافيات ال�شكانية في ع�شر التدفقات

وتتناول  والمكان.  والف�ساء  ال�سكان  مجلة  في  �سديد  باهتمام  الهجرة  تحظى  المن�س�رة،  ال�رقات  مجم�ع  اإلى  النظر  عند 

اإن بع�س الباحثين يت�ساءل�ن عن مدى �سالحية التمييز بين  ال�رقات الهجرة الدولية والتنقل الداخلي على حد ال�س�اء. بل 

الم�سطلحين، بالنظر اإلى تعقد التنقل الب�سري المعا�سر، وبالنظر اأي�ساً اإلى الدوافع الم�ستركة وراء العديد من حاالت التنقل 

والنزوح الب�سريين )Hickey &Yeoh, 2016؛ انظر اأي�ساً Hugo, 2016(. ويعك�س محت�ى ورقات البح�ث الحديثة ال�سادرة في 

  (Van Houteمجلة ال�سكان والف�ساء والمكان الع�سر اال�ستثنائي الذين نعي�س فيه، اإذ تناولت ق�سايا من قبيل تدفقات الالجئين

 ،)Vargas�Silva, 2016( العالمي الرك�د  ، والهجرة لم�اجهة   )de Campos, 2016( المناخ (et al., 2015، والهجرة وتغير 
.)Tan & Hugo, 2016 ؛ وFrandberg, 2015( وطفرة تنقل الطالب على ال�سعيد الدولي

غير اأن كل قارئ لمجلة ال�سكان والف�ساء والمكان �سيالحظ اأن بح�ث الهجرة التي ن�سرتها متميزة. ويرجع ذلك اإلى تركيزنا 

 .)Findlay & Mulder, 2015( على الهجرة باعتبارها بعداً رئي�سياًمن اأبعاد درا�سات جغرافيا ال�سكان وت�زيع ال�سكان الجغرافي

وفي �س�ء هذه الخلفية المحددة، ن�ستك�سف خم�سة م�ا�سيع تبرز االإنجازات الفكرية الهامة التي حققها الم�ؤلف�ن الذين ين�سرون 

مقاالتهم في مجلتنا. ونبداأ با�ستعرا�س بع�س التط�رات المفاهيمية، قبل اأن ننتقالإلى بح�ث تتناول فعل الهجرة نف�سه، وع�اقب 

الهجرة على اأ�سخا�س معينين، والق�سايا المتعلقة بالف�سل االجتماعي، ثم نختتم بالحديث عن المنظ�رات عبر ال�طنية.

و�شع ت�شور )جديد( للهجرة

تقدم  اأهم  اإن  الق�ل  ويمكن  والديم�غرافيا.  والمكان  للف�ساء  المتعددة  بال�سياقات  ال�سكان  يدر�س�ن  الذين  الجغرافي�ن  يهتم 

مفاهيمي ه� االعتراف بترابطاأ�سكال التنقل الب�سري )بما ي�سمل اأن�اع الهجرة المتعددة(. اأما الباحث�ن في هذا ال�سدد فيرون اأن 

الهجرة لم تعد تعتبر ’حدثاً‘ منعزاًل بفعل �سانع قرار فردي. بل بات�ا يعترف�ن اعترافاً متزايداً بترابط حاالت التنقل الب�سري 

الذي ي�سل االأ�سخا�س بع�سهم ببع�س عبر الزمان والمكان. وتترابط تلك الحاالت من خالل �سلة ال��سل بين حياة االأ�سخا�س 

المنتمين اإلى اأ�سرة معي�سية واحدة يتنقل ال�احد منهم منفرداً اأو يتنقل�ن مجتمعين )van Bochove et al., 2015(. وتترابط 

تلك الحاالت اأي�ساً بين المتنقلين وغير المتنقلين )بين االآباء الذين يهاجرون دولياً من اأجل العمل واأبنائهم الذين ُيترك�ن 

في الغالب في البلد مع اأجدادهم، على �سبيل المثال( )Murphy et al., 2016(، اأو بين المهاجرين ال�افدين الذين ي�سل�ن 

اإلى تكييف حياتهم وفقاً  اإلى مجتمع محلي معين، واالأ�سخا�س غير المتنقلين الذين يعي�س�ن في ذلك المجتمع، وي�سطرون 

لتاأثير ال�افدين الجدد )Phillips & Robinson, 2015(. وتترابط تلك الحاالت بين المهاجرين واالأ�سخا�س الذين يملك�ن 

الذين  االأ�سخا�س  اأو  الجدد(،  لل�افدين  الم�ساكن  يخ�س�س�ن  الذين  االأ�سخا�س  )مثل  منعه  و/اأو  التنقل  اإمكانية  اإتاحة  �سلطة 

ينظم�ن �سيا�سات الهجرة ويحددون اأي فئة من االأ�سخا�س يمكنها البقاء في البلد واأي فئة يجب عليها الع�دة اإلى مكانها االأ�سلي 

.)Lietaert et al., 2015(
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ويحاول Findlay et al. )2015: 394( تقديم اإطار مفاهيمي اأو�سع يهدف اإلى تنظيم الدرا�سات المتن�عة التي تناولت الهجرة، 

فيقترح�ن مخططاً ي�سم ثالثة م�ست�يات لتف�سير التغيرات التي طراأت على الهجرة و�سائر اأ�سكال التنقل الب�سري بمرور ال�قت. 

فاأواًل، اأدت زيادة �سال�سة م�سارات الحياة وط�ل دورات العمر اإلى تغير تنقل االأفراد وترابط حياة االأ�سخا�س داخل االأ�سر المعي�سية 

 Visser,( ثانياً، اأف�ست التاأثيرات الهيكلية مثل التاأثيرات التي تحدث في اأ�س�اق العمل المتع�لمة .)Coulter et al., 2016(

2016(، اأو اأ�س�اق ال�سكن المتجزئة اإلى ’اآثار دورية‘ يتميز بع�سها عن بع�س في التنقل الب�سري )Vargas�Silva, 2016(. ثالثاً، 

اأدى طابع حياة االأ�سخا�س الرا�سخ في التح�الت الزمانية والمكانية االإقليمية وال�طنية والعالمية اإلى تح�الت ط�يلة االأمد في 

 Champion et( العديد من ج�انب التنقل الب�سري. وقد ارتبط هذا ال��سع بق�ى متن�عة مثل زيادة التجذر الط�يل االأمد

 Champion et( ر تنقل ال�سباب ب�سيا�سة حك�مة المملكة المتحدة الرامية اإلى زيادة فر�س التعليم العالي al., 2016a(، وتاأثُّ
.)al., 2016b

وتبرز نقطتان اأ�سا�سيتان من هذه المناق�سة للتط�ر المفاهيمي في بح�ث الهجرة. اأواًل، ينبغي اأن ت�ستند المعارفالمتعلقة بالتنقل 

اإلى االعتراف بالهجرة باعتبارها ممار�سة مترابطة، وثانياً، ينبغي النظر اإلى الهجرة باعتبارها اآلية اأ�سا�سية ت�سكل حتماً معالم 

.)Jons, 2015( جميع الجغرافيات الب�سرية التي ت�سمل المتنقلين وغير المتنقلين على حد ال�س�اء

فعل الهجرة

الهجرة نف�سه ويف�سره، �س�اء من حيث مجم�ع تدفقات  ال�سكان والف�ساء والمكانفعل  اأحد مجاالت تركيز بح�ث مجلة  ي�سف 

الهجرة اأو من حيث �سل�ك االأفراد. وقيا�س الهجرة لي�س عملية �سهلة دائماً، ويعر�س Bell et al. )2015( التباين العالمي في 

قيا�س تدفقات الهجرة الداخلية )اأي داخل البلد(. ويبين Sander and Bell )2016( كيف يمكن تفكيك تدفقات الهجرة بح�سب 

العمر والفترة الزمنية واأف�اج الم�اليد )االأجيال الم�ل�دة في نف�س ال�قت(. وتتعمق معظم االأعمال االأخرى في تفا�سيل تتناول 

 ،.Thomas et al( ًالتنقل عم�ما اإلى �سرح احتمال  كيفية ارتباط الهجرة بالخ�سائ�س الفردية. ويهدف بع�س هذه االأعمال 

2016(، لكن معظم المقاالت يركز على مجال بعينه. فثمة مقاالت مختلفة تهتم ب�جهات محددة للهجرة، مثل المناطق الريفية 

 Bennett( وتركز مقاالت اأخرى على فئات �سكانية محددة، مثل االآباء واأطفالهم .)Stockdale, 2016 ؛ وEimermann, 2015(

et al., 2015(، وطالب الدكت�راه )Pásztor, 2015(، وكبار ال�سن )Marjavaara&Lundholm, 2016(. غير اأن مقاالت اأخرى 

 Erdal et al., 2016و ؛Model, ؛ وAmcoff&Niedomysl, 2015( تركز على اأن�اع محددة من الهجرة، مثل الهجرة العائدة

ا  2016(، اأو الهجرة الم�ستمرة نح� بلد ثالث )Ahrens et al., 2016(، اأو الهجرة الم�ؤقتة (Zander et al., 2016). وهناك اأي�سً

 Vilhelmson&Thulin,؛ وCoulter & Scott, 2015 ؛ وClark & Maas, 2015( درا�سات تتناول ما يحفز النا�س على التنقل

.)Baláž et al., 2016( بينما ين�سب تركيز اإحداها على اتخاذ قرار الهجرة ،)2015

عواقب الهجرة

فردية  ع�اقب  للهجرة  اأن  و2016   2015 عامي  في  والمكان  والف�ساء  ال�سكان  مجلة  في  ال�سادرة  المقاالت  من  يتبين  ما  لعل 

ومجتمعية متعددة.فالهجرة مفيدة عم�ماً لالأفراد من منظ�ر النتائج التي يحقق�نها في �س�ق العمل، لكن العمال المهاجرين 

ويت�سررون  الم�سيفة  البلدان  في  ال�سائدة  االقت�سادية  واالأو�ساع  العمل  �سيا�سات  جراء  من  �سعفاً  يعان�ن  ال�سياقات  بع�س  في 

منها )Maher &Cawley, 2016( اأو يتعر�س�نللتمييز )Wang et al., 2015(. ففي حالة الهجرة العائدة اإلى اأفغان�ستان، يرى 

الرغم  القائم بداًل من تغييره. وعلى  الطبقي االجتماعي�االقت�سادي  التق�سيم  الهجرة عززت  Van Houte et al. )2015(اأن 
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من احتمال جني المهاجرين ذوي المهارات العالية نتائج اإيجابية هامة من تنقلهم، فهم عر�سة اأي�ساً لمخاطر �سديدة )انظر 

Bradatan 2016، وورقات اأخرى في العدد الخا�س ب�ساأن المهاجرين ذوي المهارات العالية، علماً اأن مقالة Bradatan ت�سكل 

مقدمة العدد(.وي�سف Kveder and Beauchemin )2015( كيف ترتبط تجربة الهجرة باال�ستثمارات في العقارات واالأ�س�ل 

التجارية في البلد االأ�سلي. وتركز مقاالت اأخرى على تاأثير الهجرة في ال�سبكات االجتماعية )Newbold et al., 2015(، اأو 

.)Murphy et al., 2016( اأو ال�سحة والرفاه ،)Zarulli, 2016 ؛وMberu&Mutua, 2015( ال�فيات

الف�شل من خالل الهجرة

ت�سكل تدفقات الهجرة الداخلية والدولية اإلى اأحياء معّينة اأو داخلها اأو فيما بينها ع�امل اأ�سا�سية من جغرافيات الف�سل ال�سكاني 

المعا�سرة.وقد اأبرزت ورقات متعددة ُن�سرت حديثاً في مجلة ال�سكان والف�ساء والمكان كيف اأن اأ�سكااًل متن�عة من الهجرة اأ�سحت 

اأ�سكال جديدة من الف�سل المكاني. وبينت ورقات البح�ث  ن  اأ�سا�ساً لتك�ُّ تنتج )من جديد( الف�سل االجتماعي-المكاني، وتتيح 

الحديثة، التي ركزت عم�ماً على التركيبات االإثنية الدينامية ال�سائدة في االأحياء المحلية، تن�عاً متزايداً في االأحياء التي )ال( 

 ،(Catney, 2016) وارتفاعاً ن�سبياً في م�ست�يات االختالط االجتماعي والمكاني ،)Johnston et al., 2016( تعاني من الف�سل

واأدلة على تعاي�س اإثني تغذيه الهجرة ال�افدة )Kohlbacher et al., 2015(. وت�سمل ع�امل التباين في هذا ال�سدد اآثار اأهم 

محاور االختالف االجتماعي )مثل الدين واالأ�سل االإثني والثقافة والطبقة االجتماعية( التي ت�ستند، على �سبيل المثال، اإلى 

اأوجه االختالف بين اأماكن المن�ساأ على ال�سعيد القطري اأو في مناطق محددة )Aradhya et al., 2016(، والت�زيع المرتبط 

به�يات المهاجرين الريفيين والح�سريين )Wang et al., 2017(.ولقد ك�سفت اأدلة قاطعة �سبل واأ�سباب ا�ستمرار الف�سل من 

خالل الهجرة ال�افدة االختيارية/االإرادية )Zucotti& Platt, 2016(، والف�سل الذي تعيد اإنتاجه حالة اال�ستقرار/عدم الهجرة 

 Fong( المقترنة ب�سع�ر المرء بجذوره الرا�سخة وارتباطه باالأ�سخا�س واالأمكنة، مثل االألفة والروابط االجتماعية وح�سن الج�ار

Hou, 2015&؛ و Clark et al., 2015؛ و Holton, 2015(. ومن الع�امل الحا�سمة في هذا ال�سدد االآثار الالحقة ال�ساملة لعدة 

ي�سبح�ن  و/اأو  الف�سل  من  تعاني  محددة  ’َيلزم�ن‘ اأحياء  الذين  ال�افدين  المهاجرين  من  اجتماعية  فئات  جراء  من  اأجيال 

متنقلين اجتماعياً في م��سع معين داخل تلك االأحياء )Goodwin�White, 2016(، اأو ينتقل�ن اإلى اأحياء اأخرى تعاني الف�سل 

)وتت�سم بالتن�ع( )Gustafsson et al., 2016(. وت�سلط اأوراق حديثة اأخرى ال�س�ء على كيفية ات�ساع نطاق الف�سل االجتماعي-

 ،)Neal et al., 2015( المكاني ليتجاوز اأماكن االإقامة وي�سمل ف�ساءات عامة م�ستقلة مخ�س�سة للتالقح االجتماعي والترفيه

.)Gandini& Lozano�Ascencio, 2015( بل ويمتد اأكثر فاأكثر اإلى اأماكن العمل

منظورات عبر وطنية

اإلى تغير اأماكن ومناطق المن�ساأ  داأب الباحث�ن منذ مدة ط�يلة على درا�سة م�ساألة عب�ر الحدود ال�طنية واآثارها التي تف�سي 

والمق�سد )Fauser et al, 2016(.واأ�سافت البح�ث الحديثة ُبعداً جديداًاإذ اأظهرت الروابط الق�ية بين مختلف اأن�اع التنقل 

ت�سمل  االأمد  الق�سير  التنقل  من  كثيرة  لحاالت  تمهد  ال�طنية  عبر  الهجرة  اأن  خا�س  ب�جه  وبينت   .)Janta et al., 2015(

مهاجرين يزورون االأ�سدقاء واالأ�سرة في مناطقهم االأ�سلية، ف�ساًل عن تدفقات في االتجاه االآخر الأ�سر تزور مهاجرين يعي�س�ن 

في مجتمعات عبر وطنية في اأنحاء اأخرى من العالم. ويبين البحث )Humbracht, 2015( اأن حاالت تنقل الزوار هذه لي�ست 

لل�سياحة فح�سب، بل هي هامة اأي�ساً في ت�فير الرعاية وتاأكيد اله�ية ف�ساًل عن الحفاظ على الحق�ق )مثل الحق�ق االإقليمية(.

ا�ستراتيجيات  اآخر جديداً ه� الحماية االجتماعية عبر الحدود )Faist, 2015(. فيتبع المهاجرون  وتتناول البح�ث م��س�عاً 



353 تقرير الهجرة في العالم لعام 2018

مختلفة لت�فير الحماية االجتماعية غير الر�سمية الأ�سرهم التي تعي�س في بلدان اأخرى. وقد َتبين اأن ممار�ساتهم االجتماعية 

عملية حا�سمة في اإنتاج تفاوتات اجتماعية وجغرافية جديدة. ويثير هذا االأمر ت�ساوؤالت كثيرة عن اآثار الحماية االجتماعية في 

فر�س حياة المهاجرين واأفراد اأ�سرهم الذين يعي�س�ن في بلدان اأخرى.

ا�شتنتاج

من ال�ا�سح اأن الباحثين في مجال درا�سات جغرافيا ال�سكان وت�زيع ال�سكان الجغرافي الذين ين�سرون مقاالتهم في مجلة ال�سكان 

والف�ساء والمكان يهتم�ن اهتماماً وا�سعاً بالهجرة واأ�سبابها وع�اقبها. ويتجلى هذا االهتمام ال�ا�سع في مجم�عة متن�عة من 

البح�ث، ت�سمل ا�ستك�ساف المفاهيم من خالل تحليل مجم�عات البيانات ال�ا�سعة النطاق، واإجراء بح�ث باتباع اأ�ساليب تجريبية 

المعا�سرة  الهجرة  عمليات  اأن  كيف  العهد  الحديثة  البحث  ورقات  وت��سح  المتعمقة.  المقابالت  مثل  الن�عي،  بالنهج  تاأخذ 

ونتائجها باتت ت�سكل )من جديد(، بطرق هامة ومتن�عة لم ي�سبق لها مثيل، معالم جغرافيات ال�سكان في جميع اأنحاء العالم.
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الف�شل الخام�س

التذييل األف- تعاريف

ترد التعاريف بح�سب الترتيب االأبجدي للحرف االأول.

التجار بالأ�شخا�س

ف المادة 3)اأ( من بروت�ك�ل باليرم�"االتجار باالأ�سخا�س" باأنه: تعرِّ

تجنيد اأ�سخا�س اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإي�اوؤهم اأو ا�ستقبالهم ب�ا�سطة التهديد بالق�ة اأو ا�ستعمالها اأو غير ذلك من اأ�سكال الق�سر 

اأو االختطاف اأو االحتيال اأو الخداع اأو ا�ستغالل ال�سلطة اأو ا�ستغالل حالة ا�ست�سعاف، اأو باإعطاء اأو تلّقي مبالغ مالية اأو مزايا 

لنيل م�افقة �سخ�س له �سيطرة على �سخ�س اآخر لغر�س اال�ستغالل. وي�سمل اال�ستغالل، كحد اأدنى، ا�ستغالل دعارة الغير اأو �سائر 

اأ�سكال اال�ستغالل الجن�سي، اأو ال�سخرة اأو الخدمة ق�سراً، اأو اال�سترقاق اأو الممار�سات ال�سبيهة بالرق، اأو اال�ستعباد اأو نزع االأع�ساء.

وت�رد الفقرات الفرعية )ب( و)ج( و)د( من المادة 3 اأي�ساً ت��سيحات اإ�سافية:

)ب(  ال تك�ن م�افقة �سحية االتجار باالأ�سخا�س على اال�ستغالل المق�س�د المبّين في الفقرة الفرعية )اأ( من هذه المادة 

محل اعتبار في الحاالت التي يك�ن قد ا�سُتخدم فيها اأي من ال��سائل المبّينة في الفقرة الفرعية )اأ(؛

)ج(  ُيعتبر تجنيد طفل اأو نقله اأو تنقيله اأو اإي�اوؤه اأو ا�ستقباله لغر�س اال�ستغالل "اتجاراً باالأ�سخا�س"، حتى اإذا لم ينط� 

على ا�ستعمال اأي من ال��سائل المبّينة في الفقرة الفرعية )اأ( من هذه المادة؛

العمر. الثامنة ع�سرة من  دون  �سخ�س  )د(  ُيق�سد بتعبير "طفل" اأي 

تهريب المهاجرين

تعّرف المادة 3)اأ( من بروت�ك�ل مكافحة تهريب المهاجرين م�سطلح "تهريب المهاجرين" باأنه:

تدبير الدخ�ل غير الم�سروع ل�سخ�س ما اإلى دولة طرف لي�س ذلك ال�سخ�س من رعاياها اأو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك 

من اأجل الح�س�ل، ب�س�رة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى.

وت�رد الفقرتان الفرعيتان )ب( و)ج( من المادة 3 اأي�ساً ت��سيحات اإ�سافية:

الدولة  اإلى  الم�سروع  للدخ�ل  الالزمة  بال�سروط  تقّيد  دون  الحدود  )ب(  ُيق�سد بتعبير "الدخ�ل غير الم�سروع" عب�ر 

الم�ستقبلة؛

اأو ه�ّية: �سفر  وثيقة  )ج(  ُيق�سد بتعبير "وثيقة ال�سفر اأو اله�ية المزورة" اأي 

اأو  باإعداد  قان�ناً  ل  المخ�َّ الجهاز  اأو  ال�سخ�س  غير  �سخ�س  اأي  جانب  من  مادياً  تح�يراً  رت  ُح�ِّ اأو  رت  ُزوِّ قد  تك�ن    ‘1’
اإ�سدار وثيقة ال�سفر اأو اله�ية نيابة عن دولة ما؛



355 تقرير الهجرة في العالم لعام 2018

�سدرت بطريقة غير �سليمة اأو ُح�سل عليها باالحتيال اأو الف�ساد اأو االإكراه اأو باأية طريقة غير م�سروعة 
ُ
’2‘  اأو تك�ن قد اأ

اأخرى؛

ال�سرعي. �سخ�س غير �ساحبها  ي�ستخدمها  ’3‘  اأو 

جماعة اإجرامية منظمة

تعّرف المادة 2 من اتفاقية االأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية "جماعة اإجرامية منظمة" باعتبارها:

جماعة ذات هيكل تنظيمي، م�ؤلفة من ثالثة اأ�سخا�س اأو اأكثر، م�ج�دة لفترة من الزمن وتعمل ب�س�رة مت�سافرة بهدف ارتكاب 

مة وفقاً لهذه االتفاقية، من اأجل الح�س�ل، ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر،  واحدة اأو اأكثر من الجرائم الخطيرة اأو االأفعال المجرَّ

على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى.

الحوكمة العالمية

ُي�ست�سف من اأحد تعاريف الح�كمة العالمية اأن باالإمكان تعريف هذا الم�سطلح اإجرائياً اأو م��س�عياً:

على الم�ست�ى االإجرائي، يمكن فهم الح�كمة العالمية باعتبارها العملية التي تتخذ الدول بم�جبها اإجراءات جماعية لمعالجة 

والر�سد  والمفاو�سات  االأعمال  جدول  و�سع  على  العملية  هذه  معيَّنة.وتنط�ي  م�ساألة  بخ�س��س  النا�سئة  الم�ستركة  الم�ساكل 

والمبادئ  والق�اعد  المعايير  خالل  من  العالمية  الح�كمة  تحديد  فيمكن  الم��س�عي،  الم�ست�ى  على  اأما  واالإنفاذ.  والتنفيذ 

.
51

واإجراءات اتخاذ القرار التي تنظم �سل�ك الدول )وغيرها من الجهات الفاعلة عبر ال�طنية( بخ�س��س م�ساألة معيَّنة

القانون الدولي العرفي

تحدد المادة 38 من النظام االأ�سا�سي لمحكمة العدل الدولية م�سادر رئي�سية للقان�ن الدولي، هي كاالآتي:

)اأ(  االتفاقات الدولية العامة والخا�سة التي ت�سع ق�اعد معترفاً بها �سراحة من جانب الدولة المتنازعة؛ )ب( العادات الدولية 

تها االأمم المتمدنة؛ )د( اأحكام  المرعية المعتبرة بمثابة قان�ن دلَّ عليه ت�اتر اال�ستعمال؛ )ج( مبادئ القان�ن العامة التي اأقرَّ

المحاكم ومذاهب كبار الم�ؤلفين في القان�ن العام في مختلف االأمم. وُيعتبر هذا اأو ذاك م�سدراً احتياطياً لق�اعد القان�ن 

.
52

وذلك مع مراعاة اأحكام المادة 59 

اإ�سافية ب�ساأن القان�ن  وتقدم ال�س�ابق الق�سائية للمحكمة، بما ي�سمل تحديداً ق�سية الجرف القاري لبحر ال�سمال، ت�جيهات 

.
53

الدولي العرفي وم�سم�نه

م. Betts, 2011 . انظر اأي�ساً Krasner, 1983،  لالطالع على تعريف لم�سطلح "النظام"، المدرج في ما تقدَّ  51

www.icj�cij. 52  الت�كيد م�ساف. ولالطالع على ن�س المادة باأكمله، يرجى الرج�ع اإلى النظام االأ�سا�سي لمحكمة العدل الدولية، المتاح في الرابط التالي

org/en/statute )اطلع عليه في 18 تم�ز/ي�ليه 2017(.

.North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark), 1969  53
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الف�سل الخام�س

التذييل باء- المعاهدات العالمية المتعددة االأطراف والدول االأطراف فيها

ترد االتفاقية في اإطار مجال م�ا�سيعي رئي�سي. وتتعلق بع�س االتفاقيات باأكثر من م��س�ع؛ لكنها ال تِرد اإال مرة واحدة في هذه 

.
54

الحاالت 

المجال 

الم�ا�سيعي
المعاهدة

�سنة 

االعتماد

�سنة 

بدء 

النفاذ

عدد الدول 

االأطراف
الرابط لمعرفة عدد الدول االأطراف

ن
سا

�
ن
الإ

 ا
ق

�
ق

ح

العهد الدولي الخا�س 

بالحق�ق المدنية 

وال�سيا�سية

19661976169

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�4&chapter=4&clang=_
en

العهد الدولي الخا�س 

بالحق�ق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية

19661976165

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�3&chapter=4&clang=_
en

االتفاقية الدولية 

للق�ساء على التمييز 

العن�سري بكافة اأ�سكاله

19661969178

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�2&chapter=4&clang=_
en

اتفاقية الق�ساء على جميع 

اأ�سكال التمييز �سد المراأة
19791981189

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�8&chapter=4&clang=_
en

اتفاقية مناه�سة التعذيب 

وغيره من �سروب المعاملة 

اأو العق�بة القا�سية اأو 

الالاإن�سانية اأو المهينة

19841987162

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�9&chapter=4&clang=_
en

19891990196اتفاقية حق�ق الطفل

https://treaties.un.org/Pages/ViewD
etails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV 
11&chapter=4&clang=_en

االتفاقية الدولية 

لحماية حق�ق جميع 

العمال المهاجرين 

واأفراد اأ�سرهم

1990200351

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV 13&chapter=4&clang=_
en

اتفاقية حق�ق االأ�سخا�س 

ذوي االإعاقة
20062008174

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�15&chapter=4&clang=_
en

االتفاقية الدولية 

لحماية جميع االأ�سخا�س 

من االختفاء الق�سري

2006201057

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV�16&chapter=4&clang=_
en

لع على المعل�مات المتعلقة باالعتماد وبدء النفاذ والدول االأطراف في 18 و23 تم�ز/ي�ليه 2017، ما لم ُيذكر خالف ذلك. 54  اطُّ
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المجال 

الم�ا�سيعي
المعاهدة

�سنة 

االعتماد

�سنة 

بدء 

النفاذ

عدد الدول 

االأطراف
الرابط لمعرفة عدد الدول االأطراف

ن
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ج
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ل
 ا

ن
�

ن
قا

االتفاقية الخا�سة ب��سع 

الالجئين )اتفاقية 

الالجئين(

19511954145

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V�
2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en

البروت�ك�اللخا�س 

ب��سع الالجئين
19671967146

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V�5&chapter=5&clang=_
en

ب
ي
ر

ه
لت

وا
ر 

جا
ت
ال

ا

اتفاقية االأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر ال�طنية

20002003188

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII�
12&chapter=18&clang=_en

بروت�ك�ل منع وقمع 

ومعاقبة االتجار 

باالأ�سخا�س، وبخا�سة 

الن�ساء واالأطفال، المكّمل 

التفاقية االأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر ال�طنية 

)بروت�ك�ل باليرم�(

20002003171

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII�12�
a&chapter=18&clang=_en

بروت�ك�ل مكافحة 

تهريب المهاجرين 

عن طريق البر والبحر 

والج�، المكّمل التفاقية 

االأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمة المنظمة عبر 

ال�طنية )بروت�ك�ل 

تهريب المهاجرين(

20002004145

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII�12�
b&chapter=18&clang=_en

1
ت
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وا
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ل
ا

االتفاقية ب�ساأن العمال 

المهاجرين )مراجعة( 

)اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 97(

1949195249

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR
MLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312242:NO

اتفاقية الهجرة في اأو�ساع 

اعت�سافية وتعزيز تكاف�ؤ 

الفر�س والمعاملة للعمال 

المهاجرين )اتفاقية منظمة 

العمل الدولية رقم 143(

1975197823

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR
MLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:312288:NO

اتفاقية العمل الالئق 

للعمال المنزليين 

)اتفاقية منظمة العمل 

الدولية رقم 189(

2011201324

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NOR
MLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_
INSTRUMENT_ID:2551460:NO
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المجال 

الم�ا�سيعي
المعاهدة

�سنة 

االعتماد

�سنة 

بدء 

النفاذ

عدد الدول 

االأطراف
الرابط لمعرفة عدد الدول االأطراف

االتفاق العام ب�ساأن 

التجارة في الخدمات
19941995

164 ع�س�اً في 

منظمة التجارة 

العالمية2

www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/
tif_e/org6_e.htm

ل
ق

ن
لت

 ا
ب

ي
ل
سا

�
اأ

االتفاقية الدولية 

ل�سالمة االأرواح في 

البحار، ب�سيغتها 

المعدلة

19741980163

www.imo.org/en/About/Conventions/
StatusOfConventions/Documents/
Status%20�%202017.pdf3\

االتفاقية الدولية للبحث 

واالإنقاذ في البحر، 

ب�سيغتها المعدلة

19791985110

www.imo.org/en/About/Conventions/
StatusOfConventions/Documents/Status%20�%202017.
pdf4

اتفاقية االأمم المتحدة 

لقان�ن البحار
19821994168

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI�
6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en

اتفاقية الطيران المدني 

الدولي )اتفاقية 

�سيكاغ�(

19441947191www.icao.int/publications/Documents/chicago.pdf

خ
نا

م
ل
 ا

ر
ي
غ

ت

اتفاقية االأمم المتحدة 

االإطارية ب�ساأن تغير 

المناخ

19921994197

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.
aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII�
7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en

20152016154اتفاق باري�س

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII�7�
d&chapter=27&clang=_en

الحوا�شي

يمكن االطالع على اتفاقيات منظمة العمل الدولية االأ�سا�سية الثماني، المذك�رة في متن الف�سل، في الرابط التالي:  1

www.ilo.org/global/standards/introduction�to�international�labourstandards/conventions�and�rec�
ommendations/lang��en/index.htm.

اأع�ساء منظمة التجارة العالمية الدول وه�نغ ك�نغ )منطقة ه�نغ ك�نغ ال�سينية االإدارية الخا�سة( ومقاطعة  2  ي�سمل 

تاي�ان التابعة لجمه�رية ال�سين ال�سعبية واالتحاد االأوروبي.

3  انظر ال�سفحة 16؛ ال�ثيقة م�ؤرخة 11 تم�ز/ي�ليه 2017.

انظر ال�سفحة 410؛ ال�ثيقة م�ؤرخة 11 تم�ز/ي�ليه 2017.  4
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الف�شل ال�شابع

التذييل األف- هجرة الأطفال: الدوافع والتحديات

55

 Elizabeth Arroyo و Nadia Hartvisgen و Tom K. Wong

على غرار المهاجرين البالغين، ثمة مجم�عة وا�سعة من الع�امل ت�ساعد في تف�سير �سبب هجرة االأطفال، ونادراً ما يمكن اختزال 

د واحد. غير اأن هجرة االأطفال - وال �سيما من دون االأب�ين اأو االأ�سخا�س البالغين االآخرين – تثير اأ�سئلة  هذه القرارات في محدِّ

اأ�سد اإلحاحاً ب�ساأن االأدوار المتغيرة اأو عدمها التي يمكن اأن ي�ؤديها االأطفال في قرارات الهجرة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، ففيما يتعلق 

اآباوؤهم ويترك�نهم في بلد المن�ساأ، ُيحتمل اأن يك�ن الحال اأن "االأطفال المهاجرين ال�افدين عنا�سر  باالأطفال الذين يهاجر 

.
فاعلة في لم �سمل االأ�سرة وهم قادرون على اإعادة ت�سكيل عالقات القربى والتفاو�س ب�ساأنها"56

ومن المهم اأن ي�سع المرء في اعتباره اأن اأغلبية االأطفال المهاجرين في العالم لي�س�ا الجئين وملتم�سي لج�ء يفرون من العنف 

اآفاق  اأخرى، مثل الح�س�ل على  اأف�سل في بلدان  اآفاق  وراء  اأن يهاجر ه�ؤالء االأطفال �سعياً  اأو يهرب�ن من اال�سطهاد. فيمكن 

اقت�سادية اأكبر وزيادة اال�ستفادة من الفر�س التعليمية. وي�ستحق دور االأ�سرة اهتماماً خا�ساًفي هذا ال�سدد. فقد تك�ن الديناميات 

اإلى  المثال،  �سبيل  على  االأ�سرة،  رب  اأو  العائل  كفقدان  االأ�سرة  انهيار  ي�ؤدي  عندما  الهجرة،  اإلى  تدفع  ع�امل  نف�سها  االأ�سرية 

الحاجةاالقت�سادية اإلى االنتقال اإلى مكان اآخر. وقد ت�ؤدي الديناميات داخل االأ�سر اأي�ساً اإلى تحمل االأطفال، وخا�سة المراهقين، 

عبء الهجرة، الأنهم اأقدر بدنياً على تحمل ما يمكن اأن ينط�ي عليه ال�سفر اإلى الخارج من م�سقة. وفي بع�س الحاالت، قد تتخذ 

.
57

االأ�سر قراراً ا�ستراتيجياً اأي�ساً مفاده اأن احتمال نجاح االأطفال في بلد المق�سد اأكبر مقارنة بغيرهم

ومع ذلك، قد يهاجر االأطفال اأي�ساً نتيجة لقرار االبتعاد عن ظروف �سعبة اأو ملحة – فالنزاع واال�سطهاد والتمييز واالإيذاء 

والعنف والك�ارث البيئية لي�ست �س�ى اأمثلة قليلة على الع�امل التي يمكن اأن تك�ن دوافع لهجرة االأطفال. وبات النزاع يحظى 

باهتمام خا�س، الأن االأطفال معر�س�ن ب�جه خا�س للتجنيد من ِقبل الق�ات الم�سلحة اأو الجماعات الم�سلحة، والأ�سكال عديدة 

.
58

اأخرى من االإيذاء واال�ستغالل. فالنزاع ي�ؤدي اإلى ت�سريد ماليين االأ�سر واالأطفال �سن�ياً

اإلى القدرة على الت�سرف في اتخاذ قرارات الهجرة. فهجرة  اأن االأطفال المهاجرين ال يفتقرون جميعاً  اأن ندرك  ومن المهم 

المراهقين قد تك�ن اأقل ارتباطاً بقرارات البالغين من هجرة االأطفال االأ�سغر �سناً. فبالن�سبة اإلى االأطراف االأ�سغر �سناً، على 

�سبيل المثال، قد ي�اجه االآباء قرار تركهم مع اأفراد االأ�سرة اأو اإح�سارهم معهم، اأما المراهق�ن فيمكن اأن ُيمنح�ا الخيار. وقد 

تك�ن لالأطفال المهاجرين، �س�اء اأكان�ا مراهقين اأم اأطفااًل اأ�سغر �سناً، قدرة �سئيلة على اتخاذ قرارات الهجرة في �سياق الهجرة 

الناجمة عن النزاع، لكن المراهقينربما يك�ن�ن اأقدر من االأطفال المهاجرين االأ�سغر �سناً في �سياقات اأخرى؛ كما ه� الحال 

.
59

مثاًل عندما تركز قرارات الهجرة على ال�سعي وراء فر�س اقت�سادية اأو تعليمية اأف�سل

.Elizabeth Arroyo، Sin  Fronteras, IAP جامعة كاليف�رنيا، �سان دييغ�؛ و ،Nadia Hartvisgen جامعة كاليف�رنيا، �سان دييغ�؛ و ، Tom K. Wong  55

.Tyrrell and Kallis, 2016 ًلالطالع على ا�ستعرا�س الأدوار االأطفال في عمليات الهجرة. انظر اأي�سا Caneva, 2014 56  انظر

.Suárez�Orozco and Suárez�Orozco , 2009 ؛ وEdmonds and Salinger, 2007 ؛ و Mougne, 2010  57

. UNICEF, 2016   58

.Vervliet et al., 2015 ،59   انظر، على �سبيل المثال
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ر الأفغان غير الم�شحوبين بذويهم الق�شَّ

عانت اأفغان�ستان من النزاع وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي على نح� �سبه مت�ا�سل منذ اأواخر ال�سبعينات من القرن الما�سي. ونتيجة 

لذلك، �سكلت حاالت نزوح االأفغان وهجرتهم �سمة ثابتة من �سمات الم�سهد العالمي في العق�د االأخيرة. وظل االأفغان دائماً اإحدى 

. وفي هذا ال�سياق، بداأ العديد من االأطفال االأفغان رحلة الهجرة هذه بمفردهم، اأو 
60

اأكبر مجم�عات ملتم�سي اللج�ء في اأوروبا

اأ�سبح�ا منف�سلين عن ذويهم في مكان ما في طريق الهجرة.

وخل�ست درا�سة حديثة عن االأفغان الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم في اأوروبا اإلى اأن كثيراً منهم مهاجرون من الجيل الثاني، 

اأي ال تربطهم �سلة باأفغان�ستان اأو تربطهم بها �سلة محدودة جداً، ويعي�س�ن في بلد غير اأفغان�ستان، وها هم االآن قد رحل�ا اإلى 

. وت�سير المقابالت مع االأفغان الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم اإلى اأن كثيراً منهم ال يت�س�ر م�ستقبله في اأفغان�ستان، 
61

اأوروبا

وال في البلدان المجاورة مثل جمه�رية اإيران االإ�سالمية اأو باك�ستان، ولديه ا�ستعداد للمخاطرة ب�سحته و�سالمته لل��س�ل اإلى 

. ولذلك ُيرجح اأن يظل االأفغان الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم يلتم�س�ن اللج�ء في اأوروبا. وقد �سكل�ا اأكثر من ن�سف 
62

اأوروبا

.2015
63

الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم الذين قدم�ا طلب لج�ء في االتحاد االأوروبي في عام 

وعندما يتعلق االأمر بال�سبب الذي يدفع االأفغان غير الم�سح�بين بذويهم اإلى مغادرة اأفغان�ستان في اتجاه اأوروبا، ترى وحدة 

البح�ث االأفغانية ومف��سية الالجئين اأن "االأطفال يتحم�س�ن للرحلة من دون ذويهم ب�سبب مجم�عة من الع�امل المترابطة 

.وعالوة 
في كثير من االأحيان، ت�سمل الفقر وانعدام االأمن ونق�س فر�س التعليم والعمل ف�ساًل عن ت�قعات االأ�سرة واالأقران"64

على ذلك، وال �سيما في المناطق المر�سلة الأعداد كبيرة من المهاجرين، حيث تط�رت �سبكات الهجرة والتهريب، غالباً ما يك�ن 

قرار مغادرة اأفغان�ستان م�ستركاً بين رب االأ�سرة واالأطفال. وتجدر االإ�سارة اإلى اأن البح�ث التي تناولت منطق اتخاذ قرار الهجرة 

التي تنط�ي عليها حاالت كثيرة تك�ن  اأن المخاطر  اإلى  اأوروبا، خل�ست  اإلى  اأطفالها ل�حدهم  اإر�سال  االأ�سر عند  الذي تعتمده 

معروفة جيداً �سلفاً. غير اأن هذه المخاطر ُتحَجب ب�سبب المزايا التي يمكن اأن تتاأتى من الهجرة، اأو ب�سبب �سع�ر االأ�سر باأنها ال 

.
65

تملك اأي خيار �س�ى اإر�سال اأطفالها

،عر�سة للعنف الج�سدي، 
66

واأثناء العب�ر، يك�ن ه�ؤالء االأطفال، ومعظمهم فتيان مراهق�ن تتراوح اأعمارهم بين 13 عاماً و17 عاماً

والم�سايقة على يد المهربين وم�ظفي اإنفاذ القان�ن، واال�ستغالل الجن�سي، و�سروب كثيرة اأخرى من االإيذاء. وفي المقابالت 

كثيراً  لكن  هجرتهم،  رحلة  عن  ب�سراحة  ه�ؤالء  بع�س  تحدث  بذويهم،  م�سح�بين  غير  ق�سر  اأفغان  مع  باحث�ن  اأجراها  التي 

. وكما ُذكر اأعاله، فلما كان االأفغان الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم يغادرون بلدهم في 
67

منهم لم يرد اأن يتذكر هذه التجربة

"تتفاقم من جراء ت�قعاتهم  النف�سية الي يعان�ن منها  اأ�سرهم ودعمها، فاإن ال�سدمة  اأوروبا بم�افقة  كثير من االأحيان �س�ب 

.ويزداد ال�سغط ب�سبب الدي�ن التي تثقل كاهل االأ�سر 
وال�سغط الناجم عن رغبتهم في عدم تخييب اأمل اأ�سرهم في ال�طن"68

 Echavez et al., 2014  60

Donini, Monsutti and Scalettaris, 2016  61

Boland, 2010  62

Eurostat, 2017   63

Echavez et al., 2014    64

65  المرجع نف�سه.

66  المرجع نف�سه.

Boland, 2010  67

 Donini, Monsutti and Scalettaris, 2016   68
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ال�سغط  من  مزيداً  اأف�سل  حياة  في  ال�سخ�سية  واالآمال  التطلعات  ت�سيف  اأن  ويمكن  المهربين.  عهدة  في  و�سعاالأطفال  عند 

"اأكد االأطفال الذين عادوا من رحالت لم  . ومع ذلك، 
69

اأو�ساع خطيرة قد ي�قع االأفغان الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم في 

يك�ن�ا م�سح�بين فيها بذويهم، مثلما اأكد اأفراد اأ�سرهم، ب�سدة اأنهم �سي�سافرون مرة اأخرى من دون ذويهم حالما اأمكنهم تم�يل 

اإلى 1.206 مقابالت مع اأطفال  .وعالوة على ذلك، ذكر تقرير حديث العهد اأعدته المنظمة الدولية للهجرة ا�ستناداً 
الرحلة"70

باك�ستان،  اأفغان�ستان ومن  اأ�سا�ساً من  القادمين  المائة من االأطفال،  اأن 42 في  الي�نان،  مهاجرين غير م�سح�بين بذويهم في 

 23 واأعرب  الي�نان؛  في  اإليهم  المقدمة  الخدمات  عن  النظر  ب�سرف  اأوروبا،  في  النهائية  وجهتهم  اإلى  ال��س�ل  على  عازم�ن 

في المائة منهم فقط عن رغبتهم في الع�دة اإلى بلدهم االأ�سلي. اأما باقي الم�ستجَ�بين فاأبدوا ا�ستعدادهم للع�دة اإلى بلدهم 

.
71

االأ�سلي، لكنهم قرروا فيما بعد البقاء في الي�نان

الأطفال غير الم�شحوبين بذويهم المهاجرون من اأمريكا الو�شطى عبر المك�شيك

في عام 2014، دفع تده�ر ال��سع االإن�ساني في المثلث ال�سمالي من اأمريكا ال��سطى، الذي ي�سم ال�سلفادور وغ�اتيماال وهندورا�س، 

اإلى البلدان المجاورة، لكن كثيرين التم�س�ا  اإلى مغادرة ديارهم. وذهب بع�سهم  ر غير الم�سح�بين بذويهم  العديد من الُق�َسّ

اللج�ء في ال�اليات المتحدة و�سق�ا طريقهم نح� ال�سمال عبر المك�سيك. واعتقلت دورية حدود ال�اليات المتحدة في ذلك العام 

52.000 قا�سر من الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم الذين قدم�ا من اأمريكا ال��سطى وو�سل�ا اإلى الحدود الجن�بية لل�اليات 

.
72

المتحدة

ومع زيادةتنقل الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم من اأمريكا ال��سطى عبر المك�سيك، زادت اأي�ساً جه�د البلد من اأجل مراقبة 

الهجرة ال�افدة. ففي عام 2015، اعتقل المعهد ال�طني للهجرة بالمك�سيك ما يقرب من36.000 قا�سر من ق�سر اأمريكا ال��سطى 

.وعلى �سبيل المقارنة، كان هذا العدد اأقل كثيراً في عام 2014 اإذ كان يزيد 
73

غير الم�سح�بين بذويهم كان�ا يعبرون من المك�سيك

قلياًل على 23.000 قا�سر.

وي�سكل العنف اأحد الع�امل الرئي�سية التي تدفع الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم من اأمريكا ال��سطى اإلى التنقل �س�ب ال�اليات 

.وغالباً ما يغادر 
74

اأعلى المعدالت مقارنة بجميع مناطق العالم المتحدة. فمعدالت جرائم القتل في المثلث ال�سمالي هي من 

الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم المثل ال�سمالي لتجنب تجنيدهم في الع�سابات التي تجبر ال�سباب على ارتكاب الجرائم، بما 

.
75

فيها القتل واالبتزاز، اأو تكرههم على االتجار بالمخدرات اأو الجن�س

   Mougne, 2010  69

 Echavez et al., 2014  70

IOM, 2016a  71

Meyer et al., 2016 . �سكل الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم الذين قدم�ا من اأمريكا ال��سطى واعُتقل�ا في الحدود في عام 2014، وكان عددهم 52000   72

قا�سر، زيادة بن�سبة 150 في المائة مقارنة بال�سنة ال�سابقة، وبن�سبة 200 1 في المائة مقارنة ب�سنة 2011.

Secretaría de Gobernación, 2016  73

74  على �سبيل المثال، جاءت ال�سلفادور وهندورا�س في عام 2015 في المرتبتين االأولى والثانية في عدد جرائم القتل على ال�سعيد الدولي لكل 000 100 ن�سمة. 

.World Bank, n.d انظر

.Serna, 2016 ً؛ وانظر اأي�ساWard, 2013 ،انظر، على �سبيل المثال  75
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وقد تك�ن الهجرة داخل المثلث ال�سمالي محف�فة بمخاطر اأقل من الرحلة عبر المك�سيك، حيث يدخل الق�سر غير الم�سح�بين 

اأو مدينة ثي�دادهيدالغ�  ال�سمالية مع غ�اتيماال،  المك�سيك  تابا�سك� حدود  تين��سيكي في والية  المك�سيك من مدينة  بذويهم 

في والية ت�سيابا�س حدود المك�سيك الجن�بية مع غ�اتيماال. ويدخل الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم اإلى المك�سيك عادة في 

قطارات الب�سائع اأو ُيهربهم اإلى البلد مهرب� الب�سر. وتتجلى مخاطر هذه الرحلة المريعة في �س�ر االأطفال ف�ق عربات قطارات 

نقل الب�سائع، وهم ال يحمل�ن �سيئاً في الغالب عدا مالب�سهم اأو حقائب على ظه�رهم، وال يم�سك�ن ب�سيء في كثير من االأحيان 

�س�ى ق�سبان رفيعة على حافتي عربات القطارات. وعالوة على ذلك، دفعح�س�ر اأفراد المعهد ال�طني للهجرة بكثرة في بع�س 

المناطق بالمهاجرين اإلى التخلي عن ممرات اآَمن ومحاولة العب�ر عبر المك�سيك على ط�ل م�سالك اأخطر لتجنب االعتقال. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك، خ�س�ست ال�اليات المتحدة، عبر مبادرة ميريدا، مليارات الدوالرات لم�ساعدة المك�سيك على ت�سديد االأمن 

على ط�ل حدودها الجن�بية وزيادة قدرتها على احتجاز المهاجرين، بمن فيهم الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم، واتخاذ تدابير 

. واأدى ذلك اإلى زيادة �سع�بة العب�ر من المك�سيك، وزيادة الطلب اأي�ساً على المهربين. ويمكن اأن يتعر�س الق�سر غير 
76

اأخرى

اأو  الم�سح�بين بذويهم عند العب�ر من المك�سيك لالختطاف واالبتزاز من �سبكات الجريمة المنظمة، واال�ستغالل في العمل 

.
77

الجن�س، وغير ذلك من اأ�سكال االإيذاء

وعلى الرغم من زيادة خط�رة العب�ر من البلد، ال يزال الق�سر غير الم�سح�بين بذويهم من اأمريكا ال��سطى يهاجرون عبر 

اإليهم. ومن  الم�ساعدة  لتقديم  جه�داً  اأي�ساً  المك�سيك  بذلت حك�مة  ال��سع،  بهذا  واعترافاً  المتحدة.  ال�اليات  اإلى  المك�سيك 

االأمثلة تعيين الم�ظفين المعنيين بحماية الطف�لة، المكلفين بمهمة تقديم الم�ساعدة والدعم اإلى االأطفال المهاجرين. وفي 

عام 2014، �سنت المك�سيك اأي�ساً القان�ن العام ب�ساأن حق�ق الفتيان والفتيات والمراهقين، الذي يت�سمن تدابير لت�فير الم�ساعدة 

القان�نية للق�سر غير الم�سح�بين بذويهم.

تحديات الحماية

تن�ساأ عن هجرة االأطفال تحديات فريدة عديدة في مجال الحماية، الأن المهاجرين االأطفال يعان�ن "�سعفاً مزدوجاً" ك�نهم 

. ومن الناحية العملية، يتعر�س المهاجرون االأطفال ب�جه خا�س للعنف واال�ستغالل واالتجار؛ 
78

اأطفااًل ومهاجرين في اآن واحد

وتزداد ال�س�اغل ب�ساأن هذه االأ�سكال من االإيذاء عندما يهاجر االأطفال بمفردهم اأو ينف�سل�ن عن اأ�سرهم. وحتى اإذا كان االأطفال 

في البداية قد يهاجرون مع اأ�سرهم، ثمة اأ�سباب �ستى قد تجعلهم ينف�سل�ن عنها خالل رحلتهم. وكما ت�سف الي�ني�سف، "يمكن 

اأن يك�ن العنف في �سكل اإجراءات تتخذها الدولة وال �سيما خالل اإنفاذ ق�انين الهجرة اأو احتجاز المهاجرين، اأو عامة النا�س في 

�سكل اعتداءات ب�سبب كره االأجانب، اأو اأرباب العمل في �ستى �سروب عمل االأطفال، اأو االأطفال االآخرون بما في ذلك ت�سلط االأقران 

.
واالإيذاء في المدار�س، اأو داخل االأ�سر في �سكل عنف منزلي"79

وعمل االأطفال الق�سري وزواج االأطفال الق�سري من بين اأ�س�ء اأ�سكال اال�ستغالل التي يعاني االأطفال وحدهم دون �س�اهم من 

اال�ستغالل.  ذلك  ب�ساأن  ال�س�اغل  حدة  تزداد  المهربين،  على  االعتماد  اإلى  اأ�سرهم  اأو  االأطفال  ي�سطر  وعندما  اإزاءها.  ال�سعف 

 Bochenek, 2016   76
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79  المرجع نف�سه.
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، ومع ذلك، من الم�ؤكد اأن القلق اإزاء ا�ستغالل المهربين لالأطفال ي�ؤدي في 
80

ويختلف تهريب المهاجرين عن االتجار بالب�سر

كثير من االأحيان اإلى القلق اإزاء االتجار باالأطفال.وعلى الرغم من اأن التقديرات العالمية ل�سحايا االتجار محدودة وي�سعب 

اأمكن  الذين  بالب�سر  االتجار  المائة من �سحايا  في   28 اأن  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  االأمم  يقدر مكتب  جمعها، 

.
81

التعرف عليهم في عام 2014 اأطفال، على اأن ح�الي 20 في المائة من ال�سحايا فتيات و8 في المائة فتيان

وت�سبح الحاجة اإلى معالجة تحديات الحماية التي يتعر�س لها المهاجرون االأطفال اأ�سد اإلحاحاً عند وق�ع وفيات في �سف�فهم. 

ف�فقاً لم�سروع المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن المهاجرين المفق�دين، ت�في ما ال يقل عن 46.000 مهاجر منذ عام 2000، من 

. وفي عام 2015، على �سبيل المثال، تقدر المنظمة اأن وفيات االأطفال �سكلت ثلث وفيات المهاجرين 
82

بينهم عدد كبير من االأطفال

.وعالوة على ذلك، �سكل االأطفال ربع المهاجرين البالغ عددهم ح�الي 24.000 مهاجر اأنقذتهم منظمة اأطباء بال 
83

في بحر اإيجة

.2015
84

حدود في البحر االأبي�س المت��سط في الفترة بين اأيار/ماي� وكان�ن االأول/دي�سمبر 

ويتطلب اختفاء المهاجرين االأطفال اأي�ساً اهتمامنا العاجل. ففي عام 2016، ا�سترعى اختفاء نح�10.000 طفل غير م�سح�بين 

بذويهم في اأوروبا اهتمام عناوين و�سائط االإعالم الدولية. وفي معر�س مخاطبة اأع�ساء البرلمان االأوروبي، اأ�سار مكتب ال�سرطة 

االأوروبي اإلى اأن بع�س ه�ؤالء االأطفال ربما غادروا ديارهم بحثاً عن اأ�سرهم في اأوروبا، لكن المرجح اأن كثيراً منهم وقع�ا �سحية 

ا�ستغالل المهربين لهم، الأغرا�س منها اال�ستغالل في العمل اإذ ُي�ستخدم�ن للت�س�ل اأو ُيجَبرون على ارتكاب الجرائم واال�ستغالل 

.
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الجن�سي

80  لالطالع على تعريفي م�سطلحي "تهريب المهاجرين" و"االتجار بالب�سر"، ف�ساًل عن مفاهيم اأخرى ذات �سلة، انظر التذييل األف للف�سل الثاني من هذا 

التقرير، الهجرة والمهاجرون: لمحة عامة.
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83   المرجع نف�سه.

84  المرجع نف�سه.
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