تأمل معي

حركة مستمرة
الهجرة بما لها من مزايا وعيوب تتزايد على مستوى العامل
وسائل النقل احلديث والتكنولوجيا الرقمية تسمحان
للناس بالتنقل بسهولة عبر احلدود .فعلى مستوى العامل،
جند أن هناك  258مليون شخص ،أو  %3.4من سكان العامل،
يقيمون بعيدا عن مسقط رأسهم .وقد ارتفعت أعداد املهاجرين
الدوليين حاليا إىل ثالثة أضعاف ما كانت عليه يف سبعينات
القرن املاضي .والهجرة الدولية تأخذ يف الوقت احلايل أشكاال
خمتلفة ،فاملهاجرون ألغراض اقتصادية يغادرون بلدانهم
بمحض إرادتهم بحثا عن العمل ،بينما يضطر الالجئون إىل
الفرار من بلدانهم بسبب الصراعات وأعمال العنف .وبينما
يمكن أن حتقق الهجرة مكسبا اقتصاديا ،فإنها قد تشكل أيضا
حتديا جسيما على املستوى السياسي وعلى صعيد السياسات.
والعمل هو احلافز األساسي للهجرة .فالعمالة املهاجرة
تمثل الثلثين من إجمايل املهاجرين الدوليين ،ويتجه أغلبها
إىل البلدان مرتفعة الدخل .وبالنسبة لهؤالء األفراد وأسرهم
فإن الهجرة قد تعود عليهم بمكاسب كبيرة على مستوى
الدخل والتعليم والصحة .وبالنسبة لبلدان موطنهم األصلي،
قد تؤدي الهجرة إىل تخفيض معدالت البطالة وتعزيز
نقل املعرفة .كذلك توفر حتويالت املغتربين التي يرسلها
املهاجرون إىل موطنهم األصلي — والتي بلغت  613مليار
دوالر يف  — 2017قدرا من التدفقات املالية ومصدرا ثابتا
1, 10/26/2018
الهجرة PTالوافدة يمكن
للدخل .وبالنسبة لبلدان املقصد ،فإن

تزايد الهجرة الدولية
زيادة مطردة في أنحاء العالم
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(نسبة المهاجرين الدوليين)% ،2017-2000 ،
2017

التغير

20.5+

%76

17.2+

2000
الكويت

%55
45

13.2+

46
88

لكسمبرغ

32
37

11.4+
10.9+

27

45

11.6+

ُعمان

25

سنغافورة

35

اإلمارات العربية املتحدة

78

10.5+

32
املصدر :األمم املتحدة.

اململكة العربية السعودية

32

لبنان

الصورةISTOCK/ MATRIYOSHKA :
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اﳌﺼﺪر :ﲢﺪﻳﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٨

إعداد جيا فينغ ،مسؤولة شؤون التواصل يف إدارة التواصل
بصندوق النقد الدويل.

تغيرات هائلة ،ال سيما في الخليج

(عدد المهاجرين الدوليين ،بالمليون)
٢٤٤

أن تؤدي إىل زيادة املعروض من العمالة ،وتعزيز اإلنتاجية،
وتخفيف الضغوط على نظم املعاشات التقاعدية.
ولكن ليست كل أشكال الهجرة حتدث يف ظروف إيجابية.
فقد أدت الصراعات وأشكال االضطهاد إىل بلوغ عدد النازحين
من أوطانهم  68.5مليون شخص بحلول عام  — 2017منهم
 25.4مليون الجئ ،و 3.1مليون من طالبي اللجوء ،و 40مليونا
من املهجرين داخليا يف بلدانهم — وهو مستوى غير مسبوق
يف العقود املاضية .وكان أكثر من نصف الالجئين من األطفال،
كثيرون منهم دون رفقة ذويهم أو منفصلون عنهم .وقد نزح ثلث
الالجئين إىل االقتصادات األقل نموا حيث ال تصل غالبا طاقتها
الستيعابهم وإدماجهم إىل املستويات املتوقعة.
وللهجرة أهميتها بالنسبة لتحقيق الرخاء االقتصادي
والتنمية البشرية واألمن ،لذا فقد أصبح ضمان الهجرة األكثر
أمانا واألفضل تنظيما من األولويات العاملية .فاألمم املتحدة،
على سبيل املثال ،يف سبيلها العتماد اتفاقين عامليين لتحسين
نظم حوكمة الهجرة .ولكن شيئا واحدا يبدو واضحا ،وهو أنه
ال يسع أي بلد معاجلة قضايا الهجرة وحده .فالتحديات العابرة
للحدود تتطلب حلوال عابرة للحدود.

تأمل معي

الهجرة يمكن أن حتقق مكسبا ...
بعد االنتقال إىل اقتصاد متقدم ،حقق املهاجرون من
أفقر البلدان ما يلي:

زيادة قدرها  15ضعفا

يف الدخل

 466مليار دوالر ،أو  %76من حتويالت املغتربين العاملية تتدفق إىل االقتصادات النامية،
متجاوزة ثالثة أضعاف املساعدات اإلنمائية الرسمية تقريبا يف 2017
أين تذهب هذه األموال
(تدفقات حتويالت املهاجرين الوافدة ،بمليارات الدوالرات
األمريكية)2017 ،

مضاعفة معدالت
االلتحاق باملدارس

25

تخفيضا قدره  16ضعفا

يف معدالت وفيات األطفال

فرنسا

64

31

33

املكسيك

الفلبين

الصين

69

الهند

املصدر :البنك الدويل.

 ...لكنها أيضا قد تشكل حتديا

خلقت أزمتا الالجئين يف سوريا والسودان أربعة من أكبر عشرة تدفقات للهجرة يف العامل خالل الفترة  .2015-2010ويف الفترة من 2015-2010
أعيد توطين كثير من الالجئين الذين نزحوا من أفغانستان إىل باكستان خالل الفترة  ،2010-2005مما أدى إىل حدوث تدفق عكسي.
أكبر عشرة ممرات للهجرة2010-2005 ،
(عدد املهاجرين ،باملليون)

أكبر عشرة ممرات للهجرة2015-2010 ،
(عدد املهاجرين ،باملليون)

املصدر :التقديرات والعرض املصور للبيانات من إعداد «غاي أبل» (.)Guy J. Abel
ملحوظة :بعض البلدان ال تتوفر عنها بيانات كاملة ألنها مل تكن ضمن أكبر عشرة ممرات ،ولكن تم اإلبقاء عليها ألغراض املقارنة.

%68

من جميع الالجئين يف  2017جاءوا من
خمسة بلدان فقط ،هي أفغانستان وميانمار
والصومال وجنوب السودان وسوريا.

%85

من جميع الالجئين يف  2017نزحوا إىل
اقتصادات نامية منها إيران ولبنان
وباكستان وتركيا وأوغندا.
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