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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٢١البند 

        العوملة والترابط
  اهلجرة الدولية والتنمية    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، قررت اجلمعية العامة عقد حـوار رفيـع املـستوى بـشأن اهلجـرة               ٦٣/٢٢٥يف قرارها     

معيـــة ، دعـــت اجل٦٥/١٧٠ويف قرارهـــا . الدوليـــة والتنميـــة خـــالل دورهتـــا الثامنـــة والـــستني 
ب أيـضا إىل األمـني العـام تقـدمي         وطلـ . سهام يف تقرير األمني العام    املنظمات ذات الصلة إىل اإل    

 تقريــر عــن آثــار اهلجــرة يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف بلــدان األصــل وبلــدان املقــصد 
)A/67/219.(  

وتوفر مقدمة هـذا التقريـر حملـة عامـة شـاملة عـن التقـدم احملـرز يف التـصدي لتحـديات                         
 انعقــد فيهــا احلــوار الرفيــع املــستوى األول بــشأن  يت، وهــي الــسنة الــ٢٠٠٦ منــذ عــام اهلجــرة

وتقترح أيضا بعض املسائل الرئيـسية الـيت يـتعني أن ينظـر فيهـا احلـوار           .اهلجرة الدولية والتنمية  
  .٢٠١٣الرفيع املستوى املقرر عقده يف عام 

 
  

  *  A/68/150.  

http://undocs.org/ar/A/RES/63/225�
http://undocs.org/ar/A/RES/65/170�
http://undocs.org/ar/A/67/219�
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إىل أحدث األدلـة املتاحـة ويـسلط        ويوجز الفرع الثاين اجتاهات اهلجرة العاملية استنادا          
. الــضوء علــى تــدفقات اهلجــرة األخــرية وينــاقش دور اهلجــرة يف الــتغري الــسكاين يف املــستقبل   

ويورد الفـرع الثالـث مناقـشة للجوانـب املتعـددة األبعـاد للـهجرة والتنميـة، مـع تركيـز خـاص                       
  .على تأثري اهلجرة يف التنمية العاملية

س الـيت استخلـصتها منظومـة األمـم املتحـدة، فـضال عـن               ويعرض الفـرع الرابـع الـدرو        
املنظمة الدولية للهجرة، يف جمال تعزيز فوائد اهلجـرة لتحقيـق التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية                 
وتــوفري اســتجابة للــهجرة تكــون متــسقة ومــشتركة بــني الوكــاالت وتطبيــق املعــايري والقواعــد   

  .الدولية ذات الصلة
  .مثانية تدابري حمددة ملتابعة احلوار الرفيع املستوىويقترح الفرع اخلامس   

  

    
  مقدمة  - أوال  

أحرزنــا تقــدما حقيقيــا يف فهــم الطريقــة الــيت يــؤثر هبــا املهــاجرون     ،٢٠٠٦منــذ عــام   - ١
 مليــون مهــاجر يف العــامل علــى تنميــة بلــداهنم األصــلية وبلــدان   ٢٣٢الــدوليون البــالغ عــددهم  

وقـد حـان الوقـت      .  تقر مبسامهاهتم وحتميهم مـن االسـتغالل       نا سياسات خمتلفة  ذونف. مقصدهم
اآلن للعمل على حنو أكثر انتظاما ومسؤولية، مبا يكفـل اتبـاع هنـج قـائم علـى احلقـوق ومـراع                      

  .للسن واالعتبارات اجلنسانية إزاء اهلجرة الدولية
جرون، فعنـدما يتنقـل املهـا      .وحنن نعلم أن اهلجرة حتد مـن الفقـر بـشكل يفـوق العـادة                - ٢

يزداد دخل بعضهم زيادة متعددة األضعاف وتبلغ معدالت التحـاق أطفـاهلم باملـدارس ضـعف                
ــه   ــت علي ــا كان ــرهم يف االلتحــاق       . م ــراد أس ــاهنم أف ــلوهنا إىل أوط ــيت يرس ــوال ال ــساعد األم وت

وقـد بلغـت    . مدادات املياه والكهربـاء   إباملدارس ودفع تكاليف الرعاية الصحية وجتهيز املنازل ب       
.  بليــون دوالر يف العـام املاضــي ٤٠١ التحـويالت الرمسيــة إىل البلـدان الناميــة وحـدها    تـدفقات 

 العـــاملي حيـــث أهنـــم يـــساعدون يف تلبيـــة جرون دورا هامـــا يف إطـــار االقتـــصادويـــؤدي املهـــا
وتعتمــد بلــدان املقــصد علــيهم لــسد . االحتياجــات البالغــة األمهيــة مــن املهــارات واليــد العاملــة 

  .عمل على مجيع املستويات ولفتح أسواق جديدةالثغرات يف سوق ال
مــع أن فلــيس بوســع أي جمت. ، تــأثرت مجيــع البلــدان تقريبــا بــاهلجرة ٢٠١٣ويف عــام   - ٣

نـه كـثريا مـا يتعـذر علـى          أغـري    .ثـار التنقـل البـشري يف احلـسبان        يفكر يف املـستقبل دون أخـذ أ       
لـى العمـل الالئـق والتمتـع حبيـاة      النساء والرجال االستفادة مبا فيه الكفاية من فرص احلـصول ع     

فضل إذ ال يعترف مبهـارات املهـاجرين ومـؤهالهتم ويتعـذر علـى الـشركات واألسـر املعيـشية                     أ
  .توظيف العمال الذين حتتاج إليهم
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ويــؤدي ذلــك بالتــايل إىل املــساس  . والقنــوات املوجــودة للــهجرة القانونيــة قليلــة جــدا   - ٤
.  نطـاق محايـة القـانون      جاليني ويعيشون ويعملون خـار    ويسافر امل . حبقوق اإلنسان للمهاجرين  

وينــتج عــن ذلــك متكــني أولئــك الــذين يــستغلوهنم، مبــن فــيهم املهربــون واملتجــرون والقــائمون  
فيــتعني علينــا الــشروع يف بنــاء نظــام . بــالتوظيف املعــدومو الــضمري وأربــاب العمــل الفاســدون 
  .ادي والعشرينللهجرة الدولية قابل للتكيف يستجيب لواقع القرن احل

وقد قمنا قبل سبع سنوات خالل احلوار الرفيع املستوى األول بشأن اهلجرة الدولية والتنمية   - ٥
صبح املنتدى اليوم ضرورة أوقد . خبطوة تارخيية متثلت يف إنشاء املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية

  .عزز فهم مشترك للهجرةة سنويا وي دول١٥٠فهو يستقطب ما يزيد على : ال غىن عنها
وأدجمت يف مناقشاتنا مواضـيع كانـت مـثرية للخـالف يف وقـت مـا، مـن قبيـل حقـوق                       - ٦

واجملتمع املدين هو أيضا أسـهم يف املنتـدى واسـتفاد          . اإلنسان للمهاجرين واهلجرة غري القانونية    
  . كرب من أجل حتقيق التغيريأكثر فعالية وموحدة بدرجة أمنه، مما جعله قوة 

 كيانـا   ١٥ويف غضون ذلك، عملت اجملموعة العاملية املعنيـة بـاهلجرة علـى اجلمـع بـني                   - ٧
. من كيانات األمم املتحدة واملنظمة الدوليـة للـهجرة مـن أجـل تنـسيق عملـها املتـصل بـاهلجرة              

ومنذ انعقاد احلوار الرفيع املستوى األول، شهدت املنظمة الدولية للهجرة توسعا يف عـضويتها              
ويف إطـار   . قوى مع كيانات األمم املتحدة املعنية باهلجرة       وتغطيتها وأقامت شراكة أ    وأنشطتها

تلك البيئة التعاونية، تقوم اجملموعة ببنـاء قاعـدة مـن األدلـة لفهـم وبلـورة الـروابط القائمـة بـني                       
اهلجرة والتنمية وتعمل يف الوقـت نفـسه علـى تعزيـز املعـايري القانونيـة الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                      

  .املهاجرين والعملو
وتواجه الدولة أكثر فـأكثر جمموعـة مماثلـة مـن التحـديات؛ ومجيـع هـذه الـدول تقريبـا                       - ٨

وهـي تـدرك بـشكل    . هي يف الواقع بلدان أصل وبلدان عبـور وبلـدان مقـصد يف الوقـت نفـسه       
وبالتـايل، فقـد بـدأت اآلراء تلتقـي،         . متزايد أن التغلـب علـى تلـك التحـديات يتطلـب التعـاون             

  .أوجد إمكانات أكرب للعمل املشترك امم
فقـد اخنفـضت رسـوم التحـويالت        . وقد اتضحت بالفعل معامل التعاون الدويل اجملـدي         - ٩

فــإن االتفاقيــة املتعلقــة بالعــاملني يف اخلدمــة : وجيــري وضــع قواعــد جديــدة. إىل النــصف تقريبــا
دأت العديـد مـن الـدول يف        وقد بـ   .املرتلية ستساعد يف محاية بعض من املهاجرين األكثر ضعفا        

  . الوقت نفسه بإدماج اهلجرة يف استراتيجياهتا اإلمنائية
، يتعني على احلوار الرفيع املستوى التداول بشأن وضع برنـامج عمـل   ٢٠١٣ويف عام     - ١٠

عملي املنحى إلنشاء نظام للتنقـل الـدويل يكـون أكثـر أمنـا وشـفافية حيمـي حقـوق املهـاجرين                      
صادية املشتركة ويعزز متاسك اجملتمعات املتعددة الثقافات ويعاجل املخـاوف          وخيدم املصاحل االقت  

  .العامة بشـأن اهلجرة وينظر إىل املهاجرين كأعضاء حيويني يف جمتمعاتنا احمللية
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ويتطلب إجياد نظـام دينـامي حقيقـي للتنقـل          . وجيب إحراز تقدم على مجيع املستويات       - ١١
ــسياسات يف   ــشري أن يعمــل صــانعو ال ــصدي    الب ــشكل تعــاوين للت ــة ب ــع قطاعــات احلكوم  مجي

  .لتحديات اهلجرة
فقـد كـان للـهجرة دور أساسـي         . وباملثل، جيب تسخري ما للـهجرة مـن أثـر يف التنميـة              - ١٢

وقد حان الوقـت ألن تنظـر الـدول األعـضاء يف        . يف حتقيق العديد من األهداف اإلمنائية لأللفية      
  .٢٠١٥ة التنمية ملا بعد عام إدماج اهلجرة واملهاجرين صراحة يف خط

ــام          - ١٣ ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــداف خط ــن أه ــد يكــون م ــز   ٢٠١٥وق ــى التميي ــضاء عل  الق
سيما فيما يتعلق باألجور واحلصول على التعليم والرعاية الـصحية؛ ووضـع             املهاجرين، ال  ضد

  املهـارة؛  علـى مـن   أحد آلفة االجتار بالبشر؛ وزيـادة نـسبة املهـاجرين العـاملني علـى مـستويات                 
إضـافة إىل ذلـك، جيـب أن نعـزز          . وخفض نسبة املهاجرين الـذين يفتقـرون إىل حقـوق اإلقامـة           

  .التزام الشتات كشركاء يف التنمية
ــام الفــرص املتــصلة        - ١٤ ــسمح بإجيــاد حــل للمــشاكل واغتن وال توجــد اســتجابة واحــدة ت

  .وحنن حباجة إىل حلول عملية تسمح بتحقيق نتائج ملموسة. باهلجرة
، أطلــق املمثــل اخلــاص لألمــني العــام املعــين بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة  ٢٠١٢ويف عــام   - ١٥
الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث مـن         ثرين بالرتاعات األهلية أو   درة ملعاجلة حمنة املهاجرين املتأ    مبا

وقــد حفــز جهــوده الــرتاع يف ليبيــا حيــث تقطعــت الــسبل مبئــات اآلالف مــن   . صــنع اإلنــسان
وميثـل ذلـك مـشكلة ميكـن     .  الضعفاء الذين وجدوا أنفسهم يف بلد متزقـه الـصراعات        املهاجرين

ومتثـل مبادرتـه مثـاال حيتـذى يف كيفيـة املـضي قـدما يف التـصدي            . إجياد حل حقيقي وعملي هلا    
  .لتحديات أخرى

وأحث الدول األعضاء على أن تكون مستعدة لدى حضورها احلوار الرفيـع املـستوى                - ١٦
ولــيس مــن الــضروري . نقــاش نــشط بــشأن املــشاكل والفــرص املتــصلة بــاهلجرة للمــشاركة يف 

إذ أن احللــول . االتفــاق علــى مجيــع جوانــب اهلجــرة مــن أجــل وضــع أولويــات العمــل التعــاوين
  .الفعالة واملبتكرة للتحديات املشتركة قد تصبح معايري عاملية يف هناية املطاف

وميثـل احلـوار   . ن الـدويل يف جمـال اهلجـرة   وحنن نقف على عتبة عهد جديـد مـن التعـاو       - ١٧
ويقترح برنامج العمل املؤلف من مثاين نقـاط الـوارد يف           . الرفيع املستوى فرصتنا لعبوره بنجاح    

ــى          ــة عل ــات احمللي ــاجرين واجملتمع ــضل للمه ــستقبل أف ــة م ــددة لكفال ــر خطــوات حم ــة التقري هناي
  .سواء حد
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  اجتاهات اهلجرة  - ثانيا  
والتحـــول .  تـــشهد ازديـــادا مـــن حيـــث نطاقهـــا وتعقيـــدها وتأثريهـــاال تـــزال اهلجـــرة  - ١٨

ففي صـميم هـذه     . الدميغرايف والنمو االقتصادي واألزمة املالية األخرية تعيد حتديد وجه اهلجرة         
ويف حـني  . كثـر أمنـا   حياة أفضل أو أ  الظاهرة بشر يسعون إىل احلصول على العمل الالئق وإىل        

ى التنقــل والعــيش والعمــل يف أمــان وبكرامــة يف مجيــع أحنــاء أن املاليــني مــن البــشر قــادرون علــ
العنف والرتاعات أو الـتغريات البيئيـة        العامل، فإن آخرين يضطرون إىل االنتقال بسبب الفقر أو        

ويواجــه العديــدون يف طــريقهم االســتغالل وســوء املعاملــة وغــري ذلــك مــن انتــهاكات حقــوق   
 .اإلنسان

تاج العاملي اقترانا بعوملة أسواق العمـل تـشكل القـوة الدافعـة             نوال تزال التغريات يف اإل      - ١٩
ففي بعض البلدان، تزيد شيخوخة السكان من الطلـب علـى           . وراء احلركة الدولية لليد العاملة    

فبالنــسبة ألعــداد متزايــدة مــن الــشباب، متثــل اهلجــرة . اليــد العاملــة الــذي ال ميكــن تلبيتــه حمليــا
  . للحصول على عمل مدفوع األجريدةاالستراتيجية العملية الوح

وتتيح االبتكارات يف جمايل النقل والتكنولوجيا الفرصة للنـاس ألن يهـاجروا علـى حنـو                  - ٢٠
صبح خيـارا ميكـن ملعظـم سـكان العـامل           أونظرا إىل أن التنقل     . أكثر تواترا وعلى مسافات أكرب    

صري األجــل لألفــراد تكمــل حتمــل تكلفتــه، فــإن اهلجــرة الدائريــة واهلجــرة العائــدة والتنقــل القــ  
كثـر  أوقـد نـشأ عـن ذلـك واقـع أقـل حتجـرا و             . بصورة متزايدة التـوطني الطويـل األجـل لألسـر         

  .تنوعا وتباينا ازداد فيه إمهال التصنيفات التقليدية والثنائيات البسيطة
  

  عدد املهاجرين يف العامل حاليا  -ألف   
ــغ      - ٢١ ــا يبل ــراهن م ــ٢٣٢يــضم العــامل يف الوقــت ال ــسبة  )١(ون مهــاجر دويل ملي ، تعــيش ن
.  يف املائة من هذا العـدد      ٤٨ومتثل النساء نسبة    . )٢(يف املائة منهم يف املناطق املتقدمة النمو       ٥٩

لمهـاجرين الـدوليني يف مشـال     العـدد املقـدر ل  ، زاد٢٠١٣ إىل عـام     ٢٠٠٠ مـن عـام      ويف الفترة 
هــــاجرين يف جنــــوب املعــــدد  مليــــون مهــــاجر، يف حــــني زاد ٣٢الكــــرة األرضــــية مبقــــدار 

  .)٣( مليون مهاجر تقريبا٢٥ًاألرضية مبقدار  الكرة
__________ 

 .هم األشخاص الذين يعيشون خارج البلد الذي ولدوا فيه أو حيملون جنسيته“ املهاجرون الدوليون”  )١(  

 ،Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revisionإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شـعبة الـسكان،     )٢(  
 ).سيصدر قريباً) (POP/DB/MIG/Rev.2013قاعدة بيانات األمم املتحدة، (

بـشأن مرحلـة   ميثـل حكمـا   ُيستعان بالتمييز بني املناطق املتقدمة النمو واملناطق النامية لغرض اإلحصاءات وال    )٣(  
جنـوب  ” ومـصطلح    “مشال الكـرة األرضـية    ”ويستخدم مصطلح   . النمو اليت بلغها بلد معني أو منطقة معينة       

 .“النامية” واملناطق “املتقدمة النمو”دفني للمناطق  كمصطلحني مترا“الكرة األرضية



A/68/190
 

6 13-40846 
 

 يف املائـة مـن جممـوع        ١١، بلغت نسبة املهاجرين الدوليني مـا يقـرب          ٢٠١٣ويف عام     - ٢٢
 يف املائـة الـيت ُسـجلت يف    ٩مسجلة ارتفاعاً من نـسبة أقـل مـن     -سكان املناطق املتقدمة النمو  

ويف الفتـرة مـن     ). ١انظـر اخلريطـة     ( املائة يف املناطق النامية       يف ٢ مقابل أقل من     - ٢٠٠٠عام  
ــام  ــام ٢٠٠٠عـ ــدد ، زاد ٢٠١٣ إىل عـ ــية    عـ ــرة األرضـ ــوب الكـ ــيمني يف جنـ ــاجرين املقـ املهـ

عـدد   مليـون مهـاجر، يف حـني زاد          ٢٣حبـوايل   ) اهلجرة فيما بني بلدان اجلنـوب     (والقادمني منه   
مبـا يزيـد عـن    القادمني من جنـوب الكـرة األرضـية    املهاجرين املقيمني يف مشال الكرة األرضية و    

  . مليون مهاجر٢٤
  

  ١اخلريطة 
  نسبة املهاجرين الدوليني من جمموع السكان    

  
   
  
  
  
  
  
  
  
 Trends in International Migrant Stock: theإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان،   :املصدر  

2013 Revision ،)ألمم املتحدة، قاعدة بيانات اPOP/DB/MIG/Rev.2013) (ًسيصدر قريبا.(  
  

، بلــغ عــدد املهــاجرين الــدوليني يف آســيا ٢٠١٣ إىل عــام ٢٠٠٠ويف الفتــرة مــن عــام   - ٢٣
 يف املائة، وبـذلك سـجلت آسـيا خـالل تلـك       ٤١بزيادة نسبتها   أي   مليون مهاجر،    ٢٠حوايل  

ونتيجـة لـذلك،    . ها من املناطق الرئيـسية    املهاجرين تفوق ما ُسجل يف غري     عدد  الفترة زيادة يف    
بـا يف املـستقبل القريـب لتـصبح املنطقـة الرئيـسية الـيت               وفإن آسيا يف طريقها إىل أن تتجـاوز أور        

  .تستضيف أكرب عدد من املهاجرين الدوليني
وُســجل أكثــر مــن ثلثــي النمــو الــذي عرفتــه أعــداد املهــاجرين يف آســيا خــالل الفتــرة      - ٢٤

 مليـون   ٣٣ مليـون إىل أكثـر مـن         ١٩ آسيا، حيـث ارتفـع النمـو مـن            يف غريب  ٢٠١٣-٢٠٠٠

 يف املائة أو أكثر١٠
 يف املائة١٠ و ٢بني 

 يف املائة٢أقل من 
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وشـهد جنـوب شـرق آسـيا،        . املتعاقـدين يف البلـدان املنتجـة للـنفط        العمـال   بسبب الطلب على    
الذي يضم اقتصادات سريعة النمو مثل تايلند وسنغافورة وماليزيا، هو كذلك زيـادة حـادة يف                

  ).٢انظر اخلريطة  (٢٠١٣ إىل عام ٢٠٠٠ام عدد املهاجرين الدوليني يف الفترة من ع
بنحـــو يف العـــامل ، زاد عـــدد املهـــاجرين ٢٠٠٩ إىل عـــام ٢٠٠٠ويف الفتـــرة مـــن عـــام   - ٢٥
ــسابق         ٤,٦ ــد ال ــسجلة خــالل العق ــسنوية امل ــادة ال ــن ضــعف الزي ــر م ــسنة، أي أكث ــني يف ال مالي

 أكــرب زيــادة يف وخــالل العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعــشرين، ســجلت آســيا). مليــون ٢(
، وأمريكـا   ) مليـون يف الـسنة     ١,٣(أوروبا  تلتها  ،  ) مليون يف السنة   ١,٧(عدد املهاجرين الدوليني    

: مـن املنـاطق األصـلية     منطقة  كوشهدت آسيا أيضا أكرب زيادة      ).  مليون يف السنة   ١,١(الشمالية  
أمريكـا  تلتـها   نة،   مليـون يف الـس     ٢,٤القـادمني مـن آسـيا بنـسبة         عامليـا   حيث زاد عـدد املهـاجرين       

  ). مليون٠,٥(وأوروبا )  مليون٠,٦(وأفريقيا )  مليون١,٠(الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
  

  ٢اخلريطة 
  ٢٠١٣- ٢٠٠٠املهاجرين الدوليني، الفترة أعداد  يف تغري    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Trends in International Migrant Stock: theإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان،   :املصدر  

2013 Revision ،) ،قاعدة بيانات األمم املتحدةPOP/DB/MIG/Rev.2013) (ًسيصدر قريبا.(  
  

ــام    - ٢٦ ــرة مــن ع ــاجرين  تراجعــت ، ٢٠١٣ إىل عــام ٢٠١٠ويف الفت ــادة يف عــدد امله الزي
يـادة  أكـرب ز أوروبـا  وخـالل تلـك الفتـرة، شـهدت     . يف الـسنة ماليـني   ٣,٦الدوليني إىل حوايل   

ــسنة ١,١( ــون يف ال ــها ، ) ملي ــيا تلت ــون١,٠(آس ــشمالية  )  ملي ــا ال ــون٠,٦(وأمريك ويف ).  ملي
 مليــون علــى الــرغم مــن    ٠,٥املهــاجرين قــدرها  أعــداد أفريقيــا، ُســجلت زيــادة ســنوية يف    

  .االخنفاض احلاد يف عدد الالجئني

لتغري بالنسبة املئويةا
 يف املائة أو أكثر٥٠زيادة نسبتها 

 يف املائة٥٠زيادة تقل نسبتها على 
اخنفاض
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اخنفـضت  ، حيـث  وعلى الصعيد العاملي، ظلت نسبة النساء املهـاجرات مـستقرة نـسبياً             - ٢٧
يف املـــسجلة  يف املائـــة ٤٨,٠ إىل نـــسبة ٢٠٠٠يف عـــام املـــسجلة  يف املائـــة ٤٩,١مـــن نـــسبة 

، زادت النسبة املئوية للمهـاجرات يف       ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٠ويف الفترة من عام     . ٢٠١٣ عام
اً أوروبا الغربية وأمريكا اجلنوبيـة وأمريكـا الـشمالية وأسـتراليا ونيوزيلنـدا، ويرجـع ذلـك جزئيـ                  

ويف املقابـــل، تراجعـــت نـــسبة املهـــاجرات يف أفريقيـــا مـــن  . إىل زيـــادة العمـــر املتوقـــع للنـــساء
ــن    ٤٥,٩إىل  ٤٧,٢ ــيا مـ ــاجرات يف آسـ ــسبة املهـ ــة، يف حـــني اخنفـــضت نـ  إىل ٤٥,٤ يف املائـ
  .العمالة اليدويةيف املائة خالل نفس الفترة، بسبب الطلب املتزايد على  ٤١,٦
 مليـون   ٣٠,٩ سـنة مـن      ٢٠ الدوليني الذين ال يتجاوز عمرهم       وارتفع عدد املهاجرين    - ٢٨

ــام  ــام  ٣٤,٩ إىل ٢٠٠٠يف ع ــون يف ع ــدان     و. ٢٠١٣ ملي ــادة يف البل ــك الزي ــجلت كــل تل ُس
علـى  استضافتهم البلدان الناميـة     ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الشباب املهاجرين الذين        . النامية

ويف الفتـرة   . ٢٠١٣ يف املائـة يف عـام        ٦٢إىل   ٢٠٠٠ يف املائـة يف عـام        ٥٦الصعيد العاملي مـن     
ــادة أكــرب ، شــهدت آســيا  ٢٠١٣ إىل عــام ٢٠٠٠مــن عــام   ــشباب املهــاجرين،  يف زي عــدد ال

ــرة    .  مليــون مهــاجر ٣,١قــارب  مــا ــشمالية خــالل نفــس الفت ــل، شــهدت أمريكــا ال ويف املقاب
ــذين ال يتجــاوز عمــرهم      ــدوليني ال ــاجرين ال ــغ  ٢٠اخنفاضــاً يف عــدد امله ــون ٠,٦ ســنة بل  ملي

، شـهدت أفريقيـا أعلـى نـسبة للمهـاجرين الـذين ال يتجـاوز عمـرهم                  ٢٠١٣ويف عام   . مهاجر
ــة ومنطقــة البحــر  تلتــها ، ) يف املائــة٣٠( ســنة مــن بــني جممــوع املهــاجرين   ٢٠ أمريكــا الالتيني

  ). يف املائة٢٤(الكارييب 
صاءات التـابع ملنظمـة      العاملي الذي يصدره سـنوياً معهـد اإلحـ         يلموجز التعليم لووفقاً    - ٢٩

التعلـيم  طـالب  طالـب مـن    ماليـني    ٣,٦األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، فقد كان حوايل         
 يف املائـة    ٢٩، وهـو مـا ميثـل زيـادة بنـسبة            ٢٠١٠مولـدهم يف عـام      بلـد   العايل يدرسون خارج    

 الطلبــة معظــماستــضافة وبينمــا اســتمرت أمريكــا الــشمالية وأوروبــا يف  . ٢٠٠٧مقارنــة بعــام 
علـى الـصعيد الـدويل أكثـر تنوعـاً،      الطالب ، فقد أصبحت أمناط تنقل      ٢٠١٠الدوليني يف عام    

ويـشري ارتفـاع    . حيث ارتفعـت نـسب الطلبـة األجانـب الـذين يدرسـون يف آسـيا وأوقيانوسـيا                 
ــدد  ــى        الطــالب ع ــل احلاصــلني عل ــايل وتنق ــيم الع ــة التعل ــذين يدرســون يف اخلــارج إىل عومل ال
  .عال تعليم
، ظل عدد الالجئني يف مجيع أحناء العـامل مـستقراً نـسبياً عنـد حـوايل                 ٢٠٠٠ومنذ عام     - ٣٠

البلــدان الناميــة ارتفعــت مــن استــضافتهم غــري أن نــسبة الالجــئني الــذين .  مليــون الجــئ١٥,٧
وأدى . ٢٠١٢ يف املائـة يف عـام   ٨٧ما يزيد علـى   سنوات ١٠قبل املسجلة  يف املائة    ٨٠نسبة  

ــرتاع يف اجل ــصل إىل      ال ــسجلني لي ــاع عــدد الالجــئني امل ــسورية إىل ارتف ــة ال ــة العربي حنــو مهوري
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واســتمرار وجــود حــاالت جلــوء كــبرية العــدد   . )٤(٢٠١٣يوليــه /مليــون الجــئ يف متــوز  ١,٥
وطويلة األمد هـو مبثابـة تـذكري صـارخ بـأن عبـور احلـدود الدوليـة لـيس اختياريـاً وإمنـا البـديل                          

  .لناسالصاحل الوحيد للماليني من ا
وميكن أن تكـون العوامـل البيئيـة دوافـع أساسـية للـهجرة علـى الـرغم مـن أهنـا ليـست                          - ٣١

وال يتمتــع األشــخاص . إىل التنقــلالـسبب الوحيــد عــادة يف الوقــت الــراهن الـذي يــدفع النــاس   
ومـن  . الذين يعربون احلدود الدولية هلذه األسباب باحلماية الدولية اليت حيصل عليها الالجئـون            

السياسات اليت تتنـاول اهلجـرة يف سـياق الـتغريات البيئيـة أن تـساعد النـاس علـى اهلـروب                 شأن  
وعلـى هـذا النحـو، ميكـن أن         . من أوضاع هشة وبناء جمتمعات حملية أكثر قدرة علـى التحّمـل           

ــار تغــري املنــاخ    لهامــة تكيــف تــشكل اهلجــرة اســتراتيجية   ــة الــيت تتعــرض آلث لمجتمعــات احمللي
  .)٥(والتدهور البيئي

ففـي  . ومن الصعب احلصول على األرقام املتعلقة باهلجرة غري القانونية حبكـم طبيعتـها              - ٣٢
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، الــيت هــي مــن بــني البلــدان القليلــة الــيت تقــدم بانتظــام معلومــات   

 مليـون  ١١بـأكثر مـن   نظـامي  ، ُيقـدر عـدد املهـاجرين الـدوليني بـدون وضـع قـانوين         مستكملة
 أو أكثـر مـن املهـاجرين يف وضـع           ٥٠٠ ٠٠٠ومن بني البلدان األخرى الـيت تـضم         . )٦(مهاجر

  .إيطاليا، وتايلند، وماليزيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: غري قانوين
  

   )٧(التدفقات األخرية للهجرة إىل بلدان خمتارة  -باء   
الـذين حلّـوا ببلـدان منظمـة التعـاون          الطويل  األمد   مهاجري، بلغ عدد    ٢٠١١يف عام     - ٣٣

العـدد املـستويات   هـذا  شـخص، ومياثـل    ماليـني    ٣,٨والتنمية يف امليدان االقتـصادي مـا يعـادل          
ــه ٢٠١٠  و٢٠٠٩املــسجلة يف عــامي  ــة ١٣بنــسبة أقــل ، لكن ماليــني  ٤,٤ذروة مــن  يف املائ

نــوب أوروبـــا  ويف حــني أن عـــدد األجانــب الــذين حلّــوا جب    . ٢٠٠٧عــام  املــسجلة  شــخص  
، فلــم تــشهد مــستويات اهلجــرة يف معظــم بلــدان  ٢٠٠٧اخنفــض إىل حــد كــبري منــذ عــام   قــد

منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي تقلبــات كــبرية، ممــا يــشري إىل أنــه يف حــني أن   
__________ 

 – Inter-Agency Regional Response for Syrian Refugees”مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،   )٤(  

Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Turkey – 27 June – 3 July 2013“ .متاح على املوقع :reliefweb.int. 

  )٥(  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Government, Office for Science, Foresight: 

Migration and Global Environmental Change (London, 2011.( 

  )٦(  J. Passel and D. Cohn, “Unauthorized Immigrants: 11.1 Million in 2011” (Washington, DC, Pew 

Research Hispanic Center, 2012.( 

 .بسبب قلة البيانات عن تدفقات اهلجرةحمدودة التغطية اجلغرافية هلذا التحليل   )٧(  
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  الدافعـة  األزمة االقتصادية واملالية أثرت على تـدفقات اهلجـرة إىل بعـض البلـدان، فـإن العوامـل                 
األساســية مثــل سياســات اهلجــرة وشــبكات املهــاجرين والــتغري الــدميغرايف ال تــزال حتــدد معــامل  

  . )٨(اهلجرة
وأثرت األزمة االقتصادية واملالية تأثريا كبرياً علـى تـدفق مـواطين أكثـر البلـدان تـضرراً            - ٣٤

ــدانمــن تلــك  ــرة مــن  . البل ــان ، ارتفــع تــدفق املــواطنني مــن اليو ٢٠١١ إىل ٢٠٠٧ففــي الفت ن
منظمة التعاون والتنميـة    األخرى من بلدان    وإسبانيا إىل بلدان املقصد األوروبية وبلدان املقصد        

روا أيرلنـدا   يف امليدان االقتـصادي بـأكثر مـن الـضعف، يف حـني زاد عـدد املـواطنني الـذين غـاد                     
  . يف املائة٨٠بنسبة 
بلــدان إىل جرين القــادمني مشــل األســر ميثــل الفئــة اإلداريــة الــسائدة للمهــا ملّ ومــا زال   - ٣٥

، وصــل مــا يزيــد علــى  ٢٠١١ففــي عــام . )٩(منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  
ــراد   ١,٣ ــون مــن املهــاجرين بوصــفهم أف ــدفقات    ملي  أســر، أي حــوايل الثلــث مــن جممــوع الت

 وتــشكلت ثــاين أكــرب جمموعــة مــن املهــاجرين إىل بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف  . الــواردة
ــون شـــخص أو    ــرب مليـ ــصادي، وتقـ ــدان االقتـ ــاجرين يف   ٢٥امليـ ــوع املهـ ــن جممـ ــة مـ  يف املائـ

 أساســاً بــني بلــدان -يف ظــل ُنظــم حريــة احلركــة  انتقلــوا ، مــن املهــاجرين الــذين ٢٠١١ عــام
. الغـــرض الرئيـــسي للـــهجرةحـــسب  والـــذين ال ميكـــن تـــصنيفهم بالتـــايل -االحتـــاد األورويب 

 -رين إىل بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي           حوايل سدس مجيع املهاج    ووفد
 مـن   ٢٩٠ ٠٠٠ورافق هؤالء العاملني حنـو      .  ألغراض العمل  - شخص   ٦٨٠ ٠٠٠ما يقرب   

ويف الـسنوات اخلمـس املاضـية، اسـتقبلت بلـدان منظمـة التعـاون         . ٢٠١١أفراد األسـر يف عـام       
 يف املائـة مـن      ٧حـوايل   أي   شـخص،    ٣٠٠ ٠٠٠والتنمية يف امليدان االقتصادي سـنوياً حـوايل         

  .جمموع الوافدين إليها، بوصفهم الجئني أو ألسباب إنسانية أخرى
األخص فيما بني جنـوب     وتشهد آسيا أكرب تدفقات اهلجرة بني البلدان النامية، وعلى            - ٣٦

 وحـده، أصـدرت   ٢٠١٠ففـي عـام   . وبلدان جملس التعاون اخلليجي  شرق آسيا    آسيا وجنوب 
. ٢٠٠٥ مليــون دوالر يف عــام ١,٥ مليــون تـصريح عمــل، مقابــل  ٢,٢ان اآلســيوية حنــو البلـد 

اململكة العربيـة الـسعودية واإلمـارات العربيـة         العمال  وكانت وجهة الغالبية العظمى من هؤالء       
ويف الوقت نفسه، اكتسبت بلدان يف جنوب شرق آسيا، مثـل ماليزيـا وتايلنـد، أمهيـة               . املتحدة

  .ال املهاجرينكجهات مقصد للعم

__________ 
  )٨(  OECD, International Migration Outlook 2013. 

 .مشل األسر بسوق العململّ يلتحق الكثري من املهاجرين الوافدين يف بادئ األمر يف إطار برامج   )٩(  
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للعمــال املهــاجرين يف الرئيــسية األصــلية وتــشكل الفلــبني واهلنــد وإندونيــسيا البلــدان     - ٣٧
 ٦٠٠ ٠٠٠ويف حني ارتفع العـدد الـسنوي لتـصاريح العمـل الـيت أصـدرهتا الفلـبني مـن                    . آسيا

، مل تــصبح اهلنــد وأندونيــسيا ٢٠١٠ تــصريح يف عــام ٩٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٠تــصريح يف عــام 
 حيــث يغــادر ســنوياً ٢٠٠٨يف عــام ذروتــه  ، وبلــغ٢٠٠٤ة رئيــسية إال بعــد عــام  موفــدبلــداناً
مــن باكــستان وبــنغالديش العمــال املهــاجرون و.  مــواطن مــن كــل بلــد ٨٠٠ ٠٠٠يفــوق  مــا

يف غالبيتها من الذكور ويتجه معظمها إىل بلدان جملـس التعـاون اخلليجـي، يف حـني                 هم  واهلند  
اإلنـاث ويعملـن   يف معظمها مـن  هم يسيا وسري النكا والفلبني   من إندون أن العمال املهاجرين    

  .يف جمموعة أكثر تنوعاً من البلدان
  

  اهلجرة والتغري السكاين يف املستقبل  -جيم   
يف املناطق املتقدمة النمو، يؤدي صايف اهلجرة دورا يزداد أمهيـة يف احلفـاظ علـى النمـو           - ٣٨

، جتــاوز صــايف اهلجــرة الزيــادة الطبيعيــة  ٢٠٠٠ و ١٩٩٠فخــالل الفتــرة بــني عــامي. الــسكاين
ومــن عــام . حــىت اآلنمــستمرا بوصــفه احملــرك الرئيــسي لنمــو الــسكاين، وال يــزال هــذا االجتــاه 

عدد الوفيـات   خمصوما منه    فصاعدا، يتوقع أن يكون رصيد عدد الوالدات         ٢٠٣٠ إىل   ٢٠٢٠
خنفــاض عــدد للتــصدي الفــي ورغــم أن صــايف اهلجــرة ال يك. ســلبيا يف املنــاطق املتقدمــة النمــو

  .السكان، فإنه يساهم يف إبطاء وترية االخنفاض
ــامي     - ٣٩ ــني ع ــرة ب ــادة     ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ويف الفت ــن خــالل الزي ــسكان م ــدد ال ــد ع ، تزاي

 مليـون  ٣٥ مليون نسمة، يف حـني فقـدت هـذه املنـاطق         ٧٧٥مبقدار  النامية  الطبيعية يف املناطق    
ستواصل تسجيل معدالت هجـرة صـافية،   النامية اطق ورغم أن املن. اهلجرةصايف نسمة بسبب  

  .يف املستقبل املنظورالسكان ضئيال حجم أثرها على سيكون 
 ٦٤ و   ١٥ويف املناطق املتقدمة النمو، بلغ عدد السكان الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني                  - ٤٠

. ٢٠٣٠ مليــون نــسمة حبلــول عــام ٤٣ وميكــن أن يتنــاقص مبقــدار ٢٠١٠وة يف عــام رعامــا ذ
 نفس الوقت، من املتوقع أن يـزداد عـدد الـسكان يف سـن العمـل يف املنـاطق الناميـة مبقـدار                    ويف
التباينــات الدميغرافيــة حمركــا تلــك وســتظل . ٢٠٣٠ و ٢٠١٠ليــون نــسمة تقريبــا بــني عــامي ب

  .هاما للهجرة خالل العقود املقبلة
ان يف املنــاطق ومــن املتوقــع أن يــساهم صــايف اهلجــرة يف تأجيــل آثــار شــيخوخة الــسك   - ٤١

عـدد الـسكان يف سـن اإلعالـة،        (ومع ذلك، من املتوقع أن ترتفـع نـسبة اإلعالـة            . املتقدمة النمو 
 عاما، مقسوما على عدد الـسكان يف سـن       ٦٥ عاما أو تزيد على      ٢٠الذين تقل أعمارهم عن     

م يف املنـاطق املتقدمـة النمـو خـالل العقـود القادمـة رغــ      )  عامـا ٦٤ و ٢٠العمـل، أي بـني سـن    
  .تدفق املهاجرين
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  أثر اهلجرة على التنمية  -ثالثا   
تــؤثر اهلجــرة يف املهــاجرين وغــري املهــاجرين يف بلــدان األصــل وبلــدان العبــور وبلــدان    - ٤٢

وتتحمــل األســر املعيــشية بعــض آثارهــا مباشــرة وتتحمــل بعــضها    . املقــصد، علــى حــد ســواء 
ع مـستويات البطالـة يف بعـض البلـدان،          ورغـم ارتفـا   . اجملتمعات احمللية أو االقتـصادات الوطنيـة      

املتقدمــة النمــو إىل العمــال األجانــب ذوي املهــارات املختلفــة   البلــدان الناميــة والبلــدان حتتــاج 
  .ملواجهة النقص احلاد يف أسواق عملها

وبلــدان يف بلــدان املقــصد جمتمعــات الــشتات ويتزايــد اإلقــرار بإســهامات املهــاجرين و  - ٤٣
ــيت تتخــذ  األصــل،  ــق نقــل     شــكلال  التحــويالت واالبتكــار والتجــارة واالســتثمار، وعــن طري

والتطــورات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  . التكنولوجيــا واملهــارات واملعــارف
  .مكنت املهاجرين من تعزيز روابطهم مع أوطاهنم

  
  اآلثار على بلدان املقصد  -ألف   

أن ة يف امليـدان االقتـصادي مـؤخرا إىل          خلصت دراسة أجرهتـا منظمـة التعـاون والتنميـ           - ٤٤
 أكثـر ممـا يتلقـون       االجتمـاعي الـضمان   املهاجرين الدوليني يـسهمون يف الـضرائب واشـتراكات          

يف الـضرائب أقـل     يـسهم األشـخاص املولـودون يف اخلـارج          فمن جهة،   . من استحقاقات فردية  
غـري أهنـم يتلقـون    . دخلـهم املـنخفض  املولودون يف بلدان املقـصد، وذلـك بـسبب       به  مما يساهم   

  .)٨(استحقاقات أقلمن جهة أخرى 
إال أنـه ميكـن     . وقليال ما تؤثر اهلجرة يف أجور وعمالة عامة السكان يف بلـدان املقـصد               - ٤٥

ــارات     ــال ذوي املهـ ــور العمـ ــؤدي إىل خفـــض أجـ ــدودة أن تـ ــدان   احملـ ــك البلـ ــد تلـ ــن مواليـ مـ
ل مهـاجرون جـدد حمـل أمثـاهلم مـن           حيالسابقني من املهاجرين وفرص العمل املتاحة هلم، إذ          أو

  .احملدودةالعمال ذوي املهارات 
وتشري األدلة إىل أن اهلجرة الدوليـة قـد سـامهت يف احلـد مـن عـدم املـساواة يف توزيـع                         - ٤٦

ــة يف البلــد     ــدا بــسبب النــسبة الكــبرية مــن املهــاجرين ذوي املهــارات العالي . )١٠(األجــور يف كن
علــى  ، تركــت اهلجــرة إىل الواليــات املتحــدة٢٠٠٦م  إىل عــا١٩٩٠وخــالل الفتــرة مــن عــام 

مـا مـن مواليـد      ييف األجور الفعليـة للعمـال األقـل تعل        األجل  أثرا سلبيا ضئيال طويل     تقدير  أكثر  
  .)١١(البلد

__________ 
  )١٠(  A. Aydemir and G. Borjas, “Comparative analysis of the labor market impact of international migration: 

Canada, Mexico and the United States,” National Bureau of Economic Research Working Paper 

No 12327 (Washington D.C. 2006). 

  )١١(  G.I.P. Ottaviano and G. Peri, “Rethinking the effects of immigration on wages,” National Bureau of 

Economic Research Working Paper No 12497 (Washington D.C, 2012). 
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ويؤثر املهاجرون من نيكاراغوا تأثريا إجيابيا علـى متوسـط اإليـرادات يف كوسـتاريكا؛                 - ٤٧
 ة للمهاجرين، أال وهـي اخلدمـ      أكرب جتمع فيها  وجد  يت اليت   فقد ارتفعت اإليرادات يف القطاعا    

. )١٢(املرتلية والتشييد والزراعـة، ارتفاعـا أسـرع مـن ارتفـاع اإليـرادات يف الـصناعات األخـرى              
ا قليال ولكن ميكن قياسه على األجـور        يثريا سلب أر العمال املهاجرون يف ماليزيا ت     وبالعكس، يؤث 

  .)١٣(يليةيف قطاع الصناعات التحواحلقيقية 
الوظـائف  أن كـل وظيفـة يأخـذها مهـاجر تـنقص مـن              تصور خـاطئ مفـاده       وقد شاع   - ٤٨

 بلـدا مـن بلـدان    ١٤وأثبتـت دراسـة أجريـت مـؤخرا يف     . املقـصد  يف بلـد     املتاحة للعامل املولود  
األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي          بلدا من بلدان األصل      ٧٤املقصد و   

 أن اهلجرة تزيد من فرص العمل وظيفة مقابـل وظيفـة،            ٢٠٠٥ إىل عام    ١٩٨٠ من عام  للفترة
وغالبــا . )١٤(مواليـد بلـد املقـصد   مـن  ممـا يعـين ضـمنا أن العمـال املهـاجرين ال يزامحـون العمـال        

 فبزيادة الطلـب احمللـي علـى الـسلع واخلـدمات،            :االقتصادي اإلمجايل الناتج  تزيد اهلجرة من     ما
أسـهموا  ففي الواليات املتحدة مثال، تـبني أن املهـاجرين          . ن يف إجياد الوظائف   يساهم املهاجرو 

ــسبة  ــة ٣٢بنـ ــرة     يف  يف املائـ ــي يف الفتـ ــايل احمللـ ــاتج اإلمجـ ــو النـ ــام  منـ ــن عـ ــام ٢٠٠٠مـ  إىل عـ
١٥(٢٠٠٧(.   
أيضا كأصحاب أعمـال حـرة يـشرعون يف أعمـال جتاريـة      إسهامات املهاجرون  يقدم  و  - ٤٩

دان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، تبني أن املهـاجرين           ويف بل . ويوظفون غريهم 
يباشرون األعمال احلرة أكثر من مواليد بلـدان األصـل، ولـو باختالفـات واضـحة حـسب بلـد                    

، قــام أصــحاب ٢٠٠٨ و ١٩٩٨ففــي الفتــرة بــني عــامي . األصــل وبلــد املقــصد وعــرب الــزمن 
ــودون   ــشاء مــا   ويف اخلــارج الــشركات الــصغرية أو املتوســطة املول ــذين يعملــون حلــساهبم بإن ال

  .)١٦( وظيفة إضافية يف املتوسط٢,١  و١,٤يتراوح بني 
__________ 

  )١٢(  T.H. Gindling, “South–South migration: the impact of nicaraguan immigrants on earnings, inequality 

and poverty in Costa Rica,” World Development, Vol. 37, No 1 (January, 2009). 

  )١٣(  P. Athukorala and E.S. Devadason ,“The impact of foreign labor on host country wages: the experience 

of a southern host, Malaysia,” World Development , Vol. 40, No 8 (August, 2012). 

  )١٤(  F. Ortega and G. Peri, “The causes and effects of international labor mobility: evidence from OECD 

countries 1980-2005,” United Nations Development Programme Human Development Research Paper 

2009/06 (April 2009). 

  )١٥(  R. Puentes et al., “Towards an assessment of migration, development and human rights links: 

conceptual framework and new strategic indicators,” Peoples’ Global Action on Migration, 

Development, and Human Rights, IV Global Forum (Mexico City, November 2010).  
  )١٦(  OECD, International Migration Outlook 2011.  
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لالبتكــار ومباشــرة األعمــال احلــرة، ال ســيما يف متناميــة وميثــل املهــاجرون قــوة هامــة و  - ٥٠
، ارتفـع عـدد الـرباءات       ١٩٧٥ومنـذ عـام     . جماالت العلم والتكنولوجيا واهلندسـة والرياضـيات      

يت حصل عليها األشخاص املنحدرون من أصل صيين أو هندي يف الواليات املتحدة من أقـل                ال
، على التـوايل، يف حـني اخنفـض عـدد الـرباءات الـيت        يف املائة٦ و  يف املائة٩إىل يف املائة  ٢من  

  .)١٧( يف املائة٧٦إىل يف املائة  ٩٠سجلها املخترعون من أصل أورويب من 
  

  دان األصلاآلثار على بل  -باء   
  أسواق العمل    

خالل السنوات العشر املاضية، ازداد عدد املهاجرين ذوي املهارات العاليـة، كطـالب               - ٥١
خـرباء تكنولوجيـا املعلومـات أو أصـحاب األعمـال            وأاألطبـاء    وأاملهنيني   وأالدراسات العليا،   

ملهــارات وازدادت احلــرة أو املــستثمرين، ازديــادا مطــردا، حيــث ارتفعــت مــستويات التعلــيم وا
وتــبني األدلــة األخــرية أيــضا هجــرة عــدد كــبري مــن  . املنافــسة العامليــة علــى رأس املــال البــشرية 

  .األشخاص املوهوبني واملتعلمني بني البلدان النامية
ــسمى         - ٥٢ ــا ي ــة، م ــى هجــرة األشــخاص ذوي املهــارات العالي ــة عل ــسلبية املترتب ــار ال واآلث
ن فقــدان رأس املــال البــشري يــؤثر يف تقــدمي أد، حيــث ، موثقــة بــشكل جيــ“نــزوح األدمغــة”

. اخلدمات األساسية، ويسترتف املوارد املالية وحيـد مـن النمـو االقتـصادي يف بعـض الـسياقات                  
عدد قليل نسبيا من املهنـيني تتـضرر بـصفة خاصـة مـن              يوجد فيها   والبلدان الصغرية النامية اليت     

ت هجــرة املعلمــني والعــاملني يف جمــال الرعايــة  فقــد أد. هجــرة العمــال ذوي املهــارات العاليــة 
  . الصحية إىل إضعاف تقدمي اخلدمات يف بعض البلدان

وميكن أن تسبب اهلجـرة كـذلك مزيـدا مـن الـضغط علـى األجـور وختفـض معـدالت                       - ٥٣
ــة   ــة أو العمال ــصة البطال ــة     الناق ــاع معــدالت البطال ــات ارتف ــدان األصــل، ال ســيما يف أوق يف بل

 ١٩٧٠وقد تكون هجرة املكـسيكيني إىل الواليـات املتحـدة بـني عـامي               . اديوالركود االقتص 
  .)١٨( يف املائة٨ مثال السبب يف ارتفاع األجور االمسية يف املكسيك بنسبة ٢٠٠٠و 
  

__________ 
  )١٧(  W. Kerr, “U.S. high-skilled immigration, innovation, and entrepreneurship: empirical approaches and 

evidence,” World Intellectual Property Organization conference paper No (2013).  
  )١٨(  P. Mishra, “Emigration and wages in source countries: evidence from Mexico,” Journal of Development 

Economics, Vol. 82, No 1 (January 2007). 
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  ونقل املعرفة والتحويالت االجتماعيةالشتات     
ــشتات  بإمكــان   - ٥٤ ــشاء أســواق للمنتجــات املــصنع  جمتمعــات ال ــؤدي دورا يف إن ة يف أن ت

فعلى سبيل املثال، ساعد أصحاب األعمال الـذين ولـدوا يف مجهوريـة كوريـا               . يةبلداهنم األصل 
. علــى دخــول الــسيارات واإللكترونيــات املــصنوعة يف مجهوريــة كوريــا إىل الواليــات املتحــدة 

ــة كــذلك إىل أن مــضاعفة عــدد املهــاجرين ذوي املهــارات مــن آســيا      وخلــصت دراســة كندي
  .)١٩( يف املائة٧٤ إىل كندا بنسبة فاع الصادرات اآلسيويةتزامنت مع ارت قد
قنوات لنقل املعرفـة واملعلومـات والدرايـة مـن املقـصد            الشتات  ولطاملا كانت شبكات      - ٥٥

نـزوح  ”فقد يتـسبب عـيش البـاحثني والعلمـاء وخـرباء التكنولوجيـا يف اخلـارج يف          . إىل األصل 
ال اهلجـرة يـشجع األفـراد علـى حتـسني تعلـيمهم        يف بلـداهنم األصـلية، إذا كـان احتمـ         “األدمغة

  .)٢٠(ومهاراهتم حتسبا إلمكانية االنتقال
ويؤدي املهـاجرون الـذين جنحـوا يف مباشـرة األعمـال يف بلـدان املقـصد دورا هامـا يف                  - ٥٦

أن تكــون مــصدرا مباشــرا  الــشتات فبإمكــان جمتمعــات . تــدفقات االســتثمار املباشــر األجــنيب 
  .ألجنيب ووسائط فعالة لنقل هذا االستثمار إىل البلدان األصليةلالستثمار املباشر ا

علــى املقــيمني يف الــشتات ووضــعت العديــد مــن البلــدان سياســات وبــرامج لتــشجيع     - ٥٧
وتشمل االستراتيجيات إتاحـة سـبل احلـصول        . القيام مبزيد من االستثمارات املالية يف مواطنهم      

 وتيسري االتصاالت مع شـبكات األعمـال يف البلـدان           على املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار،    
ففــي . األصــلية، واالســتثمار يف الــبىن التحتيــة العامــة دعمــا ملــشاريع االســتثمار املباشــر األجــنيب

لمغتربني الذين يـستخدمون املـصارف      لهذه املبادرات منح امتيازات ضريبية      تشمل  اهلند مثال،   
غتربني وإنشاء وزارة منفصلة إلضـفاء الطـابع الرمسـي          لملاهلندية لالدخار، وتنظيم مؤمتر سنوي      

  .الشتاتعلى تفاعلها مع 

__________ 
  )١٩(  K. Head and J. Ries, “Immigration and trade creation: econometric evidence from Canada,” Canadian 

Journal of Economics, Vol. 31, No. 1 (1998) R.E.B. Lucas, “Diaspora and development: highly skilled 

migrants from East Asia,” prepared for the World Bank (2001). 

 B. Xiang, “Towards sustainable ‘brain circulation’: what India and China can learn from eachانظـر مـثال     )٢٠(  

other,” International Conference on Population and Development in Asia (2006); and C. Wescott , 

“Promoting exchanges through diasporas,” Group of 20 workshop on Demographic Challenges and 

Migration (2005). 
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أما يف الصني، فتوجد منذ فترة طويلة سياسة تشجع املهـاجرين ذوي املهـارات العاليـة            - ٥٨
ويف بعـض البلـدان الناميـة، مـن املـرجح           . )٢١(على العودة وتعزز الروابط بني املغتـربني والـوطن        

 ،العائـدون مــن اخلـارج أصــحاب أعمــال حـرة أكثــر مـن غــري املهــاجرين    أن يـصبح املهــاجرون  
  .مدخراتويعزى ذلك جزئيا إىل ما يكتسبونه يف اخلارج من رأس مال بشري و

. وتــستفيد بلــدان األصــل مــن أفكــار املهــاجرين العائــدين ومــواقفهم وتــصرفاهتم أيــضا   - ٥٩
.  مالءمـة ملبـادرات التنميـة يف الـوطن         وميكن أن تؤثر التحويالت االجتماعية يف هتيئة بيئـة أكثـر          

أثر يف حتسني أوجه الكفاءة يف البريوقراطية الوطنيـة         للشتات اهلندي على سبيل املثال      فقد كان   
  .)٢١(وتيسري اإلصالحات االقتصادية

  
  التحويالت    

ميكن أن تؤثر اجملتمعات عرب الوطنية إجيابيا على أوطاهنا عـن طريـق التحـويالت املاليـة                   - ٦٠
، بلغت التحويالت املسجلة إىل البلدان مبلغا مل يسبق لـه مثيـل             ٢٠١٢ففي عام   . صفة خاصة ب

، بالترتيـب  ى أكرب قدر من حتويالت املهـاجرين     والبلدان اليت تتلق  . )٢٢( بليون دوالر  ٤٠١قدره  
 التنـازيل   الترتيـب ببلـدانا صـغرية هـي،       التنازيل، هي اهلند والصني والفلبني واملكسيك؛ كما أن         

 تتلقــى أكــرب قــدر مــن يزســتان وليــسوتو ومجهوريــة مولــدوفا، طاجيكــستان وليربيــا وقريغاأيــض
  .التحويالت كنسبة من ناجتها اإلمجايل احمللي

املاليـة يف   زمـة   األ يف املائـة خـالل       ٤,٨واخنفضت التحويالت إىل البلدان النامية بنـسبة          - ٦١
إال أهنــا . يف الــسنتني الــسابقتني يف املائــة ٢٢,٩ و ١٦,٥ن ارتفعــت بنــسبة أ بعــد ٢٠٠٩عــام 

 يف املائــة خــالل الــسنوات ٨,٨انتعــشت بــسرعة ومــن املتوقــع أن تــزداد مبتوســط ســنوي يبلــغ  
  .)٢٢(٢٠١٥ بليون دوالر عام ٥١٥الثالث املقبلة، فتبلغ 

ــاليف     - ٦٢ ــاض تك ــم اخنف ــوال  ورغ ــل األم ــامي     حتوي ــني ع ــاملي ب ــصعيد الع ــى ال  ٢٠٠٨عل
 وانعكــس منــذ ذلــك احلــني، حيــث ظــل املتوســط العــاملي يبلــغ  ، توقــف هــذا االجتــاه٢٠١٠ و

مـن  حتويـل األمـوال   االلتـزام خبفـض تكـاليف    أن وتشري هذه النتيجة إىل  . )٢٣( يف املائة  ٩حوايل  
 الــذي اعتمدتــه جمموعــة   “٥ يف ٥” يف املائــة خــالل مخــس ســنوات، أي هــدف     ٥ إىل ١٠

__________ 
  )٢١(  D. Kapur, “Ideas and economic reforms in India: the role of international migration and the Indian 

diaspora,” India Review. Vol. 3, No 4 (October 2004). 

  )٢٢(  World Bank, “Migration and Remittances Unit, Development Prospects Group, Migration and 

development Brief, No. 20”. Avaialable from worldbank.org. 

  )٢٣(  World Bank (2013), “Remittance prices worldwide”, No. 5 (March 2013), Avaialable from 

remittances.worldbank.org.  
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، يتطلـب اهتمامـا     ٢٠١١عـام   عـشرين   جمموعـة ال   مث أكدته من جديد      ٢٠٠٩أوال عام   الثمانية  
ومــن العوامــل الــيت تــساهم يف ارتفــاع تكــاليف التحــويالت يف بعــض املمــرات عــدم  . متجــددا

  .كفاية املنافسة وانعدام الشفافية والعقبات التنظيمية
والتحويالت تعـزز دخـل األسـر املعيـشية وكـثريا مـا ُتنفَـق علـى االحتياجـات املعيـشية                       - ٦٣

وتـستخدم أيـضا لـدفع تكـاليف     . وعلى السلع املعمرة  املالبس  غذاء والسكن و  األساسية، مثل ال  
ُتنفَـق  اليت  وتساعد التحويالت   . الصحة والتعليم، فتساهم مباشرة يف حتسن رأس املايل البشري        

بيد أن التحـويالت يف حـد       . أو ُتستثمر يف بلدان األصل على توليد الدخل وإجياد فرص العمل          
فـال بـد أن تكـون    . م األسر املعيشية اليت تتلقاها باالستثمار أو االدخـار      ذاهتا ال تكفي لكي تقو    

ملهـــاجرين الثقـــة تتـــوفر لـــدى االبيئـــة املاليـــة يف بلـــدان األصـــل مالئمـــة لالســـتثمار وجيـــب أن  
  .باحلكومات واملؤسسات

والتحويالت عبارة عن تدفقات مالية خاصة وينبغي عدم اخللـط بينـها وبـني املـساعدة            - ٦٤
ونظرا النتقائيـة اهلجـرة وعـدم املـساواة يف توزيـع التحـويالت، قـد ال تـستفيد                   . ئية الرمسية اإلمنا

  . اجملتمعات أو األسر أو األفرادمنها سوى بعض
  

  ثار على األطفال واألسراآل  - جيم  
كـون يف   تَريتأثر األطفال باهلجرة بطرق خمتلفة، فيكونون ُهـم أنفـسهم مهـاجرين، أو يُ               - ٦٥

ويتزايـــد عـــدد األطفـــال . املقـــصد أو يولـــدون آلبـــائهم املهـــاجرين يف بلـــدان ،األصـــلبلـــدان 
مشـل األسـرة، والتعلـيم      ملّ  واملراهقني الذين يهاجرون سعيا وراء مستويات املعيـشة األحـسن، و          

  .واألمان
متكينيــة، فــإن الــشباب معرضــون وعلــى الــرغم مــن أن اهلجــرة ميكــن أن تكــون جتربــة    - ٦٦

واألطفـــال . ســـتغالل وســـوء املعاملـــة يف مجيـــع مراحـــل اهلجـــرة بـــصورة خاصـــة للعنـــف واال
ويواجـه األطفـال يف سـياق       . املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم معرضـون ملخـاطر شـديدة          غري

يف حـــق يف حقهـــم أو ( والترحيـــل حتـــديات عديـــدة، منـــها االحتجـــازالقانونيـــة اهلجـــرة غـــري 
، واالفتقــار إىل إمكانيــة احلــصول علــى احلقــوق واخلــدمات األساســية، مثــل تــسجيل )والــديهم

  . واإلسكان،املواليد، والتعليم، والرعاية الصحية
لفتيـات وحتقيـق   ا، ميكن أن تكون اهلجرة عامال مساعدا على متكـني       األصلويف بلدان     - ٦٧

 نتيجـة يف    - حـاق الفتيـات باملـدارس      مـثال مـن خـالل زيـادة معـدل الت           - املساواة بني اجلنـسني   
وميكن أيضا أن تعزز اهلجرة ما هـو قـائم مـن            . إىل األوطان ترسل  املقام األول للتحويالت اليت     

يف غيـاب أحـد الوالـدين أو كليهمـا، يـضطر           إذ  أوجه عـدم املـساواة بـني اجلنـسني، مـع ذلـك،              
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، ممـا قـد يـؤدي إىل تـوقفهم        الفتيان والفتيات إىل حتمـل مـسؤوليات الراعـي أو العائـل الرئيـسي             
واملراهقــون معرضــون بــصورة خاصــة إىل املــشاكل العاطفيــة والنفــسية املرتبطــة  . عــن الدراســة

  .باالنفصال عن األبوين
يف احلاالت اليت يفقد فيها املهاجرون االتصال مع أسرهم، ال ختفف املكاسب املاليـة              و  - ٦٨

ــد األخــرى املتأ    ــا التحــويالت أو الفوائ ــيت تتيحه ــضغوط النامجــة عــن     ال ــة مــن اهلجــرة مــن ال تي
تـويل  يف. وتؤثر اهلجـرة أيـضا علـى كبـار الـسن الـذين ميكثـون يف البلـد                  .)٢٤(االنفصال األسري 

نـون أفـراد األسـرة األصـغر سـنا          املسنني املسؤولية عن رعاية األطفال واملسؤوليات املرتليـة، ميكّ        
  .من البحث عن فرص العمل يف اخلارج

    
  ة سياسات عامليةخطحنو   - رابعا  

هنــاك توافــق آراء متزايــد مفــاده أن اهلجــرة تــشكل جــزءا ال يتجــزأ مــن مســات التنميــة   - ٦٩
، ومحايـة  الـدويل التنقل وينبغي أن تركز اجلهود على تيسري    . العاملية يف القرن احلادي والعشرين    

مــة ظّآمنــة ومنقانونيــة وإعمــال حقــوق اإلنــسان للمهــاجرين وأســرهم، وإجيــاد قنــوات هجــرة  
ويف حني أن للناس احلـق يف مغـادرة بلـداهنم والعـودة إليهـا، للـدول             . تعكس واقع سوق العمل   

  . احلق السيادي يف تنظيم دخول األجانب وإقامتهم على أراضيها
  اهلجرة مع تأكيد ومحاية حقوق املهاجرينإسهامات تسليط الضوء على   - ألف  

  التقييم    
ون متييــز، قــادرين علــى ممارســة حقــوق اإلنــسان جيــب أن يكــون مجيــع األشــخاص، د  - ٧٠

أما يف املمارسـة العمليـة، فـإن العديـد مـن املهـاجرين يواجهـون        . األساسية وحقوقهم يف العمل   
ــدمات      ــة واخلـ ــة االجتماعيـ ــى احلمايـ ــصول علـ ــسان ويف احلـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــواجز يف ممارسـ حـ

  .األساسية
ال حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين بـسبب     وتتعثر اجلهود الرامية إىل احترام ومحايـة وإعمـ      - ٧١

وقلّمــا تتــوفر الــدول علــى الــسياسات واألطــر      . الثغــرات القائمــة يف تنظــيم وتيــسري اهلجــرة    
واحلـد مـن حـاالت اهلجـرة        القانونيـة   التشريعية املناسبة أو املوظفني املدربني على تيسري اهلجـرة          

احتياجــات ســوق القانونيــة  ويف احلــاالت الــيت ال تعكــس فيهــا قنــوات اهلجــرة . القانونيــةغــري 
ويواجـه املهـاجرون يف   . القانونيـة العمل، يكون من املرجح أن يلجأ املهاجرون إىل احلركة غري  

__________ 
، متـاح  “أثر اهلجرة علـى األطفـال املتـروكني يف طاجيكـستان      ”منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،         )٢٤(  

 .unicef.org/Tajikistan/resources-18660.htmlعلى املوقع 
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قدرا أكرب من خمـاطر االسـتغالل وسـوء املعاملـة، كمـا مييلـون إىل افتقـاد                  القانونية  احلاالت غري   
  .ألساسية ويتعرضون خلطر االحتجازاخلدمات ا

تقـــدم يف فهـــم اإلســـهامات املتعـــددة الـــيت تقـــدمها اهلجـــرة يف التنميـــة  ومل يواكـــب ال  - ٧٢
وبالفعل، فإن الفكـرة القائلـة أن اهلجـرة احنـراف عـن القاعـدة، بـدل أن          . تصورات الرأي العام  

ويف أعقـاب  . تكون مـن الـسمات األساسـية للتنميـة، فكـرة ال تـزال شـائعة علـى نطـاق واسـع                 
ة، غـذّت مـشاعر العـداء للمهـاجرين يف بعـض احلـاالت أعمـال                األزمة االقتصادية واملالية العاملي   

ومثة حاجة إىل زيادة الوعي العـام بـشأن حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين               . العنف والتمييز ضدهم  
  .  من إسهامات من خالل عملهم ومهاراهتم ومعارفهم وأفكارهم وقيمهمهوما يقدمون

  
  التوصـيات    

على محاية حقـوق اإلنـسان جلميـع املهـاجرين،          أكيد  التينبغي أن جتدد الدول األعضاء        - ٧٣
وحتقيقـا  . مع مراعاة اعتبارات السن ونوع اجلنس واألسرة، فـضال عـن أوجـه الـضعف احملـددة                

لتلك الغاية، ينبغي للدول أن تصدق على الصكوك الدولية األساسـية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان                 
العمــال املهــاجرين، مثــل االتفاقيــة  وحقــوق العمــل، وخباصــة منــها الــصكوك املكرســة حلمايــة   

منظمـة  اتفاقيـات  ، و١٩٩٠هاجرين وأفـراد أسـرهم لعـام      الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل     
، )املنقحــة ١٩٤٩عــام ل ٩٧االتفاقيــة رقــم ( بــاهلجرة مــن أجــل العمــل  ةالعمــل الدوليــة املتعلقــ

لـة العمـال املهـاجرين    وباهلجرة يف ظـروف تعـسفية وتـشجيع تكـافؤ الفـرص واملـساواة يف معام          
بـد مـن تعزيـز       وال). ١٨٩االتفاقيـة رقـم     (خلدمة املرتليـة    اوبالعاملني يف   ،  )١٤٣االتفاقية رقم   (

إنفاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة ملواجهـة األعمـال النامجـة عـن كراهيـة األجانـب والتمييـز ضـد                       
الالإنــسانية واملهينــة، وأن وجيــب أن يــْسلَم مجيــع املهــاجرين مــن املعاملــة القاســية و . املهــاجرين

  .يتمكنوا من الوصول الفعلي إىل آليات تقدمي الشكاوى وسبل االنتصاف القضائية
وينبغي أن تسعى الدول األعـضاء إىل حتـسني فهـم اجلمهـور لإلسـهامات الـيت يقـدمها                 - ٧٤

خلاطئـة  املضيفة، وأن تعمـل علـى معاجلـة التـصورات ا          اجملتمعات  املهاجرون جملتمعاهتم األصلية و   
وميكـن تعزيـز هـذه اجلهـود مـن خـالل وضـع خطـط عمـل وطنيـة بالتعـاون مـع                        . بشأن اهلجرة 

  . القطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم، واملنظمات اليت متثل املهاجرين، وأرباب العمل، والعمال
التمييـز ومـن أوجـه ضـعف        مجاعـات املهـاجرين مـن أشـكال خاصـة مـن             وتعاين بعض     - ٧٥
من الدول األعضاء حصول األطفال على مجيـع احلقـوق املنـصوص عليهـا              فينبغي أن تض  . معينة

فاحتجــاز . وينبغــي أن تــوىل األولويــة دائمــا ملــصاحل الطفــل الفــضلى. يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل
ينبغي محاية املهاجرات من التمييز والعنـف       و. األطفال املهاجرين يشكل انتهاكا حلقوق الطفل     

وينبغــي إيــالء . ع مراحــل عمليــة اهلجــرة ويف أمــاكن العمــلالقــائمني علــى نــوع اجلــنس يف مجيــ
  .اهتمام خاص الحتياجات املهاجرات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية
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، من سوء املعاملـة     وضعهم القانوين وينبغي محاية العمال املهاجرين، بصرف النظر عن          - ٧٦
وات احليويـة لتحقيـق ذلـك    وتـشمل اخلطـ  . واالستغالل يف أسواق العمـل الرمسيـة وغـري الرمسيـة       

األطفال، ومتكني العمال املهاجرين من تغيري أرباب العمل بعـد وصـوهلم إىل            عمل  إنفاذ قوانني   
بلد املقصد، وضمان املساواة يف املعاملة من حيث األجـور وظـروف العمـل، واسـتخدام نظـام                  

 حتسني إمكانيـة    وينبغي. لالعتراف بالشهادات والكفاءات، وتنظيم ومراقبة وكاالت التوظيف      
  .نقل استحقاقات الضمان االجتماعي للمهاجرين بواسطة اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف

 لتحـديات احلمايـة الـيت تـؤثر علـى املهـاجرين الـذين هـم يف                  ىوعلى الـدول أن تتـصد       - ٧٧
وضــع قــانوين غــري نظــامي، مبــا يف ذلــك حــصوهلم علــى الرعايــة الــصحية، والتعلــيم، والــسكن   

 وينبغـي النظـر يف تـسوية وضـع        . سجيل أطفاهلم عنـد الـوالدة     تق، والوثائق األساسية، مثل     الالئ
املهاجرين غري املوثقني الذين اندجموا جيدا أو غـري القـادرين علـى العـودة إىل بلـداهنم األصـلية،                    

وينبغـي توسـيع نطـاق فـرص اهلجـرة      . أو عندما يكون أعضاء أسرهم يف أوضاع قانونية خمتلفـة  
ــةالقانون ــسبة للعمــال املهــاجرين ذوي املهــارات   ي وينبغــي أن تــسعى  . احملــدودة، وال ســيما بالن

. ، وخاصـة منـهم األطفـال   القـانونيني الدول إىل إجياد بدائل لالحتجاز اإلداري للمهاجرين غري   
وباإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي أن تنـشر الـدول وغريهـا مـن الـشركاء معلومـات بـشأن اسـتخدام              

  .نونيةالقاقنوات اهلجرة 
وينبغي مواصلة اجلهود الـشاملة املبذولـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر وهتريـب املهـاجرين،                   - ٧٨

. بني واألشـــخاص املتجـــر هبـــموينبغـــي تعزيـــز الـــربامج الراميـــة إىل مـــساعدة املهـــاجرين املهـــرَّ 
 خلطـر   نيمـن وانـدالع الـصراعات، أو املعرضـ        ن قـسرا نتيجـة النعـدام األ       يشرداألشخاص امل  أما
وينبغـي  . ينبغي أن حيظـوا باحلمايـة مـن اإلعـادة القـسرية           فتعذيب أو االضطهاد لدى عودهتم،      ال

  .من خطط اهلجرة املؤقتة لليد العاملة الالجئني ة استفادةاستكشاف إمكاني
  

  )٢٥(تعزيز قاعدة األدلة  - باء  
  التقييم    

ــصدر الرمســي        - ٧٩ ــسكاين امل ــداد ال ــل التع ــة، ميث ــدان النامي ــات  يف معظــم البل ــسي لبيان الرئي
 سـنوات؛ ومـع ذلـك،    ١٠اهلجرة، إذ يتيح معلومـات حمـدودة عـن أعـداد املهـاجرين مـرة كـل                  

  .توفر التعدادات معلومات عن اهلجرة الدائرية واهلجرة املؤقتة ال

__________ 
 ٥، امللحــق رقــم  ٢٠١٣لرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،    االوثــائق  يف ٢٠١٣/١انظــر القــرار    )٢٥(  

)E/2013/25.( 
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ــام    - ٨٠ ــذ ع ــغ ، ١٩٩٥ومن ــدان  تبلّ ــة٨٠(معظــم البل ــاث   )  يف املائ ــدد اإلن عــن جممــوع ع
ويقـدم عـدد أقـل مـن        .  داخل حدودها مرة واحدة على األقـل       والذكور من املهاجرين املقيمني   

غ معلومات عن املهاجرين الدوليني حـسب بلـد املولـد أو اجلنـسية، ويبلّـ         )  يف املائة  ٧٥(البلدان  
أمـا املعلومـات املتعلقـة بالبلـد األصـلي،      . عن سن املهاجرين ) حوايل الثلثني (عدد أقل من ذلك     
وال يقـــدم .  يف املائـــة يف أفريقيـــا٥٩بلـــدان يف آســـيا و  يف املائـــة مـــن ال٦٦فهـــي متاحـــة مـــن 

  ).١انظر الشكل ( بلدان أفريقية ١٠ من كل ٤معلومات عن سن املهاجرين إال 
  

  ١الشكل 
   النسبة املئوية للبلدان اليت تتوافر عنها السمات األساسية للمهاجرين

  
  
  
  
  
  
  
      
ــدولينيأعــداد يف جتاهــات الا، )٢٠١٣(األمــم املتحــدة   :املصدر    ٢٠١٣الطبعــة املنقحــة لعــام  : املهــاجرين ال

  ).يصدر الحقا(
  

ويتطلــب وضــع سياســات فعالــة بيانــات مفــصلة عــن أعــداد وتــدفقات املهــاجرين            - ٨١
الدوليني، وأوضاعهم القانونية، وتعليمهم ومهاراهتم، ومـدة إقامتـهم، وانـدماجهم االقتـصادي             

لومـات عـن التوزيـع املهـين، وظـروف العمـل،            ومثة حاجة أيـضا إىل مع     . واالجتماعي والقانوين 
وال تـزال حتـديات     . واألجور، وإمكانية احلصول علـى اخلـدمات، وظـروف الـسالمة والـصحة            

وهنـاك أيـضا   .  يف مجع البيانات عن املهاجرين ذوي الوضع القـانوين غـري النظـامي        قائمةً خاصة
  .حاجة ملحة إىل مؤشرات حقوق اإلنسان ذات الصلة باهلجرة

ومــن شــأن البيانــات األكثــر جــودة أن تيــسر تقيــيم احتياجــات ســوق العمــل، ونظــم      - ٨٢
وميكـن  . ، وآثار اهلجرة، واملبـادرات اإلمنائيـة  الشتاتاحلماية االجتماعية، وإسهامات جمتمعات  

السـتحداث  بذل مزيد من اجلهود لتعزيز النظم القائمـة املـستخدمة جلمـع البيانـات وحتليلـها، و               
  .االقتضاءتدابري جديدة عند 

  صفر
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  التوصـيات    
ــام        - ٨٣ ــده يف ع ــرر عق ــستوى املق ــع امل ــشجع احلــوار الرفي ــى  ٢٠١٣ينبغــي أن ي ــة عل تنمي

وقابلـة  التوقيـت  بيانـات عـن اهلجـرة، تكـون مناسـبة      تعهـد  مستدامة للقدرات من أجل إعداد و 
وينبغــي مجــع هــذه البيانــات وفقــا  . حتــسني نظــم املعلومــات ذات الــصلةمــن أجــل للمقارنــة، و

  . ومحايتهاخبصوصية البيانات لمعايري الدولية املتعلقة ل
وينبغي أن تشمل التعدادات السكانية أهم األسئلة عن اهلجرة، مثـل بلـد املولـد، وبلـد                   - ٨٤

وينبغي أن يشمل التبويب املتقـاطع للتعـداد مـتغريات مـن             .)٢٦(املواطنة، وسنة أو فترة الوصول    
  .، واملهاراتس، ومستويات التعليمقبيل السن، واجلن

وينبغــي إدراج قــضايا اهلجــرة، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، يف الدراســات االستقــصائية     - ٨٥
ــة      ــة، ودراســات قيــاس مــستويات املعيــشة، واالستقــصاءات العنقودي ــة عــن القــوة العامل الوطني

وإذا تعــذر إدراج وحــدات متعلقــة . املتعــددة املؤشــرات، واالستقــصاءات الدميغرافيــة والــصحية
 دراسـات   رة يف برامج الدراسات االستقصائية القائمة، قد تكون هنـاك حاجـة إىل إجـراء              باهلج

  .استقصائية خمصصة للهجرة
ــوفرة اســتغالال أفــضل      - ٨٦ ــة املت ــات اإلداري ــايري  ،وينبغــي اســتغالل البيان  وينبغــي وضــع مع

التأشـريات   احلصول على ومن بني املصادر اإلدارية املفيدة يف دراسة اهلجرة طلبات          . لتجميعها
والقــرارات املتخــذة بــشأهنا، وبيانــات تــصاريح العمــل، وقــرارات الفــصل يف طلبــات اللجــوء،   

  . ولتلك املصادر أمهية خاصة يف التحقق من أسباب اهلجرة. ونظم الدخول واخلروج
وبلدان املقـصد،   األصل   والتعاون الدويل، وخباصة تبادل املعلومات اإلحصائية بني بلدان          -٨٧

عـن  الـشتات  وعلى سبيل املثال، ميكـن إعـداد مـوجزات    . سي يف حتسني بيانات اهلجرة  أمر أسا 
  .واردة من بلدان املقصد الرئيسيةطريق استخدام التعدادات والبيانات اإلدارية ال

  
  ٢٠١٥إدماج اهلجرة يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية وخطة التنمية ملا بعد عام   - جيم  

  التقييم    
تــذكر ومتيــل تلــك اخلطــط الــيت . شمل اخلطــط اإلمنائيــة الوطنيــة قــضايا اهلجــرةقلمــا تــ  - ٨٨

واالجتــار بالبــشر، بــدال مــن  القانونيــة اهلجــرة، واهلجــرة غــري  مراقبــة إىل التركيــز علــى اهلجــرة 
بـاهلجرة والتنميـة    املتعلقة  ونتيجة لذلك، تظل املبادرات     . التسليم أيضا بفوائد اهلجرة يف التنمية     

__________ 
 Migrants Count: Five Steps toward Better Migration Data انظـــر أيـــضا مركـــز التنميـــة العامليـــة،   )٢٦(  

 .)٢٠٠٩واشنطن العاصمة،  ()مخس خطوات حنو حتسني بيانات اهلجرة: قيمة للمهاجرين(
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جتد التمويـل الكـايف، وتفتقـر إىل امللكيـة الوطنيـة، ويظـل نطاقهـا وأثرهـا                   رقة، وال مبادرات متف 
ونـادرا مـا ُيعتـرف باإلمكانـات اإلمنائيـة جملموعـات معينـة مـن املهـاجرين، كالعمـال                    . حمدودين

  .جرين والالجئني العائدين، واملهاالشتاتذوي املهارات املتدنية واملتوسطة، و
  

  التوصـيات    
. اآلثـار اإلمنائيـة للـهجرة     للـدفاع بـشكل مقنـع عـن         احلوار الرفيع املستوى فرصـة      يتيح    - ٨٩

ولالستفادة من زخم مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، ينبغـي إدمـاج اهلجـرة يف أهـداف                    
  .٢٠١٥التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

تيجيات التنميـة الوطنيـة ودون      وينبغي التـشجيع علـى إدراج اهلجـرة يف خطـط واسـترا              - ٩٠
وينبغـي أن تـسمح     . الوطنية، مثل استراتيجيات احلد من الفقر وبرامج العمـل الوطنيـة للتكيـف            

سياسات متسقة بشأن اهلجرة والعمالة مبزيد من الفعالية يف التوفيق بني العـرض والطلـب علـى                 
ميكـن أن يـشمل ذلـك إتاحـة         و. العمل سواء بالنسبة للعمال ذوي املهـارات الرفيعـة أو املتدنيـة           

  .ة للعمال ذوي املهارات املتدنيةمزيد من فرص اهلجرة املؤقتة أو الدائم
مـن  وينبغي للدول أن تكفل االعتراف املتبادل باملؤهالت األجنبية، على أسـاس سـت                - ٩١

ل مـن أعمـا  بذلك وما يرتبط ) اليونسكو(اتفاقيات منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       
وبلـدان املقـصد أن تـضع بـرامج ومنـاهج           األصـل   وميكـن لبلـدان     . تتعلق باالعتراف بـاملؤهالت   

معلومـات عـن    تعليمية مشتركة تعكس احتياجات سـوق العمـل احملليـة واخلارجيـة، وأن تقـدم                
  .فرص العمل يف اخلارج

يـل  حتووينبغي حتسني اإلطـار التنظيمـي للخـدمات املاليـة مـن أجـل احلـد مـن تكـاليف             - ٩٢
ــة  األمــوال ــاطق الريفي ــك يف املن ــا يف ذل ــام دخــول     . ، مب ــة أم ــصدي للحــواجز القائم ــي الت وينبغ

بـني  لـشراكات  لوميكـن  . األسواق، مبا يف ذلـك االتفاقـات احلـصرية وهياكـل احلـوافز املنحرفـة          
القطاعني العـام واخلـاص أن تعـزز قابليـة التـشغيل البـيين خلـدمات حتويـل األمـوال الـيت تقـدمها                        

ــسلكية والالســلكية، ومؤســسات     املــصار ــصاالت ال ــة، وشــركات االت ــشبكات الربيدي ف، وال
وميكن تطوير منتجات ماليـة جديـدة، مثـل التـأمني البـالغ الـصغر، لتلبيـة                 . التمويل البالغ الصغر  

  .االحتياجات احملددة للمهاجرين
سـتفادة مـن    وبلدان املقصد يف اال   األصل  وهناك حاجة إىل مزيد من التعاون بني بلدان           - ٩٣

التعـاونُ املـستمر بـني    يـشكل  وميكـن أن  . ، مبـا يف ذلـك االسـتثمار والتجـارة        الشتاتإسهامات  
ــسفارات، ورابطــات    ــة، وال ــوزارات املعني ــشتات ال ــاملني يف ال ــة  و، الع  املنظمــات غــري احلكومي

أن تضطلع أيـضا    جملتمعات الشتات   وميكن  . الشتاتماعات  دعما جل ، والقطاع اخلاص    اإلمنائية
من خالل عودة الرعايا املؤهلني بصفة مؤقتة للمـساعدة يف حـاالت   األصل  ور بناء يف بلدان     بد

  .ما بعد الصراع ومن خالل التصويت خارج البلد
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  تعزيز احلوار والتعاون واالتساق على مجيع املستويات  - دال  
  التقييم    

ة ومحايـة حقـوق اإلنـسان       تنظر اجلمعية العامة بانتظام يف مسألة اهلجرة الدولية والتنميـ           - ٩٤
وينظــر اجمللــس . استعراضــها لتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــايف إطــار للمهــاجرين 

االقتصادي واالجتماعي يف هذه املواضيع يف إطار متابعته لربنامج عمل املؤمتر الـدويل للـسكان           
  .والتنمية

ة يـشجع احلـوار والتعـاون بـشأن اهلجـرة           وما فتئ املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنميـ         - ٩٥
وناقش مسائل حساسة، مثل حقوق املهـاجرين واهلجـرة         . الدولية بطرق واقعية وعملية املنحى    

نجـاح  الوعلـى الـرغم مـن      . غري القانونية، وبادر بإجراء تبـادل بنـاء لألفكـار مـع اجملتمـع املـدين               
علـى  اسـتدامته  ضمان لـ  توصـياته،  املنتدى عموما، ال تزال هناك حتـديات يف تنفيـذ         الذي حققه   

  .املدى الطويل وحتديد عالقته مع األمم املتحدة
بـاهلجرة قـدرا أكـرب مـن التنـسيق والتعـاون يف مـا بـني                 ت اجملموعة العاملية املعنيـة      وحقق  - ٩٦

 مـسامهات  ت بالـدعوة مـن أجـل حقـوق املهـاجرين، وقـدم            تالوكاالت يف جمال اهلجرة، وقام    
  .عاملي املعين باهلجرة والتنميةملنتدى الإىل امتعددة 

، أعدت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج التابعة جمللس الرؤسـاء           ٢٠١٣ويف عام     - ٩٧
التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق جمموعـة مـن التوصـيات والنتـائج للحـوار                      

دهتـا صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          وقدمت هذه املبادرة، اليت اشترك يف قيا      . الرفيع املستوى 
، والتحــديات املتبقيــة، ٢٠٠٦لــدروس املــستفادة منــذ عــام قائمــة باواملنظمــة الدوليــة للــهجرة، 

  .ورؤية مشتركة للعمل يف املستقبل، وشكلت إسهاما هاما يف هذا التقرير
شـهدت  إذ  . وزاد التعاون اإلقليمي بشأن اهلجرة على حنو كـبري يف الـسنوات األخـرية               - ٩٨

اجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة اهتمامــا متجــددا بتنفيــذ األحكــام املتعلقــة حبريــة حركــة اليــد   
وعلـى سـبيل املثـال، متثـل حريـة حركـة            . العاملة وبـدأت التركيـز علـى اآلثـار اإلمنائيـة للـهجرة            

ــادئ    ــواطنني أحــد املب ــن أجــل      الحتــاد األورويب،التأســسية لامل ــايري م ــه َوضــع مع ــا أن ــل كم نق
الــسوق اجلنوبيــة املــشتركة  اســتحدثت و. الرعايــة الــصحية واملعاشــات التقاعديــة تحقاقات اســ

  .واجلماعة الكاريبية أيضا تدابري لتعزيز حرية حركة مواطنيهما
ومنذ أواخر مثانينات القرن املاضي، كملت جمموعة من العمليات التـشاورية اإلقليميـة          - ٩٩

ولـئن اختلفـت أولويـات هـذه     .  االقتـصادي اإلقليمـي  غري الرمسية بشأن اهلجرة آليـات التكامـل     
العمليات التشاورية اإلقليمية، بدءا مبراقبة احلدود ومكافحـة هتريـب املهـاجرين وانتـهاء بتيـسري                
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وسـامهت العمليـات، مـن خـالل        . قـضايا اهلجـرة والتنميـة     يتـصل ب  تنقل اليد العاملة، فمعظمهـا      
ت واملمارسـات اجليـدة، يف وضـع سياسـات للـهجرة،            بناء الثقة وتعزيز التفاهم وتبادل املعلوما     

، وشجعت التقارب يف املنظـورات الـسياساتية يف بعـض     يف هذا اجملال والتعاوناتاملمارسيف  و
  .املناطق
سـيما مـن خـالل اتفاقـات          على الصعيد الثنائي، وال    ةكبريبدرجة   وزاد التعاون أيضا     - ١٠٠

ن كانــت هــذه االتفاقــات تــوفر أساســا لتنظــيم ولــئ. وبلــدان املقــصداألصــل العمــل بــني بلــدان 
فــإن التــدفقات الثنائيــة واحلــد مــن اهلجــرة غــري القانونيــة وتفــادي التكــاليف املفرطــة للــهجرة،   

بااللتزامات الدولية، ويظل التنفيذ متفاوتـا، وتكـون مـسؤوليات الرصـد     ال تفي دائما   األحكام  
  .غري واضحة أحيانا

  
  التوصـيات    

كد احلـوار الرفيـع املـستوى علـى الـدور احلاسـم للحـوار والتعـاون بـشأن                   أن يؤ ينبغي   - ١٠١
اهلجرة على الصعد العاملي واإلقليمي والثنـائي والـوطين واحمللـي، وأن يعـزز اتـساق الـسياسات                   

وينبغي أن تستخدم الـدول األعـضاء املنتـديات القائمـة، مبـا يف              . القطاعية على املستوى الوطين   
ليمي والعمليات التشاورية غري الرمسية من أجل تعزيز التعـاون املتعـدد            ذلك آليات التكامل اإلق   

ــراف ــة والثنائيـــة إىل محايـــة حقـــوق اإلنـــسان       . األطـ وينبغـــي أن تـــسعى االتفاقـــات اإلقليميـ
للمهاجرين، وحتسني فرص االستفادة من احلمايـة االجتماعيـة، وتيـسري االعتـراف بالـشهادات                

وينبغي تعزيز التعاون بـني املنتـديات      . ة، وتعزيز أثره اإلمنائي   واملؤهالت، ودعم تنقل اليد العامل    
اجملموعــة العامليــة املعنيــة الثنائيــة واإلقليميــة والعامليــة واملنتــدى العــاملي املعــين بــاهلجرة والتنميــة و 

  .باهلجرة
جرة  بـاهل ة املعنيةالعاملياجملموعة   وميكن أن يشرك املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية          - ١٠٢

وينبغـي إشـراك املنـسقني    . يف دعم أعماله التحضريية ويف تنفيـذ توصـياته        انتظاما  أكثر  على حنو   
ــة بنــشاط يف تعمــيم اهلجــرة يف اجلهــود       ــة األمــم املتحــدة القطري املقــيمني لألمــم املتحــدة وأفرق
اإلمنائيــة الوطنيــة مــن خــالل الربجمــة علــى الــصعيد القطــري، باالســتفادة مــن خــربات وقــدرات  

تـؤدي اجملموعـة   و.  باهلجرة ومنظومة األمم املتحدة األوسع نطاقـا     ة املعني ةالعاملياجملموعة  عضاء  أ
تــوفري التحلــيالت واملعلومــات املتــصلة  مــن خــالل بــاهلجرة أيــضا وظيفــة مهمــة  العامليــة املعنيــة 

  .تعزيزهميكن مواصلة اهلجرة، وهو دور املتعلق بباإلطار املعياري الدويل 
وبإمكـان الـدول    . ع املدين شريك رئيسي لضمان التنفيذ علـى الـصعيد امليـداين            واجملتم - ١٠٣

إبرام اتفـاق مـع القطـاع اخلـاص واجلهـات الفاعلـة األخـرى مـن اجملتمـع املـدين بـشأن جمموعـة                         
خمتارة من األهـداف املـشتركة، مثـل احلـد مـن تكـاليف االسـتقدام ومعاجلـة اآلثـار االجتماعيـة            
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ويــشكل عمــل أصــحاب املــصلحة املتعــددين أيــضا أولويــة يف  . فةللــهجرة علــى الفئــات الــضعي
معاجلة حالة املهاجرين املتضررين من األزمات، إذ يكون ألرباب العمـل والقـائمني بـالتوظيف               

  .دور يؤدونهمجيعا واحلكومات واملنظمات الدولية ذات الصلة 
ــسياس     - ١٠٤ ــرارات ال ــى الق ــأثري عل ــاجرين ت ــسية وينبغــي أن يكــون ألصــوات امله . اتية الرئي

ويتمثل أحد اخليارات يف إنشاء منتدى دائم معين باهلجرة والتنميـة، علـى غـرار املنتـدى الـدائم          
ــلية  ــذا القبيـــل أن يغـــين النقـــاش    . املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـ ــأن منتـــدى مـــن هـ ومـــن شـ

يرفــع مــن مــستوى الــوعي العــام ويعــزز ومنظــورات قــادة مــن أوســاط املهــاجرين وأن  مبــشورة
  .القضايا إبراز

  
  املسائل الناشئة  - هاء  

  التقييم    
 الـضوء علـى حمنـة املهـاجرين الـذين      ٢٠١١ سلطت األزمة اليت وقعت يف ليبيا يف عام     - ١٠٥

ويف كــثري مــن األحيــان، يــتم . إنــسانية صـعبة والــذين يعـانون مــن أوضــاع  تقطعـت هبــم الــسبل  
جـرة، مبـا يف ذلـك خطـط اهلجـرة           جتاهل املهاجرين يف االستجابات اإلنسانية، ألن سياسات اهل       

ــة، ال    ــد العامل ــة للي ــة    املؤقت ــه الكفاي ــا في ــي مب ــال     تراع ــى العم ــؤثر عل ــيت ت ــات ال حــاالت األزم
  .املهاجرين

ــى اهلجــرة، والعكــس         - ١٠٦ ــؤثر عل ــة ت ــل البيئي ــل أن العوام ــن طوي ــذ زم ــروف من ــن املع  وم
. يــدا هلــذه العالقــةعطــي معــىن جديتغــري املنــاخ ميكــن أن الواقــع الــذي يفرضــه صــحيح، ولكــن 

  .وميكن أن تصبح اهلجرة، وسيلة هامة للتكيف مع عواقب تغري املناخ
 وعلى الرغم من أن معظم اهلجرة حيدث على الصعيد اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك مـا بـني                     - ١٠٧

ويف الوقـت   . نـسبيا اهتمـام ضـئيل     أوليـت   هلجرة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب          فإن ا البلدان النامية،   
ملعاجلـة الـشواغل املتعلقـة      اسـتعدادا   ما تكون البلدان النامية وأقل البلدان منـوا أقـل           كثريا  نفسه،  

  .باهلجرة واالستفادة من منافعها
  

  التوصـيات    
 ينبغي للحوار الرفيع املستوى أن يعزز العمل بشأن املشاكل اليت يواجههـا املهـاجرون               - ١٠٨

يف خـضم األزمـات الواقعـة       ن أنفـسهم    الذين جيـدو  سيما أولئك    الذين تقطعت هبم السبل، وال    
 كفالــة احلمايــة اإلنــساينيف اجملــال وجيــب علــى الــدول واجلهــات الفاعلــة  . يف البلــدان املــضيفة

واملــساعدة يف مثــل هــذه احلــاالت، مبــا يف ذلــك اإلجــالء الطــوعي وإعــادة اإلدمــاج، حــسب     
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اقــات أفــضل  وبالنــسبة للمهــاجرين املكــروبني يف عــرض البحــر، جيــب وضــع اتف      . االقتــضاء
ناسـب  سيما على الصعيد اإلقليمـي، لـضمان القيـام بعمليـات اإلنقـاذ يف الوقـت امل                 للتعاون، ال 

احتــرام مبــادئ حقــوق اإلنــسان، وخباصــة مبــدأ عــدم اإلعــادة   والــرتول اآلمــن مــن املراكــب و 
  .القسرية، واملصاحل الفضلى للطفل

 مبـا يف ذلـك األحـداث البطيئـة          - جـرة  ومبا أن أثر تغري املناخ والتدهور البيئي علـى اهل          - ١٠٩
 يتــضح علــى حنــو متزايــد، ميكــن أن يــشجع احلــوار الرفيــع    - والــسريعة الوقــوع علــى الــسواء 

ــة يف      ــر منهجيـ ــو أكثـ ــاجرين علـــى حنـ ــرة واملهـ املـــستوى الـــدول األعـــضاء علـــى إدمـــاج اهلجـ
دام احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وبــرامج العمــل الوطنيــة للتكيــف، وذلــك باســتخ اســتراتيجيات 

  .أحدث تكنولوجيات املعلومات املتعلقة بالطقس واملناخ واملياه
 بالنـسبة    وينبغي أن ينظر احلوار الرفيع املستوى يف أثر زيادة اهلجرة بني بلدان اجلنوب             - ١١٠
  .جمتمعات الشتاتدور تنقل اليد العاملة و منها ملة أمورجل
    

  مثاين نقاطبرنامج عمل من : اهلجرةكفالة جناح عملية   - خامسا 
  محاية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين  -  ١  

 ينبغي تشجيع الدول األعضاء على التصديق على مجيع الصكوك الدوليـة ذات الـصلة               - ١١١
 مبــا فيهــا الــصكوك الدوليــة األساســية حلقــوق اإلنــسان، واتفاقيــات منظمــة  -بــاهلجرة الدوليــة 

ــصلة، و  ــة ذات الـ ــل الدوليـ ــوالن املتعلالعمـ ــان مبالربوتوكـ ــشر وهتريـــب   قـ ــار بالبـ ــة االجتـ كافحـ
ــة املتعلقــة مبركــز الالجــئني   ــذها ،املهــاجرين، واالتفاقي ــدائل  .  وعلــى تنفي وينبغــي استكــشاف ب

وينبغـي للبلـدان    . لالحتجاز اإلداري للمهاجرين فيما جيب جتنـب احتجـاز األطفـال املهـاجرين            
روف العمـل واألجـور،     أن تقضي على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املهـاجرين يف مـا يتعلـق بظـ                   

وينبغـي أن تتـاح لألطفـال       . وفيما يتصل باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة األساسـية          
جلميـع املهـاجرين إمكانيـة      تتـاح   املهاجرين فرص متـساوية للحـصول علـى التعلـيم، وينبغـي أن              

  .احلصول على اخلدمات الصحية األساسية
 حبماية وتعزيز حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين يف مجيـع             وينبغي أن تلتزم الدول األعضاء     - ١١٢

وينبغـي تعزيـز إمكانيـة    . مراحل عملية اهلجرة، مبن فيهم املهاجرون الذين هلم مركز غري قانوين          
استخدام قنوات اهلجرة القانونية، مبا يعكـس االحتياجـات الفعليـة واملتوقعـة لـسوق العمـل مـع                 

  .وتيسري مل مشل األسرةاألصل  بلدان مراعاة االحتياجات من رأس املال البشري يف
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  احلد من تكاليف هجرة اليد العاملة  -  ٢  
 هناك مكاسب هائلة ميكن حتقيقها من خالل ختفيض التكاليف املتعلقة باهلجرة، مثـل              - ١١٣

ســيما مــن قبــل العمــال   ، ال بــالتوظيفلقــائمنيلواألتعــاب املدفوعــة حتويــل األمــوال تكــاليف 
فوائــد مــن وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن للبلــدان أن تزيــد   . ات احملــدودةاملهــاجرين ذوي املهــار

الــضمان االجتمــاعي واحلقــوق املكتــسبة  نقــل اســتحقاقات اهلجــرة مــن خــالل تعزيــز إمكانيــة  
  .األخرى، وتشجيع االعتراف املتبادل بالشهادات واملؤهالت واملهارات

  
  البشرالقضاء على استغالل املهاجرين، مبا يف ذلك االجتار ب  -  ٣  

ينبغــي أن تلتــزم الــدول األعــضاء بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال االســتغالل الــيت تــضر     - ١١٤
وتـشمل جمـاالت    . باملهاجرين، وخباصـة االجتـار باألشـخاص وغـريه مـن أشـكال الـرق املعاصـر                

الطلب الذي يشجع االجتار بالبشر وضـمان محايـة الـضحايا، وحماكمـة اجلنـاة،               احلد من   العمل  
  .سالسلها العاملية لإلمدادمن الشركات العمل القسري ل أن تزيوكفالة 

  
  معاجلة حمنة املهاجرين الذين تقطعت هبم السبل  -  ٤  

 عادة ما يتم جتاهل حمنة املهاجرين غري القادرين على العودة إىل بلدهم األصلي نتيجـة                - ١١٥
عـضاء تعزيـز قـدراهتا    ولذلك ينبغـي للـدول األ  . العبورلألزمات اإلنسانية يف بلد املقصد أو بلد    

على مـساعدة املهـاجرين وأسـرهم يف حـاالت األزمـات مـن خـالل حتـسني التأهـب، وتوسـيع                      
. نطاق املساعدة القنصلية، واملـساعدة علـى اإلجـالء والعـودة وإعـادة اإلدمـاج بـشكل طـوعي                  

 وينبغي دعم املبادرات الرامية إىل إنشاء إطار عمل من أجل مساعدة املهاجرين الذين تقطعـت              
  .هبم السبل، يضم الدول األعضاء واملنظمات الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص

  
  حتسني التصورات العامة عن املهاجرين  -  ٥  

 مثة حاجة إىل مكافحة التمييز وكراهية األجانب والتعـصب ضـد املهـاجرين وأسـرهم                - ١١٦
 واملـسامهات الـيت يقـدموهنا    باحلـاالت الـيت يعيـشها املهـاجرون       اجلمهـور   من خالل زيادة توعية     

بــني شــراكة إقامــة وميكــن تعزيــز هــذه اجلهــود مــن خــالل  . وبلــدان املقــصداألصــل إىل بلــدان 
لقطاع اخلاص ونقابات العمال ووسـائط اإلعـالم واملؤسـسات التعليميـة واملهـاجرين أنفـسهم                ا

جرين تــستند إىل أحــدث األدلــة املتاحـــة وتــربز حقــوق ومـــسؤوليات املهــاجرين وغــري املهـــا       
  .السواء على
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  إدماج اهلجرة يف خطة التنمية  -  ٦  
لنقـاش املتعلـق بالتنميـة وللحوكمـة الفعالـة          يتـسم باألمهيـة بالنـسبة ل       إن اهلجرة اختبـار      - ١١٧

والعادلة، يتطلب اختاذ إجراءات منسقة ليس فقط فيما بـني الـدول، بـل علـى مجيـع مـستويات                    
جـرة يف اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة، واسـتراتيجيات           اهلإدمـاج   وينبغي للـدول األعـضاء      . احلكومة

وينبغـي للمجتمـع الـدويل حتديـد     . احلد من الفقر، والـسياسات والـربامج القطاعيـة ذات الـصلة           
جمموعة مشتركة من األهداف واملؤشرات لرصد تنفيذ التدابري الراميـة إىل تعزيـز فوائـد اهلجـرة           

  .٢٠١٥ر خطة التنمية ملا بعد عام يف إطاالدولية والتصدي لتحدياهتا، وذلك للنظر فيها 
 وال ميكن حتقيق نقاط العمل الست السابقة إال مـن خـالل تعزيـز قاعـدة األدلـة وبنـاء                 - ١١٨

  . القدرات الوطنية وتعزيز التعاون والشراكات
  

  تعزيز قاعدة األدلة املتعلقة باهلجرة  -  ٧  
ئم علـى األدلـة وأن تـستثمر يف        ينبغي للدول األعضاء أن تشجع صنع الـسياسات القـا          - ١١٩

مجع البيانـات وإجـراء البحـوث وتطـوير القـدرات يف مـا يتعلـق بـاهلجرة وأثرهـا علـى األفـراد،                        
ــاء القــدرات     . واجلماعــات، واجملتمعــات  ــادرة خمصــصة لبن ــشاء مب ــدويل إن وينبغــي للمجتمــع ال

بغـي أن يـشمل هـذا       وين. ملساعدة البلدان يف حتـسني مجـع واسـتخدام البيانـات املتعلقـة بـاهلجرة              
اجلهد التعدادات السكانية ومصادر البيانات اإلدارية فـضال عـن دراسـات استقـصائية خمصـصة                

وينبغــي تــشجيع اســتخدام أهــداف . لتقيــيم آثــار اهلجــرة علــى التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية
  .ومؤشرات قابلة للقياس من أجل رصد محاية املهاجرين وانتهاكات حقوقهم

  
   الشراكات والتعاون يف جمال اهلجرة تعزيز  -  ٨  

أصحاب املـصلحة العديـد     قد بلور   و.  ال ميكن ألي بلد أن يدير اهلجرة الدولية وحده         - ١٢٠
مــن األفكــار بــشأن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للحكومــات والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين بنــاء  

حتمـي حقـوقهم؛ وختفـض      شراكات متعلقة بسياسات التنقل حتد مـن التمييـز ضـد املهـاجرين و             
التكاليف البشرية واالجتماعية واالقتصادية للهجرة؛ وتوسع نطاق الفرص املتاحـة للمهـاجرين            
لزيــادة االســتثمار املنــتج إليــراداهتم واإلفــادة مبعــارفهم؛ وتعبــئ منظمــات املهــاجرين والــشتات   

  .املقصداألصل وبلدان تعزيز التنمية يف جمتمعاهتم احمللية يف بلدان ل
 وينبغــي تعزيــز التعــاون واحلــوار بــشأن اهلجــرة اللــذين تــشارك فيهمــا األمــم املتحــدة    - ١٢١

املنتــدى العــاملي يــوفر وميكــن أن . واملنظمــة الدوليــة للــهجرة واجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة 
لتلـك اآلليـات احلكوميـة      تكملـة مفيـدة     املعين باهلجرة والتنمية والعمليـات التـشاورية اإلقليميـة          

  .لية الرمسيةالدو
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	العولمة والترابط
	الهجرة الدولية والتنمية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	في قرارها 63/225، قررت الجمعية العامة عقد حوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية خلال دورتها الثامنة والستين. وفي قرارها 65/170، دعت الجمعية المنظمات ذات الصلة إلى الإسهام في تقرير الأمين العام. وطلب أيضا إلى الأمين العام تقديم تقرير عن آثار الهجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الأصل وبلدان المقصد (A/67/219).
	وتوفر مقدمة هذا التقرير لمحة عامة شاملة عن التقدم المحرز في التصدي لتحديات الهجرة منذ عام 2006، وهي السنة التي انعقد فيها الحوار الرفيع المستوى الأول بشأن الهجرة الدولية والتنمية. وتقترح أيضا بعض المسائل الرئيسية التي يتعين أن ينظر فيها الحوار الرفيع المستوى المقرر عقده في عام 2013.
	ويوجز الفرع الثاني اتجاهات الهجرة العالمية استنادا إلى أحدث الأدلة المتاحة ويسلط الضوء على تدفقات الهجرة الأخيرة ويناقش دور الهجرة في التغير السكاني في المستقبل. ويورد الفرع الثالث مناقشة للجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة والتنمية، مع تركيز خاص على تأثير الهجرة في التنمية العالمية.
	ويعرض الفرع الرابع الدروس التي استخلصتها منظومة الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمة الدولية للهجرة، في مجال تعزيز فوائد الهجرة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير استجابة للهجرة تكون متسقة ومشتركة بين الوكالات وتطبيق المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة.
	ويقترح الفرع الخامس ثمانية تدابير محددة لمتابعة الحوار الرفيع المستوى.
	أولا - مقدمة
	1 - منذ عام 2006، أحرزنا تقدما حقيقيا في فهم الطريقة التي يؤثر بها المهاجرون الدوليون البالغ عددهم 232 مليون مهاجر في العالم على تنمية بلدانهم الأصلية وبلدان مقصدهم. ونفذنا سياسات مختلفة تقر بمساهماتهم وتحميهم من الاستغلال. وقد حان الوقت الآن للعمل على نحو أكثر انتظاما ومسؤولية، بما يكفل اتباع نهج قائم على الحقوق ومراع للسن والاعتبارات الجنسانية إزاء الهجرة الدولية.
	2 - ونحن نعلم أن الهجرة تحد من الفقر بشكل يفوق العادة. فعندما يتنقل المهاجرون، يزداد دخل بعضهم زيادة متعددة الأضعاف وتبلغ معدلات التحاق أطفالهم بالمدارس ضعف ما كانت عليه. وتساعد الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم أفراد أسرهم في الالتحاق بالمدارس ودفع تكاليف الرعاية الصحية وتجهيز المنازل بإمدادات المياه والكهرباء. وقد بلغت تدفقات التحويلات الرسمية إلى البلدان النامية وحدها 401 بليون دولار في العام الماضي. ويؤدي المهاجرون دورا هاما في إطار الاقتصاد العالمي حيث أنهم يساعدون في تلبية الاحتياجات البالغة الأهمية من المهارات واليد العاملة. وتعتمد بلدان المقصد عليهم لسد الثغرات في سوق العمل على جميع المستويات ولفتح أسواق جديدة.
	3 - وفي عام 2013، تأثرت جميع البلدان تقريبا بالهجرة. فليس بوسع أي مجتمع أن يفكر في المستقبل دون أخذ أثار التنقل البشري في الحسبان. غير أنه كثيرا ما يتعذر على النساء والرجال الاستفادة بما فيه الكفاية من فرص الحصول على العمل اللائق والتمتع بحياة أفضل إذ لا يعترف بمهارات المهاجرين ومؤهلاتهم ويتعذر على الشركات والأسر المعيشية توظيف العمال الذين تحتاج إليهم.
	4 - والقنوات الموجودة للهجرة القانونية قليلة جدا. ويؤدي ذلك بالتالي إلى المساس بحقوق الإنسان للمهاجرين. ويسافر الملايين ويعيشون ويعملون خارج نطاق حماية القانون. وينتج عن ذلك تمكين أولئك الذين يستغلونهم، بمن فيهم المهربون والمتجرون والقائمون بالتوظيف المعدومو الضمير وأرباب العمل الفاسدون. فيتعين علينا الشروع في بناء نظام للهجرة الدولية قابل للتكيف يستجيب لواقع القرن الحادي والعشرين.
	5 - وقد قمنا قبل سبع سنوات خلال الحوار الرفيع المستوى الأول بشأن الهجرة الدولية والتنمية بخطوة تاريخية تمثلت في إنشاء المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية. وقد أصبح المنتدى اليوم ضرورة لا غنى عنها: فهو يستقطب ما يزيد على 150 دولة سنويا ويعزز فهم مشترك للهجرة.
	6 - وأدمجت في مناقشاتنا مواضيع كانت مثيرة للخلاف في وقت ما، من قبيل حقوق الإنسان للمهاجرين والهجرة غير القانونية. والمجتمع المدني هو أيضا أسهم في المنتدى واستفاد منه، مما جعله قوة أكثر فعالية وموحدة بدرجة أكبر من أجل تحقيق التغيير. 
	7 - وفي غضون ذلك، عملت المجموعة العالمية المعنية بالهجرة على الجمع بين 15 كيانا من كيانات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تنسيق عملها المتصل بالهجرة. ومنذ انعقاد الحوار الرفيع المستوى الأول، شهدت المنظمة الدولية للهجرة توسعا في عضويتها وأنشطتها وتغطيتها وأقامت شراكة أقوى مع كيانات الأمم المتحدة المعنية بالهجرة. وفي إطار تلك البيئة التعاونية، تقوم المجموعة ببناء قاعدة من الأدلة لفهم وبلورة الروابط القائمة بين الهجرة والتنمية وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز المعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان والمهاجرين والعمل.
	8 - وتواجه الدولة أكثر فأكثر مجموعة مماثلة من التحديات؛ وجميع هذه الدول تقريبا هي في الواقع بلدان أصل وبلدان عبور وبلدان مقصد في الوقت نفسه. وهي تدرك بشكل متزايد أن التغلب على تلك التحديات يتطلب التعاون. وبالتالي، فقد بدأت الآراء تلتقي، مما أوجد إمكانات أكبر للعمل المشترك.
	9 - وقد اتضحت بالفعل معالم التعاون الدولي المجدي. فقد انخفضت رسوم التحويلات إلى النصف تقريبا. ويجري وضع قواعد جديدة: فإن الاتفاقية المتعلقة بالعاملين في الخدمة المنزلية ستساعد في حماية بعض من المهاجرين الأكثر ضعفا. وقد بدأت العديد من الدول في الوقت نفسه بإدماج الهجرة في استراتيجياتها الإنمائية. 
	10 - وفي عام 2013، يتعين على الحوار الرفيع المستوى التداول بشأن وضع برنامج عمل عملي المنحى لإنشاء نظام للتنقل الدولي يكون أكثر أمنا وشفافية يحمي حقوق المهاجرين ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز تماسك المجتمعات المتعددة الثقافات ويعالج المخاوف العامة بشـأن الهجرة وينظر إلى المهاجرين كأعضاء حيويين في مجتمعاتنا المحلية.
	11 - ويجب إحراز تقدم على جميع المستويات. ويتطلب إيجاد نظام دينامي حقيقي للتنقل البشري أن يعمل صانعو السياسات في جميع قطاعات الحكومة بشكل تعاوني للتصدي لتحديات الهجرة.
	12 - وبالمثل، يجب تسخير ما للهجرة من أثر في التنمية. فقد كان للهجرة دور أساسي في تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية للألفية. وقد حان الوقت لأن تنظر الدول الأعضاء في إدماج الهجرة والمهاجرين صراحة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	13 - وقد يكون من أهداف خطة التنمية لما بعد عام 2015 القضاء على التمييز ضد المهاجرين، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والحصول على التعليم والرعاية الصحية؛ ووضع حد لآفة الاتجار بالبشر؛ وزيادة نسبة المهاجرين العاملين على مستويات أعلى من المهارة؛ وخفض نسبة المهاجرين الذين يفتقرون إلى حقوق الإقامة. إضافة إلى ذلك، يجب أن نعزز التزام الشتات كشركاء في التنمية.
	14 - ولا توجد استجابة واحدة تسمح بإيجاد حل للمشاكل واغتنام الفرص المتصلة بالهجرة. ونحن بحاجة إلى حلول عملية تسمح بتحقيق نتائج ملموسة.
	15 - وفي عام 2012، أطلق الممثل الخاص للأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية مبادرة لمعالجة محنة المهاجرين المتأثرين بالنزاعات الأهلية أو الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان. وقد حفز جهوده النزاع في ليبيا حيث تقطعت السبل بمئات الآلاف من المهاجرين الضعفاء الذين وجدوا أنفسهم في بلد تمزقه الصراعات. ويمثل ذلك مشكلة يمكن إيجاد حل حقيقي وعملي لها. وتمثل مبادرته مثالا يحتذى في كيفية المضي قدما في التصدي لتحديات أخرى.
	16 - وأحث الدول الأعضاء على أن تكون مستعدة لدى حضورها الحوار الرفيع المستوى للمشاركة في نقاش نشط بشأن المشاكل والفرص المتصلة بالهجرة. وليس من الضروري الاتفاق على جميع جوانب الهجرة من أجل وضع أولويات العمل التعاوني. إذ أن الحلول الفعالة والمبتكرة للتحديات المشتركة قد تصبح معايير عالمية في نهاية المطاف.
	17 - ونحن نقف على عتبة عهد جديد من التعاون الدولي في مجال الهجرة. ويمثل الحوار الرفيع المستوى فرصتنا لعبوره بنجاح. ويقترح برنامج العمل المؤلف من ثماني نقاط الوارد في نهاية التقرير خطوات محددة لكفالة مستقبل أفضل للمهاجرين والمجتمعات المحلية على حد سواء.
	ثانيا - اتجاهات الهجرة
	18 - لا تزال الهجرة تشهد ازديادا من حيث نطاقها وتعقيدها وتأثيرها. والتحول الديمغرافي والنمو الاقتصادي والأزمة المالية الأخيرة تعيد تحديد وجه الهجرة. ففي صميم هذه الظاهرة بشر يسعون إلى الحصول على العمل اللائق وإلى حياة أفضل أو أكثر أمنا. وفي حين أن الملايين من البشر قادرون على التنقل والعيش والعمل في أمان وبكرامة في جميع أنحاء العالم، فإن آخرين يضطرون إلى الانتقال بسبب الفقر أو العنف والنزاعات أو التغيرات البيئية ويواجه العديدون في طريقهم الاستغلال وسوء المعاملة وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
	19 - ولا تزال التغيرات في الإنتاج العالمي اقترانا بعولمة أسواق العمل تشكل القوة الدافعة وراء الحركة الدولية لليد العاملة. ففي بعض البلدان، تزيد شيخوخة السكان من الطلب على اليد العاملة الذي لا يمكن تلبيته محليا. فبالنسبة لأعداد متزايدة من الشباب، تمثل الهجرة الاستراتيجية العملية الوحيدة للحصول على عمل مدفوع الأجر.
	20 - وتتيح الابتكارات في مجالي النقل والتكنولوجيا الفرصة للناس لأن يهاجروا على نحو أكثر تواترا وعلى مسافات أكبر. ونظرا إلى أن التنقل أصبح خيارا يمكن لمعظم سكان العالم تحمل تكلفته، فإن الهجرة الدائرية والهجرة العائدة والتنقل القصير الأجل للأفراد تكمل بصورة متزايدة التوطين الطويل الأجل للأسر. وقد نشأ عن ذلك واقع أقل تحجرا وأكثر تنوعا وتباينا ازداد فيه إهمال التصنيفات التقليدية والثنائيات البسيطة.
	ألف - عدد المهاجرين في العالم حاليا
	21 - يضم العالم في الوقت الراهن ما يبلغ 232 مليون مهاجر دولي()، تعيش نسبة 59 في المائة منهم في المناطق المتقدمة النمو(). وتمثل النساء نسبة 48 في المائة من هذا العدد. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2013، زاد العدد المقدر للمهاجرين الدوليين في شمال الكرة الأرضية بمقدار 32 مليون مهاجر، في حين زاد عدد المهاجرين في جنوب الكرة الأرضية بمقدار 25 مليون مهاجر تقريباً().
	22 - وفي عام 2013، بلغت نسبة المهاجرين الدوليين ما يقرب 11 في المائة من مجموع سكان المناطق المتقدمة النمو - مسجلة ارتفاعاً من نسبة أقل من 9 في المائة التي سُجلت في عام 2000 - مقابل أقل من 2 في المائة في المناطق النامية (انظر الخريطة 1). وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2013، زاد عدد المهاجرين المقيمين في جنوب الكرة الأرضية والقادمين منه (الهجرة فيما بين بلدان الجنوب) بحوالي 23 مليون مهاجر، في حين زاد عدد المهاجرين المقيمين في شمال الكرة الأرضية والقادمين من جنوب الكرة الأرضية بما يزيد عن 24 مليون مهاجر.
	الخريطة 1
	نسبة المهاجرين الدوليين من مجموع السكان

	المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان، Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revision، (قاعدة بيانات الأمم المتحدة، POP/DB/MIG/Rev.2013) (سيصدر قريباً).
	23 - وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2013، بلغ عدد المهاجرين الدوليين في آسيا حوالي 20 مليون مهاجر، أي بزيادة نسبتها 41 في المائة، وبذلك سجلت آسيا خلال تلك الفترة زيادة في عدد المهاجرين تفوق ما سُجل في غيرها من المناطق الرئيسية. ونتيجة لذلك، فإن آسيا في طريقها إلى أن تتجاوز أوروبا في المستقبل القريب لتصبح المنطقة الرئيسية التي تستضيف أكبر عدد من المهاجرين الدوليين.
	24 - وسُجل أكثر من ثلثي النمو الذي عرفته أعداد المهاجرين في آسيا خلال الفترة 2000-2013 في غربي آسيا، حيث ارتفع النمو من 19 مليون إلى أكثر من 33 مليون بسبب الطلب على العمال المتعاقدين في البلدان المنتجة للنفط. وشهد جنوب شرق آسيا، الذي يضم اقتصادات سريعة النمو مثل تايلند وسنغافورة وماليزيا، هو كذلك زيادة حادة في عدد المهاجرين الدوليين في الفترة من عام 2000 إلى عام 2013 (انظر الخريطة 2).
	25 - وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2009، زاد عدد المهاجرين في العالم بنحو 4.6 ملايين في السنة، أي أكثر من ضعف الزيادة السنوية المسجلة خلال العقد السابق (2 مليون). وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سجلت آسيا أكبر زيادة في عدد المهاجرين الدوليين (1.7 مليون في السنة)، تلتها أوروبا (1.3 مليون في السنة)، وأمريكا الشمالية (1.1 مليون في السنة). وشهدت آسيا أيضا أكبر زيادة كمنطقة من المناطق الأصلية: حيث زاد عدد المهاجرين عالميا القادمين من آسيا بنسبة 2.4 مليون في السنة، تلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1.0 مليون) وأفريقيا (0.6 مليون) وأوروبا (0.5 مليون).
	الخريطة 2
	تغير في أعداد المهاجرين الدوليين، الفترة 2000-2013

	المصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان، Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revision، (قاعدة بيانات الأمم المتحدة، POP/DB/MIG/Rev.2013) (سيصدر قريباً).
	26 - وفي الفترة من عام 2010 إلى عام 2013، تراجعت الزيادة في عدد المهاجرين الدوليين إلى حوالي 3.6 ملايين في السنة. وخلال تلك الفترة، شهدت أوروبا أكبر زيادة (1.1 مليون في السنة)، تلتها آسيا (1.0 مليون) وأمريكا الشمالية (0.6 مليون). وفي أفريقيا، سُجلت زيادة سنوية في أعداد المهاجرين قدرها 0.5 مليون على الرغم من الانخفاض الحاد في عدد اللاجئين.
	27 - وعلى الصعيد العالمي، ظلت نسبة النساء المهاجرات مستقرة نسبياً، حيث انخفضت من نسبة 49.1 في المائة المسجلة في عام 2000 إلى نسبة 48.0 في المائة المسجلة في عام 2013. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2013، زادت النسبة المئوية للمهاجرات في أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة العمر المتوقع للنساء. وفي المقابل، تراجعت نسبة المهاجرات في أفريقيا من 47.2 إلى 45.9 في المائة، في حين انخفضت نسبة المهاجرات في آسيا من 45.4 إلى 41.6 في المائة خلال نفس الفترة، بسبب الطلب المتزايد على العمالة اليدوية.
	28 - وارتفع عدد المهاجرين الدوليين الذين لا يتجاوز عمرهم 20 سنة من 30.9 مليون في عام 2000 إلى 34.9 مليون في عام 2013. وسُجلت كل تلك الزيادة في البلدان النامية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الشباب المهاجرين الذين استضافتهم البلدان النامية على الصعيد العالمي من 56 في المائة في عام 2000 إلى 62 في المائة في عام 2013. وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2013، شهدت آسيا أكبر زيادة في عدد الشباب المهاجرين، ما قارب 3.1 مليون مهاجر. وفي المقابل، شهدت أمريكا الشمالية خلال نفس الفترة انخفاضاً في عدد المهاجرين الدوليين الذين لا يتجاوز عمرهم 20 سنة بلغ 0.6 مليون مهاجر. وفي عام 2013، شهدت أفريقيا أعلى نسبة للمهاجرين الذين لا يتجاوز عمرهم 20 سنة من بين مجموع المهاجرين (30 في المائة)، تلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (24 في المائة).
	29 - ووفقاً للموجز التعليمي العالمي الذي يصدره سنوياً معهد الإحصاءات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، فقد كان حوالي 3.6 ملايين طالب من طلاب التعليم العالي يدرسون خارج بلد مولدهم في عام 2010، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29 في المائة مقارنة بعام 2007. وبينما استمرت أمريكا الشمالية وأوروبا في استضافة معظم الطلبة الدوليين في عام 2010، فقد أصبحت أنماط تنقل الطلاب على الصعيد الدولي أكثر تنوعاً، حيث ارتفعت نسب الطلبة الأجانب الذين يدرسون في آسيا وأوقيانوسيا. ويشير ارتفاع عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج إلى عولمة التعليم العالي وتنقل الحاصلين على تعليم عال.
	30 - ومنذ عام 2000، ظل عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم مستقراً نسبياً عند حوالي 15.7 مليون لاجئ. غير أن نسبة اللاجئين الذين استضافتهم البلدان النامية ارتفعت من نسبة 80 في المائة المسجلة قبل 10 سنوات ما يزيد على 87 في المائة في عام 2012. وأدى النزاع في الجمهورية العربية السورية إلى ارتفاع عدد اللاجئين المسجلين ليصل إلى نحو 1.5 مليون لاجئ في تموز/يوليه 2013(). واستمرار وجود حالات لجوء كبيرة العدد وطويلة الأمد هو بمثابة تذكير صارخ بأن عبور الحدود الدولية ليس اختيارياً وإنما البديل الصالح الوحيد للملايين من الناس.
	31 - ويمكن أن تكون العوامل البيئية دوافع أساسية للهجرة على الرغم من أنها ليست السبب الوحيد عادة في الوقت الراهن الذي يدفع الناس إلى التنقل. ولا يتمتع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الدولية لهذه الأسباب بالحماية الدولية التي يحصل عليها اللاجئون. ومن شأن السياسات التي تتناول الهجرة في سياق التغيرات البيئية أن تساعد الناس على الهروب من أوضاع هشة وبناء مجتمعات محلية أكثر قدرة على التحمّل. وعلى هذا النحو، يمكن أن تشكل الهجرة استراتيجية تكيف هامة للمجتمعات المحلية التي تتعرض لآثار تغير المناخ والتدهور البيئي().
	32 - ومن الصعب الحصول على الأرقام المتعلقة بالهجرة غير القانونية بحكم طبيعتها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي من بين البلدان القليلة التي تقدم بانتظام معلومات مستكملة، يُقدر عدد المهاجرين الدوليين بدون وضع قانوني نظامي بأكثر من 11 مليون مهاجر(). ومن بين البلدان الأخرى التي تضم 000 500 أو أكثر من المهاجرين في وضع غير قانوني: إيطاليا، وتايلند، وماليزيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
	باء - التدفقات الأخيرة للهجرة إلى بلدان مختارة() 
	33 - في عام 2011، بلغ عدد مهاجري الأمد الطويل الذين حلّوا ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما يعادل 3.8 ملايين شخص، ويماثل هذا العدد المستويات المسجلة في عامي 2009 و 2010، لكنه أقل بنسبة 13 في المائة من ذروة 4.4 ملايين شخص المسجلة عام 2007. وفي حين أن عدد الأجانب الذين حلّوا بجنوب أوروبا قد انخفض إلى حد كبير منذ عام 2007، فلم تشهد مستويات الهجرة في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تقلبات كبيرة، مما يشير إلى أنه في حين أن الأزمة الاقتصادية والمالية أثرت على تدفقات الهجرة إلى بعض البلدان، فإن العوامل الدافعة الأساسية مثل سياسات الهجرة وشبكات المهاجرين والتغير الديمغرافي لا تزال تحدد معالم الهجرة(). 
	34 - وأثرت الأزمة الاقتصادية والمالية تأثيرا كبيراً على تدفق مواطني أكثر البلدان تضرراً من تلك البلدان. ففي الفترة من 2007 إلى 2011، ارتفع تدفق المواطنين من اليونان وإسبانيا إلى بلدان المقصد الأوروبية وبلدان المقصد الأخرى من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأكثر من الضعف، في حين زاد عدد المواطنين الذين غادروا أيرلندا بنسبة 80 في المائة.
	35 - وما زال لمّ شمل الأسر يمثل الفئة الإدارية السائدة للمهاجرين القادمين إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(). ففي عام 2011، وصل ما يزيد على 1.3 مليون من المهاجرين بوصفهم أفراد أسر، أي حوالي الثلث من مجموع التدفقات الواردة. وتشكلت ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتقرب مليون شخص أو 25 في المائة من مجموع المهاجرين في عام 2011، من المهاجرين الذين انتقلوا في ظل نُظم حرية الحركة - أساساً بين بلدان الاتحاد الأوروبي - والذين لا يمكن تصنيفهم بالتالي حسب الغرض الرئيسي للهجرة. ووفد حوالي سدس جميع المهاجرين إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - ما يقرب 000 680 شخص - لأغراض العمل. ورافق هؤلاء العاملين نحو 000 290 من أفراد الأسر في عام 2011. وفي السنوات الخمس الماضية، استقبلت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي سنوياً حوالي 000 300 شخص، أي حوالي 7 في المائة من مجموع الوافدين إليها، بوصفهم لاجئين أو لأسباب إنسانية أخرى.
	36 - وتشهد آسيا أكبر تدفقات الهجرة بين البلدان النامية، وعلى الأخص فيما بين جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2010 وحده، أصدرت البلدان الآسيوية نحو 2.2 مليون تصريح عمل، مقابل 1.5 مليون دولار في عام 2005. وكانت وجهة الغالبية العظمى من هؤلاء العمال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، اكتسبت بلدان في جنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وتايلند، أهمية كجهات مقصد للعمال المهاجرين.
	37 - وتشكل الفلبين والهند وإندونيسيا البلدان الأصلية الرئيسية للعمال المهاجرين في آسيا. وفي حين ارتفع العدد السنوي لتصاريح العمل التي أصدرتها الفلبين من 000 600 تصريح في عام 2000 إلى 000 900 تصريح في عام 2010، لم تصبح الهند وأندونيسيا بلداناً موفدة رئيسية إلا بعد عام 2004، وبلغ ذروته في عام 2008 حيث يغادر سنوياً ما يفوق 000 800 مواطن من كل بلد. والعمال المهاجرون من باكستان وبنغلاديش والهند هم في غالبيتها من الذكور ويتجه معظمها إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين أن العمال المهاجرين من إندونيسيا وسري لانكا والفلبين هم في معظمها من الإناث ويعملن في مجموعة أكثر تنوعاً من البلدان.
	جيم - الهجرة والتغير السكاني في المستقبل
	38 - في المناطق المتقدمة النمو، يؤدي صافي الهجرة دورا يزداد أهمية في الحفاظ على النمو السكاني. فخلال الفترة بين عامي1990 و 2000، تجاوز صافي الهجرة الزيادة الطبيعية بوصفه المحرك الرئيسي لنمو السكاني، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرا حتى الآن. ومن عام 2020 إلى 2030 فصاعدا، يتوقع أن يكون رصيد عدد الولادات مخصوما منه عدد الوفيات سلبيا في المناطق المتقدمة النمو. ورغم أن صافي الهجرة لا يكفي للتصدي لانخفاض عدد السكان، فإنه يساهم في إبطاء وتيرة الانخفاض.
	39 - وفي الفترة بين عامي 2000 و 2010، تزايد عدد السكان من خلال الزيادة الطبيعية في المناطق النامية بمقدار 775 مليون نسمة، في حين فقدت هذه المناطق 35 مليون نسمة بسبب صافي الهجرة. ورغم أن المناطق النامية ستواصل تسجيل معدلات هجرة صافية، سيكون أثرها على حجم السكان ضئيلا في المستقبل المنظور.
	40 - وفي المناطق المتقدمة النمو، بلغ عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عاما ذروة في عام 2010 ويمكن أن يتناقص بمقدار 43 مليون نسمة بحلول عام 2030. وفي نفس الوقت، من المتوقع أن يزداد عدد السكان في سن العمل في المناطق النامية بمقدار بليون نسمة تقريبا بين عامي 2010 و 2030. وستظل تلك التباينات الديمغرافية محركا هاما للهجرة خلال العقود المقبلة.
	41 - ومن المتوقع أن يساهم صافي الهجرة في تأجيل آثار شيخوخة السكان في المناطق المتقدمة النمو. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة (عدد السكان في سن الإعالة، الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما أو تزيد على 65 عاما، مقسوما على عدد السكان في سن العمل، أي بين سن 20 و 64 عاما) في المناطق المتقدمة النمو خلال العقود القادمة رغم تدفق المهاجرين.
	ثالثا - أثر الهجرة على التنمية
	42 - تؤثر الهجرة في المهاجرين وغير المهاجرين في بلدان الأصل وبلدان العبور وبلدان المقصد، على حد سواء. وتتحمل الأسر المعيشية بعض آثارها مباشرة وتتحمل بعضها المجتمعات المحلية أو الاقتصادات الوطنية. ورغم ارتفاع مستويات البطالة في بعض البلدان، تحتاج البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو إلى العمال الأجانب ذوي المهارات المختلفة لمواجهة النقص الحاد في أسواق عملها.
	43 - ويتزايد الإقرار بإسهامات المهاجرين ومجتمعات الشتات في بلدان المقصد وبلدان الأصل، التي تتخذ شكل التحويلات والابتكار والتجارة والاستثمار، وعن طريق نقل التكنولوجيا والمهارات والمعارف. والتطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مكنت المهاجرين من تعزيز روابطهم مع أوطانهم.
	ألف - الآثار على بلدان المقصد
	44 - خلصت دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مؤخرا إلى أن المهاجرين الدوليين يسهمون في الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي أكثر مما يتلقون من استحقاقات فردية. فمن جهة، يسهم الأشخاص المولودون في الخارج في الضرائب أقل مما يساهم به المولودون في بلدان المقصد، وذلك بسبب دخلهم المنخفض. غير أنهم يتلقون من جهة أخرى استحقاقات أقل(8).
	45 - وقليلا ما تؤثر الهجرة في أجور وعمالة عامة السكان في بلدان المقصد. إلا أنه يمكن أن تؤدي إلى خفض أجور العمال ذوي المهارات المحدودة من مواليد تلك البلدان أو السابقين من المهاجرين وفرص العمل المتاحة لهم، إذ يحل مهاجرون جدد محل أمثالهم من العمال ذوي المهارات المحدودة.
	46 - وتشير الأدلة إلى أن الهجرة الدولية قد ساهمت في الحد من عدم المساواة في توزيع الأجور في كندا بسبب النسبة الكبيرة من المهاجرين ذوي المهارات العالية في البلد(). وخلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2006، تركت الهجرة إلى الولايات المتحدة على أكثر تقدير أثرا سلبيا ضئيلا طويل الأجل في الأجور الفعلية للعمال الأقل تعليما من مواليد البلد().
	47 - ويؤثر المهاجرون من نيكاراغوا تأثيرا إيجابيا على متوسط الإيرادات في كوستاريكا؛ فقد ارتفعت الإيرادات في القطاعات التي يوجد فيها أكبر تجمع للمهاجرين، ألا وهي الخدمة المنزلية والتشييد والزراعة، ارتفاعا أسرع من ارتفاع الإيرادات في الصناعات الأخرى(). وبالعكس، يؤثر العمال المهاجرون في ماليزيا تأثيرا سلبيا قليلا ولكن يمكن قياسه على الأجور الحقيقية في قطاع الصناعات التحويلية().
	48 - وقد شاع تصور خاطئ مفاده أن كل وظيفة يأخذها مهاجر تنقص من الوظائف المتاحة للعامل المولود في بلد المقصد. وأثبتت دراسة أجريت مؤخرا في 14 بلدا من بلدان المقصد و 74 بلدا من بلدان الأصل الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للفترة من عام 1980 إلى عام 2005 أن الهجرة تزيد من فرص العمل وظيفة مقابل وظيفة، مما يعني ضمنا أن العمال المهاجرين لا يزاحمون العمال من مواليد بلد المقصد(). وغالبا ما تزيد الهجرة من الناتج الاقتصادي الإجمالي: فبزيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، يساهم المهاجرون في إيجاد الوظائف. ففي الولايات المتحدة مثلا، تبين أن المهاجرين أسهموا بنسبة 32 في المائة في نمو الناتج الإجمالي المحلي في الفترة من عام 2000 إلى عام 2007(). 
	49 - ويقدم المهاجرون إسهامات أيضا كأصحاب أعمال حرة يشرعون في أعمال تجارية ويوظفون غيرهم. وفي بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تبين أن المهاجرين يباشرون الأعمال الحرة أكثر من مواليد بلدان الأصل، ولو باختلافات واضحة حسب بلد الأصل وبلد المقصد وعبر الزمن. ففي الفترة بين عامي 1998 و 2008، قام أصحاب الشركات الصغيرة أو المتوسطة المولودون في الخارج والذين يعملون لحسابهم بإنشاء ما يتراوح بين 1.4 و 2.1 وظيفة إضافية في المتوسط().
	50 - ويمثل المهاجرون قوة هامة ومتنامية للابتكار ومباشرة الأعمال الحرة، لا سيما في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومنذ عام 1975، ارتفع عدد البراءات التي حصل عليها الأشخاص المنحدرون من أصل صيني أو هندي في الولايات المتحدة من أقل من 2 في المائة إلى 9 في المائة و 6 في المائة، على التوالي، في حين انخفض عدد البراءات التي سجلها المخترعون من أصل أوروبي من 90 في المائة إلى 76 في المائة().
	باء - الآثار على بلدان الأصل
	أسواق العمل

	51 - خلال السنوات العشر الماضية، ازداد عدد المهاجرين ذوي المهارات العالية، كطلاب الدراسات العليا، أو المهنيين أو الأطباء أو خبراء تكنولوجيا المعلومات أو أصحاب الأعمال الحرة أو المستثمرين، ازديادا مطردا، حيث ارتفعت مستويات التعليم والمهارات وازدادت المنافسة العالمية على رأس المال البشرية. وتبين الأدلة الأخيرة أيضا هجرة عدد كبير من الأشخاص الموهوبين والمتعلمين بين البلدان النامية.
	52 - والآثار السلبية المترتبة على هجرة الأشخاص ذوي المهارات العالية، ما يسمى ”نزوح الأدمغة“، موثقة بشكل جيد، حيث أن فقدان رأس المال البشري يؤثر في تقديم الخدمات الأساسية، ويستنزف الموارد المالية ويحد من النمو الاقتصادي في بعض السياقات. والبلدان الصغيرة النامية التي يوجد فيها عدد قليل نسبيا من المهنيين تتضرر بصفة خاصة من هجرة العمال ذوي المهارات العالية. فقد أدت هجرة المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى إضعاف تقديم الخدمات في بعض البلدان. 
	53 - ويمكن أن تسبب الهجرة كذلك مزيدا من الضغط على الأجور وتخفض معدلات البطالة أو العمالة الناقصة في بلدان الأصل، لا سيما في أوقات ارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي. وقد تكون هجرة المكسيكيين إلى الولايات المتحدة بين عامي 1970 و 2000 مثلا السبب في ارتفاع الأجور الاسمية في المكسيك بنسبة 8 في المائة().
	الشتات ونقل المعرفة والتحويلات الاجتماعية

	54 - بإمكان مجتمعات الشتات أن تؤدي دورا في إنشاء أسواق للمنتجات المصنعة في بلدانهم الأصلية. فعلى سبيل المثال، ساعد أصحاب الأعمال الذين ولدوا في جمهورية كوريا على دخول السيارات والإلكترونيات المصنوعة في جمهورية كوريا إلى الولايات المتحدة. وخلصت دراسة كندية كذلك إلى أن مضاعفة عدد المهاجرين ذوي المهارات من آسيا قد تزامنت مع ارتفاع الصادرات الآسيوية إلى كندا بنسبة 74 في المائة().
	55 - ولطالما كانت شبكات الشتات قنوات لنقل المعرفة والمعلومات والدراية من المقصد إلى الأصل. فقد يتسبب عيش الباحثين والعلماء وخبراء التكنولوجيا في الخارج في ”نزوح الأدمغة“ في بلدانهم الأصلية، إذا كان احتمال الهجرة يشجع الأفراد على تحسين تعليمهم ومهاراتهم تحسبا لإمكانية الانتقال().
	56 - ويؤدي المهاجرون الذين نجحوا في مباشرة الأعمال في بلدان المقصد دورا هاما في تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي. فبإمكان مجتمعات الشتات أن تكون مصدرا مباشرا للاستثمار المباشر الأجنبي ووسائط فعالة لنقل هذا الاستثمار إلى البلدان الأصلية.
	57 - ووضعت العديد من البلدان سياسات وبرامج لتشجيع المقيمين في الشتات على القيام بمزيد من الاستثمارات المالية في مواطنهم. وتشمل الاستراتيجيات إتاحة سبل الحصول على المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتيسير الاتصالات مع شبكات الأعمال في البلدان الأصلية، والاستثمار في البنى التحتية العامة دعما لمشاريع الاستثمار المباشر الأجنبي. ففي الهند مثلا، تشمل هذه المبادرات منح امتيازات ضريبية للمغتربين الذين يستخدمون المصارف الهندية للادخار، وتنظيم مؤتمر سنوي للمغتربين وإنشاء وزارة منفصلة لإضفاء الطابع الرسمي على تفاعلها مع الشتات.
	58 - أما في الصين، فتوجد منذ فترة طويلة سياسة تشجع المهاجرين ذوي المهارات العالية على العودة وتعزز الروابط بين المغتربين والوطن(). وفي بعض البلدان النامية، من المرجح أن يصبح المهاجرون العائدون من الخارج أصحاب أعمال حرة أكثر من غير المهاجرين، ويعزى ذلك جزئيا إلى ما يكتسبونه في الخارج من رأس مال بشري ومدخرات.
	59 - وتستفيد بلدان الأصل من أفكار المهاجرين العائدين ومواقفهم وتصرفاتهم أيضا. ويمكن أن تؤثر التحويلات الاجتماعية في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لمبادرات التنمية في الوطن. فقد كان للشتات الهندي على سبيل المثال أثر في تحسين أوجه الكفاءة في البيروقراطية الوطنية وتيسير الإصلاحات الاقتصادية(21).
	التحويلات

	60 - يمكن أن تؤثر المجتمعات عبر الوطنية إيجابيا على أوطانها عن طريق التحويلات المالية بصفة خاصة. ففي عام 2012، بلغت التحويلات المسجلة إلى البلدان مبلغا لم يسبق له مثيل قدره 401 بليون دولار(). والبلدان التي تتلقى أكبر قدر من تحويلات المهاجرين، بالترتيب التنازلي، هي الهند والصين والفلبين والمكسيك؛ كما أن بلدانا صغيرة هي، بالترتيب التنازلي أيضا، طاجيكستان وليبريا وقيرغيزستان وليسوتو وجمهورية مولدوفا تتلقى أكبر قدر من التحويلات كنسبة من ناتجها الإجمالي المحلي.
	61 - وانخفضت التحويلات إلى البلدان النامية بنسبة 4.8 في المائة خلال الأزمة المالية في عام 2009 بعد أن ارتفعت بنسبة 16.5 و 22.9 في المائة في السنتين السابقتين. إلا أنها انتعشت بسرعة ومن المتوقع أن تزداد بمتوسط سنوي يبلغ 8.8 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فتبلغ 515 بليون دولار عام 2015(22).
	62 - ورغم انخفاض تكاليف تحويل الأموال على الصعيد العالمي بين عامي 2008 و 2010، توقف هذا الاتجاه وانعكس منذ ذلك الحين، حيث ظل المتوسط العالمي يبلغ حوالي 9 في المائة(). وتشير هذه النتيجة إلى أن الالتزام بخفض تكاليف تحويل الأموال من 10 إلى 5 في المائة خلال خمس سنوات، أي هدف ”5 في 5“ الذي اعتمدته مجموعة الثمانية أولا عام 2009 ثم أكدته من جديد مجموعة العشرين عام 2011، يتطلب اهتماما متجددا. ومن العوامل التي تساهم في ارتفاع تكاليف التحويلات في بعض الممرات عدم كفاية المنافسة وانعدام الشفافية والعقبات التنظيمية.
	63 - والتحويلات تعزز دخل الأسر المعيشية وكثيرا ما تُنفَق على الاحتياجات المعيشية الأساسية، مثل الغذاء والسكن والملابس وعلى السلع المعمرة. وتستخدم أيضا لدفع تكاليف الصحة والتعليم، فتساهم مباشرة في تحسن رأس المالي البشري. وتساعد التحويلات التي تُنفَق أو تُستثمر في بلدان الأصل على توليد الدخل وإيجاد فرص العمل. بيد أن التحويلات في حد ذاتها لا تكفي لكي تقوم الأسر المعيشية التي تتلقاها بالاستثمار أو الادخار. فلا بد أن تكون البيئة المالية في بلدان الأصل ملائمة للاستثمار ويجب أن تتوفر لدى المهاجرين الثقة بالحكومات والمؤسسات.
	64 - والتحويلات عبارة عن تدفقات مالية خاصة وينبغي عدم الخلط بينها وبين المساعدة الإنمائية الرسمية. ونظرا لانتقائية الهجرة وعدم المساواة في توزيع التحويلات، قد لا تستفيد منها سوى بعض المجتمعات أو الأسر أو الأفراد.
	جيم - الآثار على الأطفال والأسر
	65 - يتأثر الأطفال بالهجرة بطرق مختلفة، فيكونون هُم أنفسهم مهاجرين، أو يُترَكون في بلدان الأصل، أو يولدون لآبائهم المهاجرين في بلدان المقصد. ويتزايد عدد الأطفال والمراهقين الذين يهاجرون سعيا وراء مستويات المعيشة الأحسن، ولمّ شمل الأسرة، والتعليم والأمان.
	66 - وعلى الرغم من أن الهجرة يمكن أن تكون تجربة تمكينية، فإن الشباب معرضون بصورة خاصة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة في جميع مراحل الهجرة. والأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم معرضون لمخاطر شديدة. ويواجه الأطفال في سياق الهجرة غير القانونية تحديات عديدة، منها الاحتجاز والترحيل (في حقهم أو في حق والديهم)، والافتقار إلى إمكانية الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية، مثل تسجيل المواليد، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان.
	67 - وفي بلدان الأصل، يمكن أن تكون الهجرة عاملا مساعدا على تمكين الفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين - مثلا من خلال زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس - نتيجة في المقام الأول للتحويلات التي ترسل إلى الأوطان. ويمكن أيضا أن تعزز الهجرة ما هو قائم من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، مع ذلك، إذ في غياب أحد الوالدين أو كليهما، يضطر الفتيان والفتيات إلى تحمل مسؤوليات الراعي أو العائل الرئيسي، مما قد يؤدي إلى توقفهم عن الدراسة. والمراهقون معرضون بصورة خاصة إلى المشاكل العاطفية والنفسية المرتبطة بالانفصال عن الأبوين.
	68 - وفي الحالات التي يفقد فيها المهاجرون الاتصال مع أسرهم، لا تخفف المكاسب المالية التي تتيحها التحويلات أو الفوائد الأخرى المتأتية من الهجرة من الضغوط الناجمة عن الانفصال الأسري(). وتؤثر الهجرة أيضا على كبار السن الذين يمكثون في البلد. فيتولي المسنين المسؤولية عن رعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، يمكّنون أفراد الأسرة الأصغر سنا من البحث عن فرص العمل في الخارج.
	رابعا - نحو خطة سياسات عالمية
	69 - هناك توافق آراء متزايد مفاده أن الهجرة تشكل جزءا لا يتجزأ من سمات التنمية العالمية في القرن الحادي والعشرين. وينبغي أن تركز الجهود على تيسير التنقل الدولي، وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، وإيجاد قنوات هجرة قانونية آمنة ومنظّمة تعكس واقع سوق العمل. وفي حين أن للناس الحق في مغادرة بلدانهم والعودة إليها، للدول الحق السيادي في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم على أراضيها. 
	ألف - تسليط الضوء على إسهامات الهجرة مع تأكيد وحماية حقوق المهاجرين
	التقييم

	70 - يجب أن يكون جميع الأشخاص، دون تمييز، قادرين على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية وحقوقهم في العمل. أما في الممارسة العملية، فإن العديد من المهاجرين يواجهون حواجز في ممارسة حقوق الإنسان وفي الحصول على الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
	71 - وتتعثر الجهود الرامية إلى احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمهاجرين بسبب الثغرات القائمة في تنظيم وتيسير الهجرة. وقلّما تتوفر الدول على السياسات والأطر التشريعية المناسبة أو الموظفين المدربين على تيسير الهجرة القانونية والحد من حالات الهجرة غير القانونية. وفي الحالات التي لا تعكس فيها قنوات الهجرة القانونية احتياجات سوق العمل، يكون من المرجح أن يلجأ المهاجرون إلى الحركة غير القانونية. ويواجه المهاجرون في الحالات غير القانونية قدرا أكبر من مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة، كما يميلون إلى افتقاد الخدمات الأساسية ويتعرضون لخطر الاحتجاز.
	72 - ولم يواكب التقدم في فهم الإسهامات المتعددة التي تقدمها الهجرة في التنمية تصورات الرأي العام. وبالفعل، فإن الفكرة القائلة أن الهجرة انحراف عن القاعدة، بدل أن تكون من السمات الأساسية للتنمية، فكرة لا تزال شائعة على نطاق واسع. وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، غذّت مشاعر العداء للمهاجرين في بعض الحالات أعمال العنف والتمييز ضدهم. وثمة حاجة إلى زيادة الوعي العام بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين وما يقدمونه من إسهامات من خلال عملهم ومهاراتهم ومعارفهم وأفكارهم وقيمهم. 
	التوصـيات

	73 - ينبغي أن تجدد الدول الأعضاء التأكيد على حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، مع مراعاة اعتبارات السن ونوع الجنس والأسرة، فضلا عن أوجه الضعف المحددة. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي للدول أن تصدق على الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمل، وبخاصة منها الصكوك المكرسة لحماية العمال المهاجرين، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (الاتفاقية رقم 97 لعام 1949 المنقحة)، وبالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين (الاتفاقية رقم 143)، وبالعاملين في الخدمة المنزلية (الاتفاقية رقم 189). ولا بد من تعزيز إنفاذ القانون والعدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الناجمة عن كراهية الأجانب والتمييز ضد المهاجرين. ويجب أن يسْلَم جميع المهاجرين من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأن يتمكنوا من الوصول الفعلي إلى آليات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف القضائية.
	74 - وينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إلى تحسين فهم الجمهور للإسهامات التي يقدمها المهاجرون لمجتمعاتهم الأصلية والمجتمعات المضيفة، وأن تعمل على معالجة التصورات الخاطئة بشأن الهجرة. ويمكن تعزيز هذه الجهود من خلال وضع خطط عمل وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص، ووسائط الإعلام، والمنظمات التي تمثل المهاجرين، وأرباب العمل، والعمال. 
	75 - وتعاني بعض جماعات المهاجرين من أشكال خاصة من التمييز ومن أوجه ضعف معينة. فينبغي أن تضمن الدول الأعضاء حصول الأطفال على جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. وينبغي أن تولى الأولوية دائما لمصالح الطفل الفضلى. فاحتجاز الأطفال المهاجرين يشكل انتهاكا لحقوق الطفل. وينبغي حماية المهاجرات من التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس في جميع مراحل عملية الهجرة وفي أماكن العمل. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المهاجرات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
	76 - وينبغي حماية العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، من سوء المعاملة والاستغلال في أسواق العمل الرسمية وغير الرسمية. وتشمل الخطوات الحيوية لتحقيق ذلك إنفاذ قوانين عمل الأطفال، وتمكين العمال المهاجرين من تغيير أرباب العمل بعد وصولهم إلى بلد المقصد، وضمان المساواة في المعاملة من حيث الأجور وظروف العمل، واستخدام نظام للاعتراف بالشهادات والكفاءات، وتنظيم ومراقبة وكالات التوظيف. وينبغي تحسين إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي للمهاجرين بواسطة اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف.
	77 - وعلى الدول أن تتصدى لتحديات الحماية التي تؤثر على المهاجرين الذين هم في وضع قانوني غير نظامي، بما في ذلك حصولهم على الرعاية الصحية، والتعليم، والسكن اللائق، والوثائق الأساسية، مثل تسجيل أطفالهم عند الولادة. وينبغي النظر في تسوية وضع المهاجرين غير الموثقين الذين اندمجوا جيدا أو غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، أو عندما يكون أعضاء أسرهم في أوضاع قانونية مختلفة. وينبغي توسيع نطاق فرص الهجرة القانونية، ولا سيما بالنسبة للعمال المهاجرين ذوي المهارات المحدودة. وينبغي أن تسعى الدول إلى إيجاد بدائل للاحتجاز الإداري للمهاجرين غير القانونيين، وخاصة منهم الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنشر الدول وغيرها من الشركاء معلومات بشأن استخدام قنوات الهجرة القانونية.
	78 - وينبغي مواصلة الجهود الشاملة المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وينبغي تعزيز البرامج الرامية إلى مساعدة المهاجرين المهرَّبين والأشخاص المتجر بهم. أما الأشخاص المشردين قسرا نتيجة لانعدام الأمن واندلاع الصراعات، أو المعرضين لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم، فينبغي أن يحظوا بالحماية من الإعادة القسرية. وينبغي استكشاف إمكانية استفادة اللاجئين من خطط الهجرة المؤقتة لليد العاملة.
	باء - تعزيز قاعدة الأدلة()
	التقييم

	79 - في معظم البلدان النامية، يمثل التعداد السكاني المصدر الرسمي الرئيسي لبيانات الهجرة، إذ يتيح معلومات محدودة عن أعداد المهاجرين مرة كل 10 سنوات؛ ومع ذلك، لا توفر التعدادات معلومات عن الهجرة الدائرية والهجرة المؤقتة.
	80 - ومنذ عام 1995، تبلّغ معظم البلدان (80 في المائة) عن مجموع عدد الإناث والذكور من المهاجرين المقيمين داخل حدودها مرة واحدة على الأقل. ويقدم عدد أقل من البلدان (75 في المائة) معلومات عن المهاجرين الدوليين حسب بلد المولد أو الجنسية، ويبلّغ عدد أقل من ذلك (حوالي الثلثين) عن سن المهاجرين. أما المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي، فهي متاحة من 66 في المائة من البلدان في آسيا و 59 في المائة في أفريقيا. ولا يقدم معلومات عن سن المهاجرين إلا 4 من كل 10 بلدان أفريقية (انظر الشكل 1).
	الشكل 1
	النسبة المئوية للبلدان التي تتوافر عنها السمات الأساسية للمهاجرين 
	المصدر: الأمم المتحدة (2013)، الاتجاهات في أعداد المهاجرين الدوليين: الطبعة المنقحة لعام 2013 (يصدر لاحقا).
	81 - ويتطلب وضع سياسات فعالة بيانات مفصلة عن أعداد وتدفقات المهاجرين الدوليين، وأوضاعهم القانونية، وتعليمهم ومهاراتهم، ومدة إقامتهم، واندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والقانوني. وثمة حاجة أيضا إلى معلومات عن التوزيع المهني، وظروف العمل، والأجور، وإمكانية الحصول على الخدمات، وظروف السلامة والصحة. ولا تزال تحديات خاصة قائمةً في جمع البيانات عن المهاجرين ذوي الوضع القانوني غير النظامي. وهناك أيضا حاجة ملحة إلى مؤشرات حقوق الإنسان ذات الصلة بالهجرة.
	82 - ومن شأن البيانات الأكثر جودة أن تيسر تقييم احتياجات سوق العمل، ونظم الحماية الاجتماعية، وإسهامات مجتمعات الشتات، وآثار الهجرة، والمبادرات الإنمائية. ويمكن بذل مزيد من الجهود لتعزيز النظم القائمة المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها، ولاستحداث تدابير جديدة عند الاقتضاء.
	التوصـيات

	83 - ينبغي أن يشجع الحوار الرفيع المستوى المقرر عقده في عام 2013 على تنمية مستدامة للقدرات من أجل إعداد وتعهد بيانات عن الهجرة، تكون مناسبة التوقيت وقابلة للمقارنة، ومن أجل تحسين نظم المعلومات ذات الصلة. وينبغي جمع هذه البيانات وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بخصوصية البيانات وحمايتها. 
	84 - وينبغي أن تشمل التعدادات السكانية أهم الأسئلة عن الهجرة، مثل بلد المولد، وبلد المواطنة، وسنة أو فترة الوصول(). وينبغي أن يشمل التبويب المتقاطع للتعداد متغيرات من قبيل السن، والجنس، ومستويات التعليم، والمهارات.
	85 - وينبغي إدراج قضايا الهجرة، حيثما كان ذلك ممكنا، في الدراسات الاستقصائية الوطنية عن القوة العاملة، ودراسات قياس مستويات المعيشة، والاستقصاءات العنقودية المتعددة المؤشرات، والاستقصاءات الديمغرافية والصحية. وإذا تعذر إدراج وحدات متعلقة بالهجرة في برامج الدراسات الاستقصائية القائمة، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء دراسات استقصائية مخصصة للهجرة.
	86 - وينبغي استغلال البيانات الإدارية المتوفرة استغلالا أفضل، وينبغي وضع معايير لتجميعها. ومن بين المصادر الإدارية المفيدة في دراسة الهجرة طلبات الحصول على التأشيرات والقرارات المتخذة بشأنها، وبيانات تصاريح العمل، وقرارات الفصل في طلبات اللجوء، ونظم الدخول والخروج. ولتلك المصادر أهمية خاصة في التحقق من أسباب الهجرة. 
	87- والتعاون الدولي، وبخاصة تبادل المعلومات الإحصائية بين بلدان الأصل وبلدان المقصد، أمر أساسي في تحسين بيانات الهجرة. وعلى سبيل المثال، يمكن إعداد موجزات الشتات عن طريق استخدام التعدادات والبيانات الإدارية الواردة من بلدان المقصد الرئيسية.
	جيم - إدماج الهجرة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وخطة التنمية لما بعد عام 2015
	التقييم

	88 - قلما تشمل الخطط الإنمائية الوطنية قضايا الهجرة. وتميل تلك الخطط التي تذكر الهجرة إلى التركيز على مراقبة الهجرة، والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، بدلا من التسليم أيضا بفوائد الهجرة في التنمية. ونتيجة لذلك، تظل المبادرات المتعلقة بالهجرة والتنمية مبادرات متفرقة، ولا تجد التمويل الكافي، وتفتقر إلى الملكية الوطنية، ويظل نطاقها وأثرها محدودين. ونادرا ما يُعترف بالإمكانات الإنمائية لمجموعات معينة من المهاجرين، كالعمال ذوي المهارات المتدنية والمتوسطة، والشتات، والمهاجرين واللاجئين العائدين.
	التوصـيات

	89 - يتيح الحوار الرفيع المستوى فرصة للدفاع بشكل مقنع عن الآثار الإنمائية للهجرة. وللاستفادة من زخم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ينبغي إدماج الهجرة في أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	90 - وينبغي التشجيع على إدراج الهجرة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية ودون الوطنية، مثل استراتيجيات الحد من الفقر وبرامج العمل الوطنية للتكيف. وينبغي أن تسمح سياسات متسقة بشأن الهجرة والعمالة بمزيد من الفعالية في التوفيق بين العرض والطلب على العمل سواء بالنسبة للعمال ذوي المهارات الرفيعة أو المتدنية. ويمكن أن يشمل ذلك إتاحة مزيد من فرص الهجرة المؤقتة أو الدائمة للعمال ذوي المهارات المتدنية.
	91 - وينبغي للدول أن تكفل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأجنبية، على أساس ست من اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وما يرتبط بذلك من أعمال تتعلق بالاعتراف بالمؤهلات. ويمكن لبلدان الأصل وبلدان المقصد أن تضع برامج ومناهج تعليمية مشتركة تعكس احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية، وأن تقدم معلومات عن فرص العمل في الخارج.
	92 - وينبغي تحسين الإطار التنظيمي للخدمات المالية من أجل الحد من تكاليف تحويل الأموال، بما في ذلك في المناطق الريفية. وينبغي التصدي للحواجز القائمة أمام دخول الأسواق، بما في ذلك الاتفاقات الحصرية وهياكل الحوافز المنحرفة. ويمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تعزز قابلية التشغيل البيني لخدمات تحويل الأموال التي تقدمها المصارف، والشبكات البريدية، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومؤسسات التمويل البالغ الصغر. ويمكن تطوير منتجات مالية جديدة، مثل التأمين البالغ الصغر، لتلبية الاحتياجات المحددة للمهاجرين.
	93 - وهناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين بلدان الأصل وبلدان المقصد في الاستفادة من إسهامات الشتات، بما في ذلك الاستثمار والتجارة. ويمكن أن يشكل التعاونُ المستمر بين الوزارات المعنية، والسفارات، ورابطات العاملين في الشتات، والمنظمات غير الحكومية الإنمائية، والقطاع الخاص دعما لجماعات الشتات. ويمكن لمجتمعات الشتات أن تضطلع أيضا بدور بناء في بلدان الأصل من خلال عودة الرعايا المؤهلين بصفة مؤقتة للمساعدة في حالات ما بعد الصراع ومن خلال التصويت خارج البلد.
	دال - تعزيز الحوار والتعاون والاتساق على جميع المستويات
	التقييم

	94 - تنظر الجمعية العامة بانتظام في مسألة الهجرة الدولية والتنمية وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين في إطار استعراضها لتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. وينظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه المواضيع في إطار متابعته لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
	95 - وما فتئ المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية يشجع الحوار والتعاون بشأن الهجرة الدولية بطرق واقعية وعملية المنحى. وناقش مسائل حساسة، مثل حقوق المهاجرين والهجرة غير القانونية، وبادر بإجراء تبادل بناء للأفكار مع المجتمع المدني. وعلى الرغم من النجاح الذي حققه المنتدى عموما، لا تزال هناك تحديات في تنفيذ توصياته، لضمان استدامته على المدى الطويل وتحديد علاقته مع الأمم المتحدة.
	96 - وحققت المجموعة العالمية المعنية بالهجرة قدرا أكبر من التنسيق والتعاون في ما بين الوكالات في مجال الهجرة، وقامت بالدعوة من أجل حقوق المهاجرين، وقدمت مساهمات متعددة إلى المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية.
	97 - وفي عام 2013، أعدت اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق مجموعة من التوصيات والنتائج للحوار الرفيع المستوى. وقدمت هذه المبادرة، التي اشترك في قيادتها صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، قائمة بالدروس المستفادة منذ عام 2006، والتحديات المتبقية، ورؤية مشتركة للعمل في المستقبل، وشكلت إسهاما هاما في هذا التقرير.
	98 - وزاد التعاون الإقليمي بشأن الهجرة على نحو كبير في السنوات الأخيرة. إذ شهدت الجماعات الاقتصادية الإقليمية اهتماما متجددا بتنفيذ الأحكام المتعلقة بحرية حركة اليد العاملة وبدأت التركيز على الآثار الإنمائية للهجرة. وعلى سبيل المثال، تمثل حرية حركة المواطنين أحد المبادئ التأسسية للاتحاد الأوروبي، كما أنه وَضع معايير من أجل نقل استحقاقات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية. واستحدثت السوق الجنوبية المشتركة والجماعة الكاريبية أيضا تدابير لتعزيز حرية حركة مواطنيهما.
	99 - ومنذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، كملت مجموعة من العمليات التشاورية الإقليمية غير الرسمية بشأن الهجرة آليات التكامل الاقتصادي الإقليمي. ولئن اختلفت أولويات هذه العمليات التشاورية الإقليمية، بدءا بمراقبة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين وانتهاء بتيسير تنقل اليد العاملة، فمعظمها يتصل بقضايا الهجرة والتنمية. وساهمت العمليات، من خلال بناء الثقة وتعزيز التفاهم وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، في وضع سياسات للهجرة، وفي الممارسات والتعاون في هذا المجال، وشجعت التقارب في المنظورات السياساتية في بعض المناطق.
	100 - وزاد التعاون أيضا بدرجة كبيرة على الصعيد الثنائي، ولا سيما من خلال اتفاقات العمل بين بلدان الأصل وبلدان المقصد. ولئن كانت هذه الاتفاقات توفر أساسا لتنظيم التدفقات الثنائية والحد من الهجرة غير القانونية وتفادي التكاليف المفرطة للهجرة، فإن الأحكام لا تفي دائما بالالتزامات الدولية، ويظل التنفيذ متفاوتا، وتكون مسؤوليات الرصد غير واضحة أحيانا.
	التوصـيات

	101 - ينبغي أن يؤكد الحوار الرفيع المستوى على الدور الحاسم للحوار والتعاون بشأن الهجرة على الصعد العالمي والإقليمي والثنائي والوطني والمحلي، وأن يعزز اتساق السياسات القطاعية على المستوى الوطني. وينبغي أن تستخدم الدول الأعضاء المنتديات القائمة، بما في ذلك آليات التكامل الإقليمي والعمليات التشاورية غير الرسمية من أجل تعزيز التعاون المتعدد الأطراف. وينبغي أن تسعى الاتفاقات الإقليمية والثنائية إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وتحسين فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتيسير الاعتراف بالشهادات والمؤهلات، ودعم تنقل اليد العاملة، وتعزيز أثره الإنمائي. وينبغي تعزيز التعاون بين المنتديات الثنائية والإقليمية والعالمية والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والمجموعة العالمية المعنية بالهجرة.
	102 - ويمكن أن يشرك المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية المجموعة العالمية المعنية بالهجرة على نحو أكثر انتظاما في دعم أعماله التحضيرية وفي تنفيذ توصياته. وينبغي إشراك المنسقين المقيمين للأمم المتحدة وأفرقة الأمم المتحدة القطرية بنشاط في تعميم الهجرة في الجهود الإنمائية الوطنية من خلال البرمجة على الصعيد القطري، بالاستفادة من خبرات وقدرات أعضاء المجموعة العالمية المعنية بالهجرة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقا. وتؤدي المجموعة العالمية المعنية بالهجرة أيضا وظيفة مهمة من خلال توفير التحليلات والمعلومات المتصلة بالإطار المعياري الدولي المتعلق بالهجرة، وهو دور يمكن مواصلة تعزيزه.
	103 - والمجتمع المدني شريك رئيسي لضمان التنفيذ على الصعيد الميداني. وبإمكان الدول إبرام اتفاق مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى من المجتمع المدني بشأن مجموعة مختارة من الأهداف المشتركة، مثل الحد من تكاليف الاستقدام ومعالجة الآثار الاجتماعية للهجرة على الفئات الضعيفة. ويشكل عمل أصحاب المصلحة المتعددين أيضا أولوية في معالجة حالة المهاجرين المتضررين من الأزمات، إذ يكون لأرباب العمل والقائمين بالتوظيف والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة جميعا دور يؤدونه.
	104 - وينبغي أن يكون لأصوات المهاجرين تأثير على القرارات السياساتية الرئيسية. ويتمثل أحد الخيارات في إنشاء منتدى دائم معني بالهجرة والتنمية، على غرار المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية. ومن شأن منتدى من هذا القبيل أن يغني النقاش بمشورة ومنظورات قادة من أوساط المهاجرين وأن يرفع من مستوى الوعي العام ويعزز إبراز القضايا.
	هاء - المسائل الناشئة
	التقييم

	105 - سلطت الأزمة التي وقعت في ليبيا في عام 2011 الضوء على محنة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة. وفي كثير من الأحيان، يتم تجاهل المهاجرين في الاستجابات الإنسانية، لأن سياسات الهجرة، بما في ذلك خطط الهجرة المؤقتة لليد العاملة، لا تراعي بما فيه الكفاية حالات الأزمات التي تؤثر على العمال المهاجرين.
	106 - ومن المعروف منذ زمن طويل أن العوامل البيئية تؤثر على الهجرة، والعكس صحيح، ولكن الواقع الذي يفرضه تغير المناخ يمكن أن يعطي معنى جديدا لهذه العلاقة. ويمكن أن تصبح الهجرة، وسيلة هامة للتكيف مع عواقب تغير المناخ.
	107 - وعلى الرغم من أن معظم الهجرة يحدث على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك ما بين البلدان النامية، فإن الهجرة فيما بين بلدان الجنوب أوليت اهتمام ضئيل نسبيا. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما تكون البلدان النامية وأقل البلدان نموا أقل استعدادا لمعالجة الشواغل المتعلقة بالهجرة والاستفادة من منافعها.
	التوصـيات

	108 - ينبغي للحوار الرفيع المستوى أن يعزز العمل بشأن المشاكل التي يواجهها المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل، ولا سيما أولئك الذين يجدون أنفسهم في خضم الأزمات الواقعة في البلدان المضيفة. ويجب على الدول والجهات الفاعلة في المجال الإنساني كفالة الحماية والمساعدة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الإجلاء الطوعي وإعادة الإدماج، حسب الاقتضاء. وبالنسبة للمهاجرين المكروبين في عرض البحر، يجب وضع اتفاقات أفضل للتعاون، لا سيما على الصعيد الإقليمي، لضمان القيام بعمليات الإنقاذ في الوقت المناسب والنزول الآمن من المراكب واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، والمصالح الفضلى للطفل.
	109 - وبما أن أثر تغير المناخ والتدهور البيئي على الهجرة - بما في ذلك الأحداث البطيئة والسريعة الوقوع على السواء - يتضح على نحو متزايد، يمكن أن يشجع الحوار الرفيع المستوى الدول الأعضاء على إدماج الهجرة والمهاجرين على نحو أكثر منهجية في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والمياه.
	110 - وينبغي أن ينظر الحوار الرفيع المستوى في أثر زيادة الهجرة بين بلدان الجنوب بالنسبة لجملة أمور منها تنقل اليد العاملة ودور مجتمعات الشتات.
	خامسا - كفالة نجاح عملية الهجرة: برنامج عمل من ثماني نقاط
	1 - حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين

	111 - ينبغي تشجيع الدول الأعضاء على التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالهجرة الدولية - بما فيها الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، والبروتوكولان المتعلقان بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، وعلى تنفيذها. وينبغي استكشاف بدائل للاحتجاز الإداري للمهاجرين فيما يجب تجنب احتجاز الأطفال المهاجرين. وينبغي للبلدان أن تقضي على جميع أشكال التمييز ضد المهاجرين في ما يتعلق بظروف العمل والأجور، وفيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية. وينبغي أن تتاح للأطفال المهاجرين فرص متساوية للحصول على التعليم، وينبغي أن تتاح لجميع المهاجرين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.
	112 - وينبغي أن تلتزم الدول الأعضاء بحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمهاجرين في جميع مراحل عملية الهجرة، بمن فيهم المهاجرون الذين لهم مركز غير قانوني. وينبغي تعزيز إمكانية استخدام قنوات الهجرة القانونية، بما يعكس الاحتياجات الفعلية والمتوقعة لسوق العمل مع مراعاة الاحتياجات من رأس المال البشري في بلدان الأصل وتيسير لم شمل الأسرة.
	2 - الحد من تكاليف هجرة اليد العاملة

	113 - هناك مكاسب هائلة يمكن تحقيقها من خلال تخفيض التكاليف المتعلقة بالهجرة، مثل تكاليف تحويل الأموال والأتعاب المدفوعة للقائمين بالتوظيف، لا سيما من قبل العمال المهاجرين ذوي المهارات المحدودة. وعلاوة على ذلك، يمكن للبلدان أن تزيد من فوائد الهجرة من خلال تعزيز إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي والحقوق المكتسبة الأخرى، وتشجيع الاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات والمهارات.
	3 - القضاء على استغلال المهاجرين، بما في ذلك الاتجار بالبشر

	114 - ينبغي أن تلتزم الدول الأعضاء بالقضاء على جميع أشكال الاستغلال التي تضر بالمهاجرين، وبخاصة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصر. وتشمل مجالات العمل الحد من الطلب الذي يشجع الاتجار بالبشر وضمان حماية الضحايا، ومحاكمة الجناة، وكفالة أن تزيل الشركات العمل القسري من سلاسلها العالمية للإمداد.
	4 - معالجة محنة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل

	115 - عادة ما يتم تجاهل محنة المهاجرين غير القادرين على العودة إلى بلدهم الأصلي نتيجة للأزمات الإنسانية في بلد المقصد أو بلد العبور. ولذلك ينبغي للدول الأعضاء تعزيز قدراتها على مساعدة المهاجرين وأسرهم في حالات الأزمات من خلال تحسين التأهب، وتوسيع نطاق المساعدة القنصلية، والمساعدة على الإجلاء والعودة وإعادة الإدماج بشكل طوعي. وينبغي دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء إطار عمل من أجل مساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، يضم الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
	5 - تحسين التصورات العامة عن المهاجرين

	116 - ثمة حاجة إلى مكافحة التمييز وكراهية الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم من خلال زيادة توعية الجمهور بالحالات التي يعيشها المهاجرون والمساهمات التي يقدمونها إلى بلدان الأصل وبلدان المقصد. ويمكن تعزيز هذه الجهود من خلال إقامة شراكة بين القطاع الخاص ونقابات العمال ووسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية والمهاجرين أنفسهم تستند إلى أحدث الأدلة المتاحة وتبرز حقوق ومسؤوليات المهاجرين وغير المهاجرين على السواء.
	6 - إدماج الهجرة في خطة التنمية

	117 - إن الهجرة اختبار يتسم بالأهمية بالنسبة للنقاش المتعلق بالتنمية وللحوكمة الفعالة والعادلة، يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة ليس فقط فيما بين الدول، بل على جميع مستويات الحكومة. وينبغي للدول الأعضاء إدماج الهجرة في الخطط الإنمائية الوطنية، واستراتيجيات الحد من الفقر، والسياسات والبرامج القطاعية ذات الصلة. وينبغي للمجتمع الدولي تحديد مجموعة مشتركة من الأهداف والمؤشرات لرصد تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز فوائد الهجرة الدولية والتصدي لتحدياتها، وذلك للنظر فيها في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	118 - ولا يمكن تحقيق نقاط العمل الست السابقة إلا من خلال تعزيز قاعدة الأدلة وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون والشراكات. 
	7 - تعزيز قاعدة الأدلة المتعلقة بالهجرة

	119 - ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع صنع السياسات القائم على الأدلة وأن تستثمر في جمع البيانات وإجراء البحوث وتطوير القدرات في ما يتعلق بالهجرة وأثرها على الأفراد، والجماعات، والمجتمعات. وينبغي للمجتمع الدولي إنشاء مبادرة مخصصة لبناء القدرات لمساعدة البلدان في تحسين جمع واستخدام البيانات المتعلقة بالهجرة. وينبغي أن يشمل هذا الجهد التعدادات السكانية ومصادر البيانات الإدارية فضلا عن دراسات استقصائية مخصصة لتقييم آثار الهجرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وينبغي تشجيع استخدام أهداف ومؤشرات قابلة للقياس من أجل رصد حماية المهاجرين وانتهاكات حقوقهم.
	8 - تعزيز الشراكات والتعاون في مجال الهجرة 

	120 - لا يمكن لأي بلد أن يدير الهجرة الدولية وحده. وقد بلور أصحاب المصلحة العديد من الأفكار بشأن الكيفية التي يمكن بها للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بناء شراكات متعلقة بسياسات التنقل تحد من التمييز ضد المهاجرين وتحمي حقوقهم؛ وتخفض التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية للهجرة؛ وتوسع نطاق الفرص المتاحة للمهاجرين لزيادة الاستثمار المنتج لإيراداتهم والإفادة بمعارفهم؛ وتعبئ منظمات المهاجرين والشتات لتعزيز التنمية في مجتمعاتهم المحلية في بلدان الأصل وبلدان المقصد.
	121 - وينبغي تعزيز التعاون والحوار بشأن الهجرة اللذين تشارك فيهما الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والجماعات الاقتصادية الإقليمية. ويمكن أن يوفر المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية والعمليات التشاورية الإقليمية تكملة مفيدة لتلك الآليات الحكومية الدولية الرسمية.

