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إذا لم تكن التنمية تسمح للناس بالهجرة 
 فليست بالتنمية المستدامة  في أمان،

يف  تعد اهلجرة الداخلية والدولية حرية من حريات اإلنسان األساسية وتقوم بأدوار رئيسية
إىل  9002لعام  تقرير التنمية البشريةوقد خلص الربنامج اإلمنائي يف . ميةعمليات التن

مليون مهاجر ، فإن عدد املهاجرين  900 يناهزأنه إذا كان عدد املهاجرين الدوليني 
 من املناطق -مليون شخص، إذ يتنقلون داخل احلدود الوطنية  040الداخليني يقارب 

املهاجرين الذين انتقلوا عرب احلدود  ويف صفوف. الريفية إىل املناطق احلضرية عادة
إال بقليل  الثلث  على عدد الذين انتقلوا من بلد نام إىل بلد متقدم النمو يزدمل  الوطنية،

وانتقل معظم املهاجرين الدوليني من . صمليون شخ 00إذ يكاد ال يتعدى عددهم  -
ونتيجة لذلك، ترتبط . النمو بلد نام إىل بلد نام آخر، أو كان انتقاهلم بني بلدان متقدمة

ومسامهات  املالية، ارتباطا وثيقا باهلجرة قضايا إمنائية رئيسية من قبيل التحويالت
 ،ة العمال، واالجتار بالبشرومحاي ،وإدارة احلدود ،والتنمية الريفية ،واحلضرنةالشتات، 

ونظرا هلذه الرتابطات الواسعة بني اهلجرة والتنمية، فإن السياسات . اجلنسانيةاملسائل و 
 .على التنمية املستدامة والربجمة املتعلقة باهلجرة ميكن أن تكون هلا آثار مهمة للغاية

وال تتاح . واحمللي على كل من الصعيد العاملي والوطين -للتفاوت  ونتاجاهلجرة انعكاس و 
فأولئك الذين حيتمل أن يكونوا أكثر : لكل واحد فرصة التنقل على قدم املساواة

كثريا ما يواجهون عقبات   -الفقراء والعمال ذوو املهارات املتدنية  -استفادة من التنقل 
. كأداء، الفتقارهم للموارد الالزمة ولكوهنم اكثر عرضة للحواجز السياسية واملؤسسية

 صدق هذا األمر بصفة خاصة يف املناطق املتضررة من التدهور البيئي وتغري املناخ،وي
وميكن أن تكون اهلجرة جزءا هاما من . حيث تواجه الشرائح األشد ضعفا خطر احلصار

املعيشة املعرضة للضغوط سبل اسرتاتيجيات التكيف، فتساعد على تنويع إيرادات 
 .البيئية

من تنقلهم، يف الوقت الذي  مجةومن الواضح أن املهاجرين وأسرهم كثريا ما جينون فوائد 
لكن مسألة ما إذا كانت . يدعمون فيه أيضا تنمية جمتمعاهتم احمللية األصلية واملضيفة

املهارات واملعرفة واألصول املالية املكتسبة عن طريق اهلجرة ميكن أن تسهم يف التنمية 
على الظروف االقتصادية واملؤسسية، وعلى سياسات  تتوقف إىل حد كبري املستدامة

 . اهلجرة يف بلدي املنشأ والوجهة

 بُعد السياسة العامة: الهجرة والتنمية المستدامة

ولتحويل اجتاهات اهلجرة إىل فرص إمنائية، ينبغي أن حيرص واضعو السياسات على أن 
وأن تتم يف  اختيارية ال هجرة اضطرارية،هجرة  -أيا كانت دوافعها  -تكون اهلجرة 
 : فالنتائج اإلمنائية للهجرة تتوقف يف هناية املطاف على عوامل من قبيل. ظروف مأمونة

  أي عمر املهاجر ونوع جنسه ومستواه التعليمي ووضعه )من يتنقل
 ؛ (االقتصادي، ومهنته، وهويته العرقية-االجتماعي

  وماإذا   إذا كانت التنقل قسريا أو طوعيا،أي ما )الظروف اليت يتنقل فيها و
 ؛ (غري عادية كان حيدث عرب قنوات عادية أو

 أي املركز القانوين ) يف بلد الوجهةاملهاجرون  والوضع الذي يكون عليه
 ؛ (للمهاجر وظروف عمله وعيشه

   وما إذا كان املهاجرون يظلون على صلة ببلداهنم األصلية؛ 

   مسامهات  األصلية تسمح بتسخري لدانكانت الظروف يف البوما إذا
 .ملة يف أغراض التنميةاحملتاملهاجرين 

وتقوم السياسات احمللية والوطنية، وكذا التعاون الدويل، بأدوار رئيسية يف بلورة هذه 
. ة للتنمية البشريةببالنس االعوامل وبالتايل تقوم بدور يف تعزيز فوائد اهلجرة وتقليل خماطره

ت اهلجرة  ساالعاملية للحوكمة والقدرات الوطنية على رسم وتنفيذ سياغري أن اهلياكل 

 الهجرة والتنمية واألمم المتحدة
 16 مديري 2006الذي أنشأه األمني العام يف أوائل عام  الفريق العالمي المعني بالهجرةجيمع 

 لتشجيع( فيها الربنامج اإلمنائيمبا )وكالة من وكاالت األمم املتحدة وغريها من الوكاالت الدولية 
ويركز الفريق . تطبيقا واسع النطاق لصكوك والقواعد الدولية واإلقليمية ذات الصلة باهلجرةاتطبيق 

 .والتصدي لتحدياهتا على مساعدة أعضائه على استغالل فرص اهلجرة الدولية

 الفريق العاملي املعين باهلجرة وباإلضافة إىل تعزيز التعاون عرب الوطين بشأن مسائل اهلجرة، يعد
 .مستودعا مهما للبيانات والتحاليل املتعلقة باهلجرة والتنمية

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/


  

ولئن منا يف السنوات األخرية الوعي العاملي بالروابط القائمة بني . كثريا ما تظل ضعيفة
اهلجرة والتنمية، فإن القلة القليلة من البلدان هي اليت تتوفر هلا أدلة دامغة وحتليل جيد 

 . هبا هذه الروابط يف سياقاهتا الوطنية احملددة بشأن الكيفية اليت تتفاعل

قائمة على أدلة موثوق هبا لوضع سياسات بشأن اهلجرة الس  األوكثريا ما تنعدم 
ومثة حاجة إىل . السيما من حيث مؤشرات رصد االجتاهات وقياس التقدم -والتنمية 

مشاركة واسعة القاعدة لشىت األطراف ذات املصلحة يف رسم سياسات اهلجرة ألغراض 
ومثة حاجة إىل زيادة وحتسني البيانات النوعية . االتنمية وتنفيذها ورصدها وتقييم أثره

والكمية إلجراء حتليالت شاملة لسبل تأثري اهلجرة الداخلية والدولية على شىت 
فهذه البيانات والقدرات التحليلية املعززة بإطارات تشريعية . القطاعات وأبعاد الرفاه
ت تنسيق للسياسة واضحة، وقدرة مؤسسية متطورة، وإطارا فعالة، وأهداف سياسية

ألنه لي  مثة بلد  -أن تسهل التعاون الدويل أيضا العامة على املستوى الوطين، ميكنها 
 . هواحد مبقدوره أن يتصدى للتحديات عرب الوطنية للهجرة لوحد

 الشراكات النموذجية إلى شراكات مستدامة للهجرة والتنمية تحويل
وغريها من الوكاالت األعضاء  املنظمة الدولية للهجرةيدعم الربنامج اإلمنائي، بتعاون مع 

، إدراج اهلجرة يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية، يف الفريق العاملي املعين باهلجرةيف 
الغرض من ذلك هو مساعدة احلكومات على وضع إطارات وطنية و . بلدان رائدة

للسياسة العامة بشأن اهلجرة والتنمية، وذلك استنادا  تشاركية وفعالة وقائمة على األدلة
دليل تعميم مراعاة ’’إىل توجيهات يقدمها الفريق العاملي املعين باهلجرة يف دليله املعنون 

ويدعم الفريق العاملي املعين باهلجرة أيضا األفرقة القطرية . ‘‘ التخطيط اإلمنائييفاهلجرة 
 . لألمم املتحدة اليت تعمل على قضايا اهلجرة والتنمية

ا على إزالة احلواجز اليت تقف يف ولئن كانت هلذا العمل أبعاد عديدة، فإنه يركز عموم
وجه حرية التنقل، بوضع شروط مسبقة قانونية وتنظيمية ومؤسسية بشأن املهاجرين 

مع  -وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية وبلداهنم األصلية وبلدان وجهتهم جلين فوائد من اهلجرة 
 . من آثارها السلبية احملتملة يف آن واحد احلد

 والهجرة  02+ مؤتمر ريو 

 :القيام مبا يليفرصة  90+ ستتاح للمجتمع الدويل يف مؤمتر ريو 

 السيما من حيث  -أمهية اهلجرة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من التنمية  إقرار
والتنمية الريفية، وإدارة ، واحلضرنة ،ومسامهات الشتاتاملالية، التحويالت 

 -اجلنسانية بالبشر، واملسألة االجتارمسألة و  احلدود، ومحاية العمال،
وباعتبارها وسيلة تتيح للضعفاء يف املناطق املعرضة للكوارث واملناطق املتأثرة 

 بالتدهور البيئي إمكانية االنعتاق من الفقر؛

  اسرتاتيجيات التنمية املستدامة وأهدافها،  ُصلبتقريب خطاب اهلجرة من
ج االجتماعي، للبيئة واإلدما  املراعيةالسيما وأهنا ترتبط باملدن وفرص العمل 

 .واملساواة بني اجلنسني والتكيف مع تغري املناخ، والتعليم،

 :الالزم اختاذها يف هذا الصدد اخلطوات اهلامةومن 

  إدراج شواغل اهلجرة يف التخطيط اإلمنائي، وامليزنة، وعمليات وضع
 السياسات بطريقة هادفة؛

  وضعهم تعزيز حقوق املهاجرين وإتاحة الفرص هلم، بصرف النظر عن
 القانوين؛

   متتني مجع وحتليل البيانات املتعلقة باهلجرة وتصنيفها حسب نوع اجلن
 والعمر؛

 إنشاء  ذلك تعزيز القدرات الوطنية واحمللية يف جمال اهلجرة والتنمية، مبا يف
مؤسسات شفافة وخاضعة حلوكمة جيدة، وآليات فعالة إلشراك أصحاب 
 املصلحة من اجلهات غري احلكومية يف عمليات التشاور وصنع القرار، وكذا

 يف تقدمي اخلدمات للمهاجرين وأسرهم؛

  إجراء وتسهيل عمليات احلوار الوطنية واإلقليمية والعاملية للتوعية بدور
 .تنمية املستدامةاهلجرة يف عمليات ال

بول الد، مستشار لشؤون السياسات، الفريق املعين باحلد من  :معلومات جهة االتصال
 nddldnllddal.luap. الفقر،

  اإلدارة المتكاملة للحدود من أجل التنمية المستدامة
وكذا حرية تنقل السلع )يرى بعض املالحظني أن حرية تنقل العمال املهاجرين 

عرب احلدود الوطنية ال تتواءم مع شواغل األمن القومي بشأن اإلرهاب ( واخلدمات
 اإلدارة املتكاملة للحدودمنوذج بيد أن . باألسلحة واملخدرات والبشرواالجتار 

اطراد خارج أوروبا، للمواءمة الذي اعتمده االحتاد األورويب أصال ما فتئ يطبق ب
 .حيانا يف جمال إدارة احلدودأ ضرورات إمنائية وأمنية متناقضة نيب

 :وتعزز اإلدارة املتكاملة للحدود ما يلي

 حرس احلدود، والسلطات اجلمركية، )التعاون بني الوكاالت املعنية يف الدولة
، سواء (ىل ذلكاحلدود وما إ والقوات املسلحة، والسلطات احمللية يف مناطق

 داخل البلدان أو عرب حدود الدول؛ 

 محاية حقوق اإلنسان الواجبة للمهاجرين وغريهم من األفراد العابرين حلدود و
 .الدول

ج متكاملة قائمة على احلقوق يف إدارة ه  وتعد اإلدارة املتكاملة للحدود تطبيقا لن   
كيفية تطبيق النهج وميكن استخدامها مثاال عمليا ل. احلدود واهلجرة الدولية

اإلمنائية املتكاملة على قطاعات أخرى، وكيفية املواءمة بني الشواغل األمنية 
 . والشواغل اإلمنائية

وقد أقام الربنامج اإلمنائي شراكات قوية مع االحتاد األورويب، والبلدان املستفيدة 
 .اإلدارة املتكاملة للحدود يف االحتاد السوفيايت السابق الربامج، يف إطار من

واملركز الدويل لتطوير سياسات  املنظمة الدولية للهجرةوبتعاون مع شركاء من قبيل 
مليون دوالر عرب هذه الربامج يف العقد األخري،  200ما يربو على  ر صد  ،اهلجرة

على إقامة  والعمل ،لتحديث اهلياكل األساسية للحدود، وتدريب مسؤويل احلدود
 .احلقبة السوفياتية ملا بعد‘ حدود ذات وجه إنساين’
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