
 األسطورة السادسة
 البلدان المستضیفة ال تستفید من الھجرة.

 
 

 ھل أنتم متفقون؟
 
 ملیون سنویاً حسب المتشائمین" 70حسب المتفائلین و سنویالیار یورو م 35فرنسا إن الھجرة تكلف "

 2012مارین لوبان، لوفیغارو، أكتوبر 
 

 
 ما نسمع .... غالبا

 
ي على عاتق البلدان المضیفة بسبب الضغوط التي یفرضونھا على خدمات أن المھاجرین یتسببون في عبء اقتصاد

 الرعایة، وخصوصاً خالل فترات االنكماش االقتصادي مما یترتب عنھ فائدة ضئیلة بالنسبة لتلك الدول.
 

 
 ماذا نستخلص من الحقائق واألرقام

 
 ..شغل أفضل وعن فرص التمدرس، الخ.مناصب بصفة مؤقتة أو دائمة بحثاً عن الحمایة الدولیة وعن  المھاجرونینتقل 

ملیون من أصل  150ثلثا مجموع المھاجرین (بما فیھم الالجئون) من العمال؛ أي التي عادة ما تكون منعدمة في بلدانھم. 
). 1ملیون عامل منزلي ( 11من أصل أربعة یعملون في قطاع األعمال المنزلیة؛  3دولي: ما یقارب  ملیون مھاجر 232
 للغایة ولھ آثار على المدى . إن تأثیر الھجرة معقدالدول المضیفة اتء األشخاص یقدمون فوائد كبیرة القتصادھؤال

 القریب والبعید، في حین أن الھجرة مفیدة للغایة ألسواق العمل والنمو االقتصادي للدول المضیفة.
 

روبا خالل لة بأنسبة نمو العما منبالمائة  70حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة فإن المھاجرین كانوا وراء 
)، مما یعكس ھدف العدید من المھاجرین الذین یبحثون عن العمل إلعادة بناء حیاتھم وحیاة 2( السنوات العشر المنصرمة

 أسرھم وأبنائھم. 
 

ھا. ناعیة التي یتلقویدفع المھاجرون مبالغ أعلى من حیث الضرائب واالقتطاعات االجتماعیة مقارنة مع المزایا االجتم
ملیار جنیھ إسترلیني في الخزینة  20 ـب 2000روبیون الذین وصلوا إلى المملكة المتحدة منذ ساھم المھاجرون األفمثالً 
 ).3بالمائة في الضرائب بالمقارنة مع ما یتلقونھ من خدمات اجتماعیة ( 64وبنسبة  العامة

 
 تعرف ساكنة الدول األوروبیة أسرع وثیرة. على حد سواء واالقتصاد تساعد الھجرة على تنشیط عمر السكان العاملین

عدد األشخاص الذین یبلغون سن التقاعد یفوق األشخاص الذین یلجون سوق العمل.  شیخوخة في العالم. وھذا یعني أن
انیا وبسبب تعّمر في ألمفإن الخدمات االجتماعیة تتعرض لضغط أكبر.  ، وبالتاليأصبح األشخاص یعّمرون لمدة أطولكما 

منصب شغل شاغر في مجال  597.000السكان وقلة العمالة في القطاعات التي تتطلب مھارات منخفضة یوجد حوالي 
 التنمیةوبالرغم من أن الھجرة ال تعد حالً، إال أنھا تشكل مفتاح الصحة ورعایة المسنین والھندسة والنشارة، الخ. 

ً إضافیة روبا جئین الوافدین إلى أن ارتفاع أعداد الال). باإلضافة إلى ذلك فإ5( ةالمستدام في اآلونة األخیرة خلق فرصا
 0,2إلنعاش المخرجات االقتصادیة. توقع بنك االستثمار األلماني بیرینبیرغ أن االقتصاد األروبي سیحقق نمواً یقدر ب 

 ).4( 2015بالمائة في نھایة 
 

قافة االتحاد ل الثقافي واالجتماعي واالقتصادي وقد ساھموا في إغناء ثفي المجا ةساھمات مھممإن المھاجرین یقدمون 
فراراً من  1938: على سبیل المثال لجأ سیغموند فروید مؤسس علم النفس إلى بریطانیا في سنة روبي عبر العصوراأل

 اضطھاد النازیین.
 

تكنولوجي عن طریق خلق مناصب شغل ال یأتي المھاجرون بمھاراتھم ویساھمون في نمو رأس المال البشري والتقدم
اإلتیان بمھارات وتجربة جدیدة وإنشاء مقاوالت جدیدة ودعم التجدید في الدول المضیفة عن طریق الرفع من اإلنتاج و

 ومشاریع للتشغیل الذاتي.
 



 
 
 

  نحن نساھم في المجتمعات بشكل إیجابي!
 

بدأ  ةسنوات. ولما بلغ فرح سن السادسة عشر 3عمره  فرح طفل الجئ من الصومال غادر بلده إلى كینیا عندما كان
وتم قبول روبا مروراً بأوغندا وجنوب السودان والسودان ولیبیا والبحر األبیض المتوسط. محفوفة بالمخاطر إلى أرحلة 

 طلب اللجوء الذي تقدم بھ فرح في مالطا الحقاً.
 

جانب وإحساس معاٍد للھجرة عندما وصلت ھنا؛ لم أكن یا ُترى سأفعل في مالطا؟ رأیت العنصریة وكره األ ماذا"...
أتوقع ذلك بعد كل الذي عانیناه من قبل. ھل سأبقى ھنا مكتوف األیدي؟ ال، سأتكلم بالجھر وسأالحق أحالمي وسأؤكد 

ھنا على المساھمة، أننا قادرون على المساھمة في المجتمع بشكل إیجابي. (...) أنا لست  لھؤالء األشخاص أنني قادر
أریھم ما أنا قادر على فعلھ (...) وفوراً بدأت أشتغل ، سة علیھالعیش كعاللسرقة مناصب العمل أو تغییر المجتمع أو 

انخرطت في مدرسة الجتیاز امتحانات البكالوریا وغادرت برنامج المساعدات االجتماعیة الذي تقدمھ الدولة (...). 
بدأت مدونة مع أھم الجرائد بمالطا وبدأت في التحدث عن تجربتي وتجارب مھاجرین آخرین وعقدت حوارات ترتبط و

بعد ذلك انخرطت في منظمة دولیة تسمى عن قصتي الخاصة. بقضایا المرأة والسجن واالندماج وحقوق اإلنسان و
بروكسیل وجنیف وصورت فیلماً قصیراً في ب) تعنى بحقوق الطفل یوجد مقرھا Terre des Hommes"أرض الرجال" (

إطار حملة من الحمالت التي نظمتھا تلك المنظمة تحت عنوان "وجھة مجھولة". ویتناول الشریط رحلة األطفال 
 ).6النازحین (...)" (

 
 "أنا أشتغل وأدفع ضرائبي وأدرس، فأنا جزء من المجتمع".
 
 

 نظرتنا
 

 مأو بلدھ متھایع بنفس الحقوق والمساعدة لتحقیق حلمھم بصرف النظر عن جنسیللمساھمة في بناء عالم ینعم فیھ الجم
 األصل أو أي اعتبار آخر، نطالب باآلتي:

 
یجب نشر البیانات واألرقام الحقیقیة بخصوص المھاجرین، بما في ذلك إسھام المھاجرین في بلدھم األصل وفي  -

 البلدان المضیفة؛
یعاني  التياالستغالل واالعتداء والضرر مة المتمثلة في المستدامشاكل لاطرق ھجرة آمنة ومنتظمة للحد من  -

 والالجئون؛ المھاجرونمنھا 
نھوض االجتماعي للمھاجرین وإشراكھم في الحیاة المھنیة بالبلدان المضیفة، مع معاملتھم بالمساواة في ال -

 االستفادة من الفرص االقتصادیة؛
 مھاجرین النازحین وأفراد أسرھم.التوقیع والمصادقة على معاھدة حقوق ال -

 
إن حمایة المھاجرین ستساھم في الرفع من قدراتھم على المشاركة في المجتمع، سواء في بلدھم األصل أو في البلدان 

 المضیفة. یجب التطرق إلى ھذه المسائل في السیاسات الوطنیة وعلى المستوى المحلي كذلك. 
 
 

 للنشر  
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 
		



 2015مل الدولیة، توقعات منظمة العمل الدولیة بخصوص العمال المھاجرین: النتائج والمنھجیة، العمنظمة  )1(
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf	 

 . ھل الھجرة مفیدة لالقتصاد؟ رابط التحمیل:2014والتنمیة، التعاون االقتصادي منظمة  )2(
http://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf  

كانون  5األثر االقتصادي اإلیجابي للھجرة من دول االتحاد األوروبي: دالئل جدیدة، . 2014كلیة لندن الجامعیة،  )3(
 . متوفر على الرابط:2014 نوفمبرالثاني/

 https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1114/051114-economic-impact-EU-immigration  
. 2015أیلول/ سبتمبر  16، ‘روبیةأن یحتجزوا االقتصادات األمن شأنھم ’. محللون: الالجئون 2015أوراكتیف،  )4(

  متوفر على الرابط:
 http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/analysts-refugees-may-end-boosting-european-economies-
317682  

. متوفر 2015أیلول/ سبتمبر  15جل الحصول على مناصب شغل النازحین، . ألمانیا تعمل من أ2015ألدرمان، ل،  )5(
 على الرابط:

http://www.nytimes.com/2015/09/18/business/international/migrants-refugees-jobs-germany.html?_r=0  
من تدخلھ في مؤتمر القمة األفریقي في فالیتا: حوار مع فعالیات المجتمع المدني، بروكسیل،  –فرح عبدي عبد هللا  )6(

 .2015 تشرین الثاني/نوفمبر 5
 . متوفر على الرابط:2003تشرین األول/أكتوبر  1. االدماج المحلي: الحل المنسي، 2003جاكوبسن، ك.  )7(

http://www.migrationpolicy.org/article/local-integration-forgotten-solution   
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 األسطورة السابعة
المھاجرین ذوي المھارات العالیة  روبا أال تقبل إالا العولمة االقتصادیة تحتم على أإن التنافسیة المتزایدة التي تفرضھ

)1( 
 

 
 ھل أنتم متفقون؟

 
في طریقھا إلى الشیخوخة وھي ملزمة بالتنافس مع اقتصادات أخرى لجلب عاملین من ذوي المھارات العالیة  أروبا"إن ساكنة 

ضمان نمو اقتصادي مستمر. بینما في عدد من القطاعات التي ال تتطلب قدرًا عالیاً من المھارات یتم تعویض العمالة المحلیة ل
 )2لضمان العیش." ( بعمالة أجنبیة تقبل أجورًا أدنى من الحد الكافي

 كریستیانا بوسویل، أستاذة العلوم السیاسیة بجامعة إدنبرة 
 
 

 غالبا ما نسمع ....
 

أمام تزاید التنافس بین االقتصادات بسبب العولمة االقتصادیة وانخفاض نسبة السكان العاملین بسبب ارتفاع معدل األعمال، ھناك 
وتبقى العمالة ذات المھارات العالیة عجز في العمالة في بعض القطاعات مثل العلوم والتكنولوجیا والھندسة والرعایة الصحیة. 

 روبي.قتصادیة التي یشھدھا االتحاد األالتحدیات االالحل الوحید لمواجھة 
 

بدأت ُتغلق في وجھ العمالة التي ال تتوفر على مھارات عالیة. عادة ما ترتكز ھذه السیاسات  وعلى العكس من ذلك فإن األبواب
رات قد یكون لھ أثر على سوق على االفتراض الداعي بأن المزید من المھاجرین في القطاعات التي ال تتطلب قدراً عالیاً من المھا

العمالة من حیث الكم (إقبال أقل على الید العاملة المحلیة) ومن حیث الكیف (خطر اإلغراق االجتماعي). وبمعنى آخر فإن العمالة 
ة روبي نسب عطالة عالیویة في وقت یعرف فیھ االتحاد األالمحلیة والعمالة المھاجرة ستتنافسان على نفس مناصب العمل الید

  نكماش االقتصادي واالجتماعي.بسبب اال
 
 

 ماذا نستخلص من الحقائق واألرقام
 

بالمائة من مجموع نمو العمالة بنسبة نمو  20بلغت نسبة العمال الذین یشغلون مناصب یدویة  2008و  2000في الفترة ما بین 
ة من مناصب العمل ال تتطلب مھارات عالیة أكبر حصالمناصب التي تمثل ). 4بالمائة ( 10بالمائة، مقارنة مع معدل یبلغ  22بلغ 

ً یتوفرون  40قدرت توقعات األعمال أن ). فمثالً في إیطالیا 5روبیة (بسوق العمل األ بالمائة من الطلب على العمالة یھم أشخاصا
روبي ي االتحاد األول األعضاء فیدل على أن اقتصادات الدإن دل ھذا على شيء فإنما و). 6على مستوى أدنى من الدراسة (

 .بدورھا ترتكز على مناصب العمل ذات األجور المنخفضة
 

روبیة تعتمد بعض القطاعات التي تفتقر إلى الید العاملة على عمالة مھاجرة ال تتوفر على مھارات فإنھ في معظم الدول األومع ذلك 
للمناصب التي . إن عرض العمالة بالنسبة أو المنطقة الجغرافیة توافق بین العرض والطلب من حیث المھاراتالعالیة بسبب عدم 

ً لال المحدودة وكذلك و المتدنیةتب اذات المركون العمالة المحلیة تمیل إلى تفادي المناصب  تتطلب مھارات عالیة یتأثر سلبا
األصلیین بسبب األجور المنخفضة في قطاع الزراعة جذب العمال یصعب : على ذلك ). مثال7المناصب الواقعة في أماكن بعیدة (

 ومواقع وظروف العمل، عالوة على الطبیعة الموسمیة ألغلبیة مناصب العمل في ھذا القطاع.
 

في قطاع تحضیر األغذیة والخدمات والبیع  بشكل بارز، نمواً في مجملھا المتدنیةمن المتوقع أن تشھد مناصب العمل ذات األجور 
الخصوص في النشاطات التي لم تدخلھا وعلى وجھ عنایة باألشخاص وأشغال البیت والبناء والنقل، وخدمات العمالء وال بالتقسیط

 المكننة بعد.
 

ة مسألة غیر واقعی المھاجرةإن المنطق القاضي بتقیید ھجرة العمالة التي ال تتوفر على مھارات عالیة سیحول دون قدوم العمالة 
. باإلضافة إلى ذلك أروباللعمالة المھاجرة یضطر الوافدون إلى المھربین كمسلك وحید للقدوم إلى  منظمةقنوات في غیاب ف. إطالقا

عدم التوافق بین العرض والطلب في مجال العمالة في بعض قطاعات االقتصاد. وكنتیجة لذلك یضطر لالقیود تطبیق ال یستجیب 
یعاني المھاجرون العاملون في اقتصاد الظل بصفة خاصة من ظروف إذ . أرباب العمل إلى العمالة السریة أمام انعدام عرض العمالة

 ).8عمل ھشة ومن الظلم واالستغالل. (
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حسن ظروف العمل بالنسبة یتسبب في اإلغراق االجتماعي، بل قد یال  العمال المھاجرین المزید من وعلى العكس من ذلك فإن
تكون مھارات المھاجرین مكملة للعمالة المحلیة فإن مردودیة كل العاملین ترتفع، . وفي الواقع فإنھ عندما للعمالة المحلیة األصلیة

 ).9مما یؤدي إلى ارتفاع مرتبات العاملین (
 

أثبتت أن المھاجرین الذین ال یتوفرون على مھارات عالیة یندمجون بنجاح في بعض  وفي الختام فإن الدراسات التجریبیة
إن الفكرة التي مفادھا أنھ إذا تم تشغیل ). 10ة" مناصب العمل من العمال األصلیین (القطاعات االقتصادیة من دون "سرق

المھاجرین فإن العمال األصلیین سیفقدون مناصبھم تستند أساساً إلى االعتقاد الخاطئ أن عدد مناصب الشغل في أي اقتصاد یكون 
بما فیھا لفائدة العمالة األصلیة. بما أن المھاجرین یعتبرون  محدوداً. لكن في الواقع من شأن الھجرة خلق المزید من فرص العمل،

مستھلكین للسلع والخدمات ومستثمرین ومقاولین فإنھم قد یتسببون في زیادة الطلب على العمالة وبالتالي في ارتفاع األجور 
 ).11( اقتصاد البلد المضیفومناصب الشغل في 

 
 

أروباعاملة منزلیة في   
 

أن صالحیة  وھي تحمل تأشیرة سیاحیة، إال 2010 سنةمونیكا منحدرة من قریة صغیرة بالشیلي. قدمت إلى بلجیكا ألول مرة 
 ً كعاملة منزلیة بسھولة. ومنذ ذلك الحین ومونیكا في وضعیة غیر قانونیة ألنھ من الصعب جداً تأشیرتھا انتھت لما وجدت منصبا

وبالرغم من خطر االستغالل فإن مونیكا تشتغل في العدید من المنازل ببروكسیل وأغلب  الحصول على بطاقة العمل ببلجیكا.
 روبي.مؤسسات حكومیة تابعة لالتحاد األمشغلیھا من 

 شغل فرص"نحن المھاجرون ال نقوم إال باألعمال التي ال یرغب أحد فیھا وھذا ھو سبب وجودنا ھنا ألنھ بإمكاننا العثور على 
شخاص الذین یعملون في تنظیف المنازل ھناك ممرضات وأساتذة وأشخاص ذوو مھارات عالیة، لكن یفرض [...] من بین األ

تسھیل لعلیھم البقاء في اقتصاد الظل بسبب وضعیتھم غیر القانونیة. یسود نوع من عدم االعتراف بالمھارات وھناك حاجة ماسة 
 االعتراف بالشواھد/الدراسات."

 
 نظرتنا

 
فإن أسواق العمالة باالتحاد األوربي تحتاج إلى أعداد كبیرة من  ،معدالت العطالة العالیة في بعض الدول األعضاءبالرغم من 

المھاجرین ذوي المھارات والكفاءات المختلفة. ومع ذلك وإلى اآلن تستمر السیاسات الوطنیة واالتحادیة في منح عدد ضئیل من 
ھ یتم "سد" الحاجة إلى عمال ال یتوفرون على فإن ،ونیة في تلك القطاعات. وعلیھفرص العمل ورخص اإلقامة للعمل بصفة قان

 ).12ظلم واستغالل (د الظل بكل ما یترتب عن ذلك من مھارات عالیة عن طریق تشغیل عمال غیر سریین في اقتصا
 

الحقیقیة من حیث العمالة یجب تحسین جمع البیانات لضمان سیاسات عمالة مھاجرة تستند إلى دالئل وتحدید الحاجیات  -
 (مناصب الشغل لألشخاص ذوي المھارات المنخفضة والعالیة والعمالة المؤقتة والمستمرة)؛

یتعین على السیاسة الوطنیة أو االتحادیة الخاصة بھجرة العمالة النظر إلى كل مستویات الكفاءة. فالعمالة ذات المھارات  -
 والتنافس في البلدان المستضیفة؛المنخفضة لھا دور إیجابي في تشجیع النمو 

على نطاق كبیر أو محدود ویتعین أخذھا في  ةمسألة موجود إن الحاجة البنیویة للعمالة ذات المھارات المنخفضة -
 روبي؛ان أثناء وضع سیاسات االتحاد األالحسب

 أروبایتعین على الدول األعضاء خلق قنوات كافیة وآمنة وشفافة ودائمة و/أو مؤقتة خاصة بالعمالة المھاجرة إلى  -
روبي ن حیث الید العاملة باالتحاد األالحاجیات الحقیقیة موبالمھاجرین ذوي مستویات مھارات مختلفة بشكل یعكس 

 بعین االعتبار. والدول النامیة، وفي الوقت ذاتھ أخذ استنزاف العقول
 

 
 

 للنشر
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 المراجع
 

یستخدم مفھوما المھارات "العالیة" و"المنخفضة" ھنا لإلشارة إلى المھارات المطلوبة في منصب عمل ما وكذلك إلى مستوى  )1(
األمان المھني المالزم لذلك المنصب وال یعكسان بأي شكل من األشكال المستوى الدراسي للمھاجرین الذین یتوفر العدید منھم 

 المطلوبة لشغل المنصب.  على مستویات مھارات تفوق المھارات
)2(  https://christinaboswell.wordpress.com/2014/01/12/should-the-uk-limit-low-skilled-immigration/ 
منظمة  : العالقة االقتصادیة بین العوامل االقتصادیة والسیاسیة في البلدان األصلیة والمستضیفة،ةالدولی الھجرةویستمور، ب،  )3(

 ، ص. إلدارة االقتصاد.1140التعاون االقتصادي والتنمیة، ورقة عمل رقم 
 نفس المرجع. )4(
 .2012روبي، ألامنظمة الھجرة الدولیة، إشراك المھاجرین ذوي الكفاءات المنخفضة في سوق العمالة باالتحاد  )5(
 .132منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، توقعات الھجرة الدولیة، ص.  )6(
 .2012، 11روبي، ص. فضة في سوق العمالة باالتحاد األمنظمة الھجرة الدولیة، إشراك المھاجرین ذوي الكفاءات المنخ )7(
)8( http://www.osce.org/secretariat/173571?download=true  
 .2015 /أیارمایو 22تقریر: آثار سوق العمل على الھجرة، سیلفا، ك.، -روھس، م.، فارغاس )9(
منظمة التعاون االقتصادي )، "أسباب وآثار تنقل العمال الدولیة: دالئل من الدول المنتمیة ل2009ف. أورتیغا و ج. بیري ( )10(

 ).2006(نیسان/أبریل  2009/06 تقریر التنمیة الشریة "، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2005-1980 والتنمیة
 .2015 /أیارمایو 22تقریر: آثار سوق العمل على الھجرة، سیلفا، ك.، -روھس، م.، فارغاس )11(
)12( http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/pdf/0027/organisations/ngo-

platform-on-future-asylum-migration_en.pdf  
 
 
 



	

	

 األسطورة الثامنة
اصطدام الثقافات وفيیة روبتتسبب تدفقات المھاجرین في تقویض الھویة األ   

 
 

 ھل أنتم متفقون؟

 ذلك سیكون أمرًا ال رجعة فیھ"یة. إذا حدث روب"یعرف العالم حالیاً ھجرة مكثفة من شأنھا أن تغیر معالم الحضارة األ
 فیكتور أوربان، رئیس وزراء ھنغاریا

 
 

 ما نسمعھ....
 

ة أنھا من الجنس األبیض یروبیة على القیم اللیبرالیة واحترام الحریات المدنیة. وُیعرف على الشعوب األروبترتكز الھویة األ
خالل النصف الثاني من القرن العشرین في تغییرات ال رجعة . تسببت تدفقات المھاجرین الحدیثة المسیحیةیتدینون الیھودیة أو 
 المھاجرین. توافدستتغیر الھویة األوربیة نھائیاً بسبب وتبھیت الھویة الوطنیة. یة وفي روبفیھا في الثقافة األ

 
 

 ماذا نستخلص من الحقائق واألرقام
 

األساطیر المرتبطة بالھجرة ھي تلك المتمثلة في "التھدید الثقافي". فالثقافة ھي عماد نمو أي مجتمع إلى جانب االقتصاد  إن أخبث
الھجرة . علینا أال ننسى أن من األشخاص كل شخصلوالقطاع االجتماعي والبیئة وتشمل كذلك الجانب األعمق واألكثر تجریداً 

شیوع ثقافة الجماھیر واالستھالك تشكل : فانتشار الحریات الفردیة ومساواة الجنسین وعلى الثقافةلیست العامل الوحید الذي یؤثر 
 عوامل قویة لھا نفس التأثیر على تطور المجتمعات وتكوین شخصیة األفراد.

 
باستراتیجیات التعایش والبقاء على قید الحیاة أو الھجرة . سواء ارتبطت التاریخ بأن الھجرة جزء من الحضارة اإلنسانیة یذّكرنا

طبیعة اإلنسان. تأثرت الثقافات عن عالقات تجاریة فإنھا تشكل جزءاً ال یتجزأ من توّلدت عن الغزوات أو عن الفضول اإلنساني أو 
في الكتابة وفي تدوین  واستمدت غناھا من بعضھا البعض بفضل تنقل األشخاص عبر الحدود. ھكذا فإن األبجدیة التي نستخدمھا

ونقل وبناء أفكارنا ظھرت ألول مرة في الشرق األوسط. واألعداد التي نستخدمھا في الحساب وفي التقییم والتخطیط أتت من 
ا عن طریق العرب الذین "اعتادوا في مجال العلوم [...] لعب دور الوسیط بین المخترعین والمجتمع أروبالھند. ووصلت إلى 

 )1القرون الوسطى."( ي خاللروباأل
 

فأي إذا كان األمر كذلك، عبر العصور؟  ومتجمدةیة وحیدة أروبوعالوة على ذلك، نتساءل ھل من الممكن التحدث عن وجود ثقافة 
یة الثانیة؟ من فترة یمكننا اعتبارھا "المعیار": ھل ھي اإلمبراطوریة الرومانیة؟ أم العصور الوسطى؟ أو نھایة الحرب العالم

شخص إیطالي معاصر وأسالفھ  بروفایل فیسبوك لشاب من براغ وآخر من أبیدجان یتشابھان أكثر على خالف البدیھي القول أن
 ) على الرغم من كونھم من نفس البلد.2وسكانیین (اإلتر

 
برلین أو في الریف  إضافة إلى ذلك ھل تكون لنا نفس المرجعیة إذا تربینا في مناطق الودیان الخاللي بالنرویج أو في شوارع

تنطبق نفس المالحظة على المناطق الریفیة والحریة؛ على الشباب والمسنین؛ على األغنیاء والفقراء وعلى المناطق  الیوناني؟
من الصواب النظر إلیھا على ھذا الشكل. فتاریخھا یتبع نفس المسار العام، لكن یدل وا یطبعھا االختالف أروب. "..الجھویة، الخ

 ).3تعددیة تجعلھ غنیاً" (على 
 

یة متعددة وأن معالمھا تشّكلت عن طریق التقائھا بشعوب أخرى. وتحتاج ھذه الثقافات أروبھناك ثقافات أن من الصواب القول ب
 للتطور باستمرار حتى ال تموت.

 
كل الثقافات من الثقافات السابقة وبھذا تتمكن من التجدید وتتفادى ھویة جامدة متغطرسة وقارة [...] مقوماتھا  ترث"كل الثقافات 

 ) 4مھاجرة في حد ذاتھا"(
 

ً من ھویات مختلفة (من دون وعي في بعض األحیان) ومن جھة أخرى نعجز  ھنا یكمن التناقض: من جانب نبني ھویاتنا انطالقا
دعم االختالف والتعددیة الثقافیة سیشكل المحرك الفعال للتماسك االجتماعي. تصل إلى ھویتنا. إن عن االعتراف بالمدخالت التي 

 وعلى الرغم من كونھا قارة فإن الھجرة ستساھم دائماً في دینامیة الثقافات. 
      
 



	

	

 من لھ ثقافتان فھو محظوظ
 

وھي في التاسعة عشر من عمرھا. أنھت دراستھا  1986فیرجینیا من جمھوریة أفریقیا الوسطى. وصلت أول مرة إلى فرنسا في 
 وھي اآلن موظفة في إحدى اإلدارات العمومیة الفرنسیة وفي الوقت ذاتھ تعمل كفاعلة جمعویة.

 
البلدین. افتقدت أسرتي وبلدي بشكل كبیر [...] واآلن أشعر أنني محظوظة النتمائي إلى ألنني  ا للغایة"كان عامي األول صعب

بالنسبة لي أعتبر أن توفري على ثقافتین یشكل مصدر ثراء ال ینضب على الرغم من أن بعض الناس ینظرون إلى ھذه المسألة 
 الحل ھو دمج الثقافتین وتفادي عیش كل واحدة على حدة" على حد تعبیر فیرجینیا.كعائق. 

 
. أود أن أقول لھن أن یتمتعن بالثقة في أنفسھن وأن یحببن لمھاجراتاوأضافت قائلة: "أرید اآلن أن أبعث برسالة إلى كل النساء 

 )5ویقبلن اختالفاتھن." (
 
 

 نظرتنا
 

 من أجل وضع حد لفكرة "التھدید الثقافي" یتعین:
 

 تعلیم األشخاص أن التعددیة الثقافیة عامل للمعرفة واالعتراف المتبادل -
 إدراج تاریخ الھجرة في المقررات الدراسیة -
 التبادل الثقافي والعابر للحدوددعم  -
 ودمقرطة الولوج إلى الفن وتاریخ الفن. -

 
وعلیھ یتعین منح . أیضا على حدةبالطبع یتوقف ھذا على دور الدولة في التربیة، ولكن على المجتمع المدني وعلى كل مواطن 

برامج  وقیادةالوسائل الضروریة، بما فیھا الموارد المالیة، حتى یتسنى لھ القیام بدوره  )CSOالمكتب المركزي لإلحصائیات (
  لتضامن الدولي.وأعمال اعمل لتربیة المواطنین 

 
 

 
 للنشر

 
  



	

	

 
 المراجع

)1( indiens.html-sont-arabes-chiffres-les-http://leplus.nouvelobs.com/contribution/2246  
 حضارة استقرت في شبھ الجزیرة وامتدت خالل القرن الثامن قبل المیالد، اإلتروسكیون مؤسسو روما. )2(

paris8.fr/scee/repdupasse/identite_culturelle_048.htm-http://www2.univ  
 . 8ا" لمؤلفتھ جوانا أوبارین، في "تمثیل الماضي" لجامعة باریس أروبمقال "الھویة الثقافیة في تاریخ  )3(
 ا، الطریق الروماني".أروبالمؤرخ واألستاذ ریمي براغ في مقالتھ " )4(
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 األسطورة التاسعة
 

تقبالي إلى غزو من قبل المھاجرین بسبب الكرم الذي یطبع سیاستھ في مجال القبول واالسروبیتعرض االتحاد األ  
 

 

 ھل أنتم متفقون؟

إلى فإن ذلك یتحول  ،يروب"بما أننا نمنح مزایا اجتماعیة جد ھامة لألجانب الذین یسوون وضعیتھم بعد وصولھم إلى االتحاد األ
 مثابة مغناطیس"عامل جذب أو ب

 .2015إینیان، رئیس "ِانھضي أیتھا الجمھوریة" على قناة فرانس أنفو، أیلول/سبتمبر -نیكوال دوبون
 

 
 غالبا ما نسمع ....

 
إن "جاذبیة المزایا االجتماعیة" ظاھرة تجلب المالیین من المھاجرین لالتحاد األوربي بسبب سیاسات االستقبال اللینة بصرف 

ھذا ما شاھدناه بالخصوص عندما صرحت أنجیال میركل بأن ألمانیا ستغلق حدودھا في وجھ النظر عن وضعیة ھؤالء المھاجرین. 
. ھذه الفكرة مستمدة من خطابات الحزب الیمیني المتطرف الذي ما فتئ یطالب بتشدید شروط 2015الالجئین السوریین في سنة 

 ألوربي. استفادة المھاجرین من الخدمات االجتماعیة وتنقلھم على تراب االتحاد ا
 

 
 

 ماذا نستخلص من الحقائق واألرقام
 

من الصعب جداً على المھاجرین القادمین من دول ال تنتمي لالتحاد األوربي االستفادة من المزایا االجتماعیة في البلدان التي 
 ل اللغة المحلیة أو عاجزاً عن العمل.، خصوصاً إذا كان المھاجر یجھيروبیقصدونھا بداخل االتحاد األ

 
ً لإلشادة أو تخضع االستفادة من المزایا االجتماعیة عادة إلى شروط صارمة . ففي فرنسا مثالً تكون المزایا االجتماعیة موضوعا

االنتقاد حسب موقع الشخص في الطیف السیاسي، إال أنھ یتعین على األجنبي حیازة رخصة اإلقامة والعمل لمدة خمس سنوات 
  1امن الفاعل.على األقل للحصول على دخل التض

 
بالرغم من أن معظم المھاجرین السریین یشتغلون ویحصلون على ورقة األجور ویؤدون الضرائب ویدفعون أقساط الضمان 

). من الصعب على شخص في وضعیة غیر قانونیة االستفادة 1(ذلك یستفیدون من الحقوق المترتبة عن االجتماعي، إال أنھم ال 
 ً بأنھ محروم حتى من حقھ األساسي في العمل، إال أنھ في الوقت ذاتھ ملزم بالمساھمة في اقتصاد البلد  من المزایا االجتماعیة علما

 المضیف.
 

إحصائیات تدل على وجود ظاھرة "جاذبیة المزایا". ھذه الظاھرة تستند على افتراض أن لكل مرشح للھجرة فكرة  ال توجد أي
اییر تسویة الوضعیة أو الشروط المطلوبة للحصول على حق اللجوء في الدول عامة واضحة عن أنظمة الرفاه الموجودة وعن مع

في الواقع یتوقف اختیار ). وعلیھ فإن قرار المھاجر/المھاجرة إلى بلد معین یستند إلى ھذه المقارنة. 2المستقبلة المحتملة (
ً على موارد المھاجر المالیة وھذا ھو ما یحدد المسافة التي سیمكنھ قطعھا. ویعد تواجد بعض  المھاجر للبلد المستقبل أساسا

تساعد على اندماج المھاجرین في المجتمع. وُیستنتج من ذلك أن التي األقارب في البلد المستقبل أو لغتھ من العوامل األساسیة 
 ا أكثر تعقیداً من مفھوم جاذبیة المزایا االجتماعیة.أروبالدافع للھجرة إلى 

 
. عادة فإن دراسة طلبات اللجوء وتسویة الوضعیة یتوقفان على تقییم فردي، مما یفسر فترات االنتظار الطویلةعلى ذلك  وعالوة

إن قصور ھذا المنطق أصبح موضوع فحص اإلدارة شھوراً أو سنوات للرد على طالب اللجوء بالقبول أو الرفض. ستغرق تما 
 ا.أروبدقیق خالل أزمة الالجئین السوریین في 

 
(التنقل الدولي وحكامة الھجرة) أنھ لو تم السماح لألشخاص بالتنقل بحریة لما حدث تدفق  MOBGLOB وقد أثبت باحثو برنامج

ً ف). ھكذا فإن 3أعداد كبیرة من المھاجرین ( التي  ي مجال تنقل األشخاص لن تؤدي إلى حالة "االجتیاح"أكثر السیاسات انفتاحا
سیتم تشجیع الھجرة الدائریة، ألن المھاجرین لن یكونوا مجبرین یخشاھا الكثیر: بفضل السماح للمھاجرین بالتنقل من بلد إلى آخر 

ً من استحالة عودتھم إلیھ فیما بعد في حال سفرھم إلى بلدھم األصل لبعض الوقت. أضف  على االستقرار في البلد المضیف خوفا

																																																													
	دخل التضامن الفاعل ھو دخل أدنى لألشخاص المتواجدین في حالة البطالة أو البطالة الجزئیة. 1	



	

	

شخاص سیتوقف على فرص العمل المتوفرة في الدول واالقتصادات المختلفة، مما سیؤدي إلى ضبط تدفق إلى ذلك أن تنقل األ
 التكاملباعتبارھا المبدأ األساسي لعملیات أنظمة حریة التنقل الحالیة على أن ھذا االعتقاد  ویركزالمھاجرین بصفة تلقائیة. 

االقتصادیة لدول غرب أفریقیا والمجموعة االقتصادیة لدول وسط أفریقیا، على ي، المجموعة روباالتحاد األالجھوي المختلفة (
 ). سبیل المثال ال الحصر

 
ومع ذلك فإن حریة التنقل التي ُتنعت بكونھا غیر واقعیة من قبل العدید من السیاسیین تبقى الخیار الذي یدافع عنھ عدد كبیر من 

 ).3تیارات لیبرالیة ( الباحثین المرموقین، بعضھم من المنتمین إلى
. 

 
 

  أین ھي اإللدورادو؟
 

لمتابعة دراستھ بعد حصولھ على ماجستیر بالسنغال: "بفضل  2006عاماً. قدم إلى فرنسا في عام  36یبلغ من العمر  موسى
درست االستخبارات مساعدة أسرتي وبعض الوظائف بدوام جزئي تمكنت من متابعة دراستي والتخرج. وباإلضافة إلى ذلك 

التجاریة وتمكنت من إنجاز بعض التدریبات. لم أحصل قط على أي دعم من الحكومة الفرنسیة. بعد إنھاء دراستي قضیت عامین 
من أجل كسب لقمة العیش. من ومؤقتة من دون منصب شغل قار [...] لذا كان علي االستمرار في مناصب عمل متواضعة 

ً كنت أشتغل وكنت أدفع الضرائب، لكن لم أكن أحصل عالمفارقات أنني عندما كنت ط أي امتیازات اجتماعیة خالل الفترات  لىالبا
عندما تكون عاطالً عن  المشكلة ُتطرحلم یكن لي الحق في الحصول على تعویضات عن العطالة.  التي كنت أنقطع فیھا عن العمل.

تامة عن الناس. من الصعب االنفتاح على اآلخرین وخلق شبكة خاصة العمل ولیس لدیك موارد مالیة، إنھا تشبھ العیش في عزلة 
ً من اإلحباط بداخلك [...]. إن فكرة الكرم في سیاسات  بك والمشاركة في المجتمع الذي تعیش فیھ. إن تلك الوضعیة تولد نوعا

تقد أن السیاسات المعمول بھا ال لظروف صعبة بالنسبة لنا نحن المھاجرین وأعا لیس لھا أساس من الصحة. فاأروباالستقبال ب
ساعدني االنخراط في أنشطة الجمعیة كثیراً خالل مقامي ھناك. التقیت وقد تسھل االندماج. وفي جمیع األحوال فإنھا غیر كافیة. 

غال ألن سنوات عدُت إلى السن 9مختلف األوساط. كّونت نفسي من الناحیة الثقافیة وطّورُت مھاراتي. بعد بالعدید من الناس من 
كانت التجربة اآلفاق أصبحت مسدودة في وجھي في فرنسا. أنا اآلن أنّسق مشروعاً لدعم المقاولین بمنظمة غیر حكومیة فرنسیة. 

إلى التي حصلُت علیھا في فرنسا، خصوصاً خالل فترة تعاملي مع المجتمع المدني، بمثابة كنز ثمین. ومع ذلك أعتقد أنني لن أعود 
 ھناك في یوم من األیام. أفضل البقاء في السنغال"ا للعیش أروب
 

 
 نظرتنا

 
 

الرد السیاسي على قضایا الھجرة إن الخوف من االجتیاح ال یمت إلى الواقع بصلة، ال في الماضي وال في المستقبل. وعلیھ فإن 
 الحالیة یجب أن یشجع سھولة التنقل عوض دعم منطق تقیید الھجرة وإغالق الحدود.

 
واالقتصادیة واالجتماعیة  وضع سیاسات منفتحة تحترم الحقوق األساسیةوتھم اعلى صانعي القرار السیاسي تحمل مسؤولییتعین 

 . ویمكن تطویر ذلك استناداً إلى أبحاث بخصوص الھجرة وعن طریق شراكات مع منظمات المجتمع المدني.للمھاجرینوالثقافیة 
 
 

 للنشر
 

  



	

	

 المراجع
 

) في دلیلھا للبقاء على قید الحیاة RITIMO( والتوثیق من أجل التنمیة المستدامة والتضامن العالميشبكة المعلومات حسب  )1(
 "اإلجابة على التحیز بخصوص الھجرة"

: "سیاسات الھجرة ومفھوم جاذبیة CIRE" لتنسیق والمبادرات لفائدة الالجئین واألجانباجمعیة " حسب ما ورد في مذكرة )2(
 2009التي ُنشرت في آذار/مارس المزایا االجتماعیة" 

 ثقافة وأفكار، لوموند. : ھل فتح الحدود یولد الثروات؟" ماریلین بومار،المھاجرونمن المقال " )3(
 



	

	

 األسطورة العاشرة
 وبا استقبال المزید من المھاجرینرلم یعد بوسع أ

 
 
یخربوھا من ا استیعاب المزید من أفواج المھاجرین القادمین إلیھا ألنھم قد ینسفوا اقتصادھا وأروب"لیس بإمكان   

 )1السیاسیة" (الناحیة 
 ‘"لیس بوسعنا استقبال المزید من المھاجرین’بي یصرحون: ومقتطف من مقال "قادة االتحاد األر

 
 

 ما نسمع .... غالبا
ً عن أروبال زالت الدول تتخبط لدرء آثار االنكماش االقتصادي، لذا فإن  ا لیست قادرة على الترحیب بالمھاجرین الذین أتوا بحثا

البطالة مرتفعة في المنطقة بأكملھا. وعالوة على ذلك فإن عجز المھاجرین المتزاید عن االندماج یتسبب في العمل ألن نسبة 
 اإلخالل بالتوازن االقتصادي واالجتماعي والھویة الثقافیة للدول المستقِبلة.

 
 

 ماذا نستخلص من الحقائق واألرقام
 

بلغ  2015من عام /أیلول ي: مع حلول سبتمبرروبالولوج إلى االتحاد األ ارتفاعاً في عدد األشخاص الذین یحاولون 2015شھد عام 
بالرغم من أن تدفقات المھاجرین ھذه متنوعة في طبیعتھا  ).2( 430.000ا بحراً أروبعدد الالجئین والمھاجرین القادمین إلى 

تتوفر فیھم شروط الحصول على حق  ن الذین(طالبو حق اللجوء ومھاجرین ألسباب اقتصادیة)، إال أن النسبة اإلجمالیة للمھاجری
. إن لالتحاد األوربي، بموجب القانون الدولي، التزامات تجاه األشخاص الفارین من االضطھاد). 3بالمائة ( 70اللجوء تفوق 

یة روباأل) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقیة 4( 14لالجئین الحق في التمتع بحق اللجوء السیاسي بموجب البند 
على الدول االمتناع عن ترحیل وفإنھ یتعین على كل الدول السھر على توفیر الحمایة لمن یحتاجھا.  ،لحقوق اإلنسان. وعلیھ

 الالجئین أو طالبي حق اللجوء إلى مناطق تكون فیھا حیاتھم معرضة للخطر.
 

ا، یجدر أروبیین عادة إلى تدفقات المھاجرین الحالیة نحو روبوعالوة على ذلك، وبینما ینظر بعض القادة السیاسیین والمواطنین األ
). حتى 5ي (روبمواطن من مواطني االتحاد األ 10.000لكل  6الجئ ومھاجر ال یمثلون إال نسبة  430.000التذكیر ببعض األرقام: 

بالمائة من  1سبة ال تصل إلى في ألمانیا والسوید، حیث یتجھ معظم األشخاص الذین قطعوا البحر األبیض المتوسط، فإن ھذه الن
یبحثون عن الحمایة في الدول  ..بالمائة من األشخاص الفارین من الحروب والنزاعات واالضطھاد، الخ. 85أزید من سكان البلد. 

رین مالیین من السوریین الفا 4بالمائة فقط من أصل  6. داخل بلدانھمر من األشخاص الذین یتم ترحیلھم المجاورة وھناك عدد كبی
ً عن األمان. وعلى سبیل المقارنة مثالً، أروبمن الحرب انتقلوا إلى  ملیون الجئ سوري یعیشون في لبنان، وھي نسبة  1,4ا بحثا
 تمثل ربع عدد الالجئین.

  
ً عن الحمایةأروببینما یأتي بعض األشخاص إلى  فإن البعض اآلخر یأتي لتحسین ظروف عیشھم وعیش أسرھم. وبالرغم  ،ا بحثا

حیث یتنقل األشخاص بأعداد أكبر أو  ،تطبعھ العولمة أكثر فأكثرفي عالم من الصعب التمییز بین ھذین الصنفین.  ھمن ذلك فإن
والروابط المتینة التي تجمعھم بأقاربھم بالخارج وسھولة الولوج إلى المعلومات بفضل الفرص التكنولوجیة  –یتوقون إلى التنقل 

. فإن الھجرة أصبحت نوعاً ما تشكل مؤشراً ومرآة تعكس تلك الفروق وحیث تبقى الفوارق في الثروات واألجور كبیرة، –والتعّلم 
فحسب، بل إلى دول نامیة أخرى كذلك لتحسین آفاقھم ا أروبیختار المھاجرون (االقتصادیون) التنقل لیس إلى  ،في ھذا السیاق

مألوفة مثل الھجرة من الجنوب نحو الشمال (أنظر األسطورة الھجرة من الجنوب نحو الجنوب إذ أضحت وآفاق أسرھم المستقبلیة. 
 ).الثالثة

 
ً عن فرص عمل أفضل وأروبعادة ما یھاجر الناس إلى  االعتراف السیاسي فإن بعض القطاعات . رغم انعدام مرتبات أعلىا بحثا

ً على العمال المھاجرین (أنظر األسطورة السابعة). بالرغم من أن الفقر واألجور المتدنیة وقلة روباالقتصادیة األ یة تعتمد أساسا
تنقل  یشكل العامل الحاسم في لھجرة، إال أن الطلب على عمالة رخیصةعوامل مھمة تدفع باألشخاص إلى افرص العمل تشكل 

نرفض االعتراف للعاملین في الزراعة والبناء واالستقبال أو االعتناء بالعجزة أو األطفال [...]. جداً  ةس. "ُتدفع أجور بخالعمالة
للسیدة التي تنظف بیتنا"،  ر بخسونفضل دفع أج یونیوبسوق العمالة السریة في بلداننا ألننا نحبذ سعر الطماطم في شھر حزیران/

 .الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمھاجرینمقرر األمم المتحدة على حد تعبیر فرانسوا كریبو، 
  



	

	

 
 

	تركیا تستقبل أكبر عدد من الالجئین في العالم
 

ارتفع عدد السوریین الذین  ،عنف وتنكیلوما ترتب عنھا من أعمال  2011م منذ اندالع الحرب في سوریا في آذار/مارس من عا
ملیون الجئ سوري، وھو عدد یفوق أي دولة في العالم، علماً أن  1,9تأوي تركیا اآلن إذ برون الحدود مع تركیا بشكل سریع. یع

 ھذا العدد ال یشمل األعداد الكبیرة لالجئین غیر المسجلین بالبلد.

د في حالة متدنیة وتعاني من االكتظاظ أغلب المخیمات توجھذه الوضعیة قدرة تركیا على استقبال الالجئین تحت ضغط كبیر:  جعلت
وُتركوا في أغلب خارج المدن والقرى  ُوضعوا في مخیماتبالمائة من الالجئین  80وقد تفتقر إلى التجھیزات األساسیة. أزید من 

دون من یستفیظروف األطفال والشبان السوریین ألن معظمھم ال بخصوص الحاالت لتدبیر احوالھم بأنفسھم. ھناك انشغال كبیر 
 ).7التعلیم فضالً عن تعرضھم لالستغالل (

منتظمة لتمكین الالجئین من ا عدم فتح طرق آمنة وأروبیتوق العدید من السوریین لالستقرار في بلدان أخرى، لذا كان لقرار 
المتوسط خالل ا عواقب اجتماعیة وسیاسیة وخیمة، بحیث یتعرض آالف األشخاص للغرق في البحر األبیض أروبالوصول إلى 

ً مستقبلھم فیبقى إن نجوا حتى ي وروبرحلتھم إلى دول االتحاد األ  .غامضا

 
 

 نظرتنا
 

والدول األعضاء العمل على تسھیلھا من خالل ي روبعوض مقاومتھا یتعین على االتحاد األو الھجرة ظاھرة عادیة -
 .2015بعد من أجندة التنمیة المستدامة لفترة ما  10.7مقاربة تستند إلى الھدف 

بي والدول األعضاء توفیر طرق منتظمة وآمنة لألشخاص المحتاجین للحمایة للدخول إلى وریتعین على االتحاد األ -
االتحاد األوربي كحل وحید الجتناب الوفیات والحفاظ على كرامة األشخاص وتنفیذ التزاماتھا الدولیة بموجب قوانین 

ھو الحل الوحید لمكافحة المھربین والمتجرین  قنوات قانونیة توفیرن حقوق اإلنسان والالجئین. إلى جانب ذلك فإ
 بالبشر.

ي. إن الوضعیة االستثنائیة التي تعیشھا بعض روبالحاجة إلى المزید من التضامن بین الدول األعضاء في االتحاد األ -
من المجھودات في سبیل إعادة توطین  الدول مثل الیونان وإیطالیا تتطلب اتخاذ تدابیر استثنائیة، بما في ذلك بذل المزید

 الجھات الفاعلة في تلك الدول لمواجھة تدفقات الالجئین.الالجئین والمزید من الدعم للمجھودات المبذولة حالیاً من قبل 
باإلضافة إلى ذلك یتعین على الدول األعضاء خلق قنوات شفافة ومنتظمة تتوفر على قدر كاٍف من األمان لفائدة العمالة  -

ي من روبوالمتوفرة على درجات عالیة من المھارات بشكل یعكس الحاجیات الحقیقیة لالتحاد األ اأروبلمھاجرة نحو ا
 العمالة.

 
	للنشر

  



	

	

 المراجع:
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 )2015حزیران/سبتمبر  10كانون الثاني/ینایر إلى  1المتوسط (

)3( http://www.theguardian.com/uk-news/2015/aug/10/10-truths-about-europes-
refugee-crisis 

النداء العالمي التكمیلي للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین لسنة . 2015المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  )4(
 	http://www.unhcr.org/5461e60c52.html: تركیا. متوفر على الرابط – 2015

كال  –، مجموع السكان 2015إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لألمم المتحدة، توقعات سكان العالم لسنة  )5(
 الجنسین. باستثناء سكان تركیا.

)6( http://www.theguardian.com/world/2015/apr/22/uns-francois-crepeau-on-the-refugee-crisis-
instead-of-resisting-migration-lets-organise-it 

طالب  120.000أعطى أعضاء البرلمان األوربي الضوء األخضر إلعادة توطین . 2015ي. روبالبرلمان األ )7(
 . متوفر على الموقع:17/09/2015 –بیان صحفي ي. روبلجوء إضافي في االتحاد األ

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150915IPR93259/html/MEPs-
give-go-ahead-to-relocate-an-additional-120000-asylum-seekers-in-the-EU 

 



  الخامسةاألسطورة  
 الھجرة مفیدة فقط لألشخاص الذین یھاجرون ولیس لبلدانھم أو مجتمعاتھم األصلیة

 
 

 ھل أنتم متفقون؟

 " أولئك الذین یھاجرون یفكرون فقط في أنفسھم"
 2012بیریث و ماري ناطالي لوبالن، -"أفریقیا األجیال: ما بین التوتر والمفاوضات" مورییل غومیثمقابلة مستخلصة من كتاب 

 
 

 ...ما نسمع  غالبا
 

یستقر المھاجرون في بلد جدید بإمكانھ أن یوفر لھم عمال، ویطور مھاراتھم أو یمنحھم فرصا للتدریب. یستفیدون من 
أجور أكثر جاذبیة، ومصالح صحیة أفضل ویخول أبناءھم الولوج إلى أنظمة تعلیم ذات جودة عالیة. وبناء علیھ، 

ذاتھ فالمھاجرون یتركون وراءھم بلدھم األصل الذي لن  فالھجرة تعتبر فرصة جیدة للشخص المھاجر ولكن في الوقت
على مستوى المساھمة في التنمیة. وفي أحسن األحوال، تنتظر عائالتھم تلقي تحویالت مالیة صغیرة، من یدعموه 

 شأنھا أن تساعد فقط في تغطیة التكالیف الدنیا. 
 
 

 ماذا نستخلص من الحقائق واألرقام
 

إن المھاجرین، على غرار أي فرد آخر، یتوقون إلى الرغبة المشروعة بالحصول على حیاة أفضل. ومع ذلك وقبل كل 
أغلب المھاجرین . مرتبطون بدولتین اثنتین معا: بلد اإلقامة وبلد المنشأشيء، فھم أشخاص عابرون للحدود الوطنیة، 

بفضل وسائل المعلومات والتواصل، فإن اإلتصال بالبلدان األصل یحتفظون بروابط مع البلد األصل. في الوقت الراھن، و
 أضحت أكثر سھولة وتتم بشكل أكثر انتظاما أو حتى بشكل یومي.
ووفقا للبنك العالمي، قدرت التحویالت المالیة بحوالي . تعتبر التحویالت المالیة أكبر دلیل ورابط بین الھجرة والتنمیة

، وھي تمثل أكثر من ضعفي مبلغ المساعدة على التنمیة التي 2014رو) خالل سنة ملیار یو 530ملیار دوالر ( 581
تمنحھا دول الشمال. وعلیھ فإن التحویالت المالیة تعتبر بالنسبة للعدید من البلدان النامیة المورد األساس للعملة 

 الصعبة.
رفع دخل  علىوقد أثبتت المدخرات الخاصة من التحویالت المالیة أنھا فاعلة في مقاومة أزمات االقتصاد وأنھا تساعد 

عن طریق دعم االستھالك . والتطبیب والتعلیم التغذیةأسر المھاجرین، وبالتالي تمكینھم من ضمان تغطیة نفقات 
عون من قیمة االستثمار في القطاع االجتماعي. على سبیل المثال، الیومي، یساھمون أیضا في اقتصاد البلد األصل، ویرف

التي أجریت في إحدى عشر دولة من أمریكا الالتینیة ودول الكاریبي من قبل البنك العالمي ففي الدراسة االستقصائیة 
 ). 1البلدان ( یتبین أن التحویالت المالیة "ساھمت أیضا في خفض نسب الفقر ومستوى التفاوت االجتماعیة" في ھذه

 
واألھم أیضا ھو أن التحویالت المالیة تمثل فقط جزءا صغیرا من مساھمات المھاجرین في تنمیة بلدانھم األصلیة. 

یمكن لھذه . وتنعكس ھذه المساھمات كذلك في العدید من مبادرات التنمیة، التي تدعمھا جمعیات المھاجرین في الشتات
كالزراعة والمیاه والصرف الصحي والبیئة وخلق دخل والثقافة باإلضافة إلى قطاعات مختلفة المشاریع أن تغطي 

التعلیم والصحة. وعلى سبیل المثال، في فرنسا، فإن دینامیكیة منظمات الشتات تشجع الحكومات والسلطات المحلیة 
ـمشروع مرافقة ودعم ، فإن ھذا النوع من البرامج كـ2014و  2003لخلق آلیات دعم لھذه المبادرات. وفي بحر سنتي 

ساھم في دعم ، من قبل وزارة الشؤون الخارجیة ة، المدعومPRA/OSIM عن الھجرة الناجمةالدولي  التضامن منظمات
مشروعا للتنمیة المحلیة في دول الجنوب، بقیادة وتمویل مشترك لجمعیات المھاجرین. وبالتالي، فعمل  260حوالي 

 التعاون بین دول المنشأ واإلقامة. للتنتمیة والمھاجرین یمثل رافعة تعزیز 
. وأخیرا، یكتسب المھاجرون معرفة ومھارات وخبرة في بلد اإلقامة الجدید یتأقلمون معھا وینقلونھا إلى بلدانھم األصلیة

جدیدة وھذه ھي األصول الحقیقة للتنمیة، المنفتحة على التكنولوجیا الحدیثة والممارسات الجدیدة ومجاالت التدخل ال
 كتدبیر الشركات أو اإلبداع الخالق. 

على المدى  بلدان المنشأ، فإن المھاجرین فاعلین حقیقیین في المساھمة في التنمیة القطیعة معبعیدا كل البعد عن 
یصبح ھذا جانبا ھاما في السیاسات والممارسات؛ وعلى سبیل المثال، فالقانون الفرنسي المتعلق  بشكل متزاید،. الطویل

، ینص 2014زیران یونیو/ح 19بتاریخ  الوطنیةبالتنمیة والتضامن الدولي والذي تم التصدیق علیھ من طرف الجمعیة 



المھاجرین كفاعلین حقیقیین في التنمیة عبر على أن: "فرنسا تعترف بدور الھجرة في تنمیة البلدان الشریكة، وتعتبر 
 ).2مساھماتھم المالیة، والتقنیة والثقافیة (

 
 

 نمھاجریإنجاز الثرائي من  كونیاكاري: 
 

من  3.000مواطن. ما یقرب من  10.000كونیاكاري بلدة حضریة تقع في منطقة كایس بمالي. یبلغ عدد سكانھا حوالي 
 مواطنیھا ھاجروا إلى دول إفریقیا الوسطى، أروبا أو أمریكا. 

 
"، یعتبر مھاجرو ENDAM Djoumboukhou وطنیة تسمى "إندام دجومبوخو -منظمین في إطار جمعیة عبر

ي، أینما وجدوا في العالم، الفاعلین األساسیین الذین یقومون بأنشطة لفائدة بلدتھم. وخصوصا مساھماتھم كونیاكار
 بالمائة من المخطط البلدي للتـنمیة االقتصادیة، واالجتماعیة والثقافیة.  20التي تمول حوالي 

 
یة والسھر على تطویر ھذا المخطط یشارك المھاجرون في األنشطة التنمو، كمانحینبعیدا كل البعد عن اعتبارھم 

معھم على أساس أنھم شركاء حقیقیین من طرف السلطات المحلیة، ویتعین على العمدة ورؤساء  یتم التعاملومراقبتھ. 
 لجان إدارة المشاریع أن یقدموا لھم اإلنجازات المحققة على أساس سنوي.

 
إن إشراك المھاجرین على أوسع المستویات یفسر نشاطھم ألجل تنمیة كونیاكاري، والتنسیق الھائل بین نشاطاتھم 

 محلیین آخرین.  فاعلینونشاطات 
 

 
 

 بفضل أعمال المھاجرین، أضحت ھذه البلدة الصغیرة أحد أحسن األماكن للعیش بمالي.
 

 روض أطفال بكونیاكاري،      
 البلدیة على تسییرهتسھر       

 بدعم من المھاجرین      
 PAC Maliباك مالي  و      

 
 
 نظرتنا
 

 
 وعلى األصلیة، بلدانھم تنمیة فيإن مثال كونیاكاري یمنحنا توجیھات بشأن سبل ووسائل رفع مساھمات المھاجرین 

 :الخصوص وجھ
 ھذا من كبیر حد إلى االستفادةب والمجتمعات ألسرل السماح وبالتالي ،المالیة التحویالت رسوم فيضمان تخفیض كبیر  -

 المالي؛ الدعم
 .مخصصة دعم وأموال آلیات إحداث طریق عن المنشأ بلدان تجاه الشتات جمعیات دعم مبادرات -
 العمل؛ على قدراتھا تعزیزل ،التي تعنى بالمھاجرین وطنیة-العبر المنظمات بین التواصل تعزیز -
 .التنمیة استراتیجیات تحدید في المھاجرین إشراك -

 
 منقویم ت متغیراتك ولیس التنمیة في حقیقیین شركاءك لمھاجرینبا احقیقی ااعتراف شيء، كل وقبل أوال یعني ھذا كل
 .والجنوبیة الشمالیة البلدان في السیاسات صانعي قبل
 

 .لتنمیةل كناقل التنقل بإسھام العترافل نتیجةك والمھارات والمعارف األفكار تداول تیسیر من بد ال وأخیرا،
 
 

 
 للنشر

 



 
 
 
 

 
 المراجع

)1( http://www.banquemondiale.org/themes/migration/ 
 المحدد لتوجیھات سیاسة التنمیة والتضامن الدولي 2تقریر ملحق بالفصل  )2(



 األسطورة األولى

 تنمیة أكثر تؤدي إلى ھجرة دولیة أقل

 

 ھل أنتم متفقون؟

" ... الفكرة أن نبقي الناس حیثما یتواجدون ببذل مزید من المجھودات في مجالي التنمیة وتعلیم الشباب حتى ال یحاولوا 
 الھجرة..."

 2015فرانسوا ھوالند، الرئیس الفرنسي، شتنبر 

 

 ما نسمع .... غالبا

إن الفقر ھو السبب الجذري للھجرة الدولیة. إذ أن أفقر الفقراء ھم الذین یھاجرون للبحث عن فرص اقتصادیة وظروف 
تحسین الظروف  وبناء علیھ، فالمساعدة فيعیش كریمة في الدول المتقدمة، حیث ال یرون مستقبال لھم في أوطانھم. 

على تقلیص نسب الھجرة إلى الدول المتقدمة. وقد ركزت السیاسات  ملللدول السائرة في طریق النمو تعاالقتصادیة العامة 
 تدفق الھجرة الدولیة على محاربة الفقر، التي تنعكس بدورھا على تنقل األشخاص.  خفیضت بشأن

 

 واألرقام الحقائقماذا نستخلص من 

 من العدید ھناك. بذلك القیام عن یتوقفوا ولن یتنقلون ویھاجرون منذ القدم، الناس كان. للبشریة عالمیة سمة ھو التنقل
 فالدوافع. متداخلة األسباب تكون ھذه ما وغالبا العدید من المھاجرین، ھناك أن كما الدولیة لھذه الھجرة األسباب
 قلیال عددا سوى لیست الجنسین بین والتمییز اإلنسان، حقوق وانتھاكات الطبیعیة، والكوارث والنزاعات والفقر الشخصیة

 إلى تنتمي ال التي العالم في الھشة الدول من العدید ھناك. الھجرة اتخاذ قرار في دورا تلعب أن یمكن التي العوامل من
 الذي العامل الوحید إذن فالفقر وحده لیس. فضاء أفضل عن للبحث الناس تدفع بیئة خلقت قد ولكنھا فقرا، األكثر البلدان
 .الحدود عبور على الناس یحفز

أفقر الفقراء فقط یلجؤون إلى الھجرة الدولیة لسبب أن  تدحض فكرة) قرائن 2وقد وفرت العدید من الدراسات واألبحاث (
نحدرون من الدول األقل تقدما. وعلى ال ی. فأغلب المھاجرین بسیط ھو أن ھؤالء الناس لیست لھم اإلمكانیة للقیام بذلك

) وھي دول 3سبیل المثال، فالدول المتواجدة في طلیعة األكثر إرساال للمھاجرین في العالم نجد المكسیك والصین والفلبین (

 تنعم بمؤشرات تنمیة اقتصادیة واجتماعیة متزایدة. 

تنحو التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للدول إلى تحفیز  على المدیین القریب والمتوسط،في الواقع، لقد أكد الباحثون أنھ 
عادة ما  " االنتقالیة الحركة" مدى علىوقد برھن میكل كلیمنس من مركز التنمیة العالمي أنھ " ).4الھجرة الدولیة (

 ).5" (فتبدأ بعد ذلك فقط باالنخفاض المتوسط فوق دخال البلدانتحقق  حتى االقتصادیة التنمیة مع لھجرةترتفع ا



	

 التكالیف ضاخفانو ،نقلالت أجل من الموارد على الحصول فرص تحسنالمتمثلة في  أثیرت، التي التوقعات اعتبار ویمكن
 إلى الھجرةستشھد  ،على أبعد تقدیر الحقة مرحلة في فقطو. الھجرة إلى الناس دفعت كعوامل بالھجرة المرتبطة والمخاطر
 ).2 البیانيالرسم ( تدریجیا انخفاضا الخارج

 

 إن سنام الھجرة مرتبط بشكل وثیق بمستوى التنمیة البشریة. كما یتبین من خالل الدراسة التي یقودھا ھاین ھاس، فنسبة
أعلى في البلدان التي تحظى بمستوى متوسط من التنمیة البشریة. وعلى العكس فالبلدان ذات الناس المتنقلین إلى الخارج 
سجل نسبا أقل من المھاجرین، أقل بكثیر حتى من الدول المصنفة بأعلى مؤشرات التنمیة مستوى متدني من التنمیة ت

 ). 6البشریة (

في الخطابات والتغاضي عنھ أنھ عادة ما یتم تجاھلھ  عا بالنسبة للعدید من الدول، إالویمثل ھذا المسلسل واق
المقرر الخاص لألمم المتحدة بخصوص حقوق اإلنسان واالستراتیجیات السیاسیة. على سبیل المثال، یؤكد فرانسوا كریبو، 

من الھجرة خالل ملیار یورو سیحدون  500" ... إذا كان السیاسیون یعتقدون بأنھ بمنح أفریقیا  ھالمتعلقفة بالمھاجرین أن
ساعد دوال دمة، فھم مخطئون". وعلى الرغم من ذلك " ... ھذا الیعني أن الدول المتقدمة ال یجب أن تالخمس سنوات القا

 ).7ھا إلى النمو ..." (طریق أخرى لتحقیق

 

تم ) 8. ففي دراسة حدیثة حول العالقة بین الھجرة والتنمیة (تعد العالقة بین الھجرة والحد من الفقر معقدة وغیر مؤكدة
ني، والتغیر التوصل إلى الخالصة التالیة: "لیس ھناك عالقة مباشرة بین الفقر، والتنمیة االقتصادیة، والنمو السكا

فالحد من الفقر لیس في حد ذاتھ استراتیجیة للحد من . االجتماعي والسیاسي من جھة والھجرة الدولیة من جھة أخرى
." وبناء علیھ، فالحد من الفقر ضروري لكنھ لیس شرطا كافیا لمحاربة الھجرة القسریة. یتعین إذن، ضمن عوامل الھجرة

 ول وفیما بینھا أیضا. أخرى، معالجة عدم التكافؤ داخل الد

 

غیر مرغوب فیھ، متجاھلین بذلك مساھمتھا اإلیجابیة  شیئاوالمنطق المثیر لھذه األسطورة یكمن في أن الھجرة تعتبر 
) 9( 2030والمستدامة في تنمیة بلدان المقصد والعبور والمنشأ على حد سواء. ومع ذلك، فإن أجندة التنمیة المستدامة 
للمھاجرین في  أثبتت الفكرة غیر القابلة للنقاش بأن الھجرة والتنمیة مترابطتان بشكل وثیق: "نعترف بالمساھمة اإلیجابیة

 ستدامة."المتحقیق النمو الشامل والتنمیة 

 

 الدولة الرائدة في العالم في إرسال المھاجرین ھي دولة ناشئة

، وھي أیضا مثال جید لسنام الھجرة كما یتضح من خالل في العالم تعتبر الفلبین من بین الدول األكثر إرساال للمھاجرین
ا تعتبر حالیا دولة ذات دخل متوسط، فالفلبین على غرار العدید من الدول الناشئة، على الرغم من أنھ. 2 الرسم البیاني



تواجھ تحدي التنمیة االقتصادیة الشاملة وإعادة توزیع عادل من شأنھ أن یوفر ظروفا مالئمة إلجراء اإلصالحات. وتبقى 
الید العاملة المھاجرة. أغلبھم عمال مؤقتون مسألة التنمیة واحدة من العوامل التي أدت بالبلد إلى تسجیل أعلى نسبة من 

). ویعتبر التحفیز على 10في الفلبین (، وأن أغلب مدخراتھم تبعث كتحویالت لعائالتھم وخدم بالمنازلكممرضات، بحارة 
ن العمل في الخارج في الحقیقة سیاسة للحكومة. من ھنا، وبفضل مستوى متزاید للتنمیة االقتصادیة، فإن الفلبین من بی

 الدول ذات أعلى نسبة من المواطنین العاملین بالخارج. 

 

 نظرتنا

 

إن الحق في مغادرة البلد معترف بھ بموجب المیثاق العالمي لحقوق اإلنسان وعلى الناس أن یتخذوا قرار الھجرة من 
إذا كان یتعین على سیاسات التنمیة أن تخدم أحد األھداف الخاصة بالھجرة، یجب أن تخلق الظروف عدمھا بأنفسھم. 

المالئمة لھذا االختیار. وما دام لیس ھناك فرصا اقتصادیة لحیاة كریمة، فإن الحروب وعدم احترام حقوق اإلنسان تنتعش 
 ن أن تكون اختیارا. وتؤدي إلى تواجد دول ھشة، وستبقى الھجرة بالتالي ضرورة عوض ع

 

 للنشر

  



 

 المراجع:

  2015شتنبر/أیلول  8، للتقاربمستخلص من تصریح فرانسوا ھوالند، الرئیس الفرنسي خالل افتتاح المنتدى العالمي  )1(
)  2/-convergences-mondial-forum-au-http://www.elysee.fr/declarations/article/discours( 

، 2008منظور نظري، معھد الھجرة الدولیة، جامعة أكسفورد، ھاینس دي ھاس، الھجرة والتنمیة:  )2(
08.pdf-09-http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp 	
 وأیضا:

 ، Puf ،(2009كاثرین ویتول ویندن، العولمة اإلنسانیة، بوف (الصحافة الجامعیة الفرنسیة 
 2013أبریل/نیسان  25مقال "الفقر وعدم التكافؤ العالمي: الھجرة في خدمة العدالة"، لور بوغومانو، 

-au-migration-la-mondiales-inegalites-et-http://paxchristiwb.be/publications/analyses/pauvrete
justice,0000421.html-la-de-service  

، Equippeلھجرات والحمایة االجتماعیة: دراسة حول الروابط واآلثار على المدیین القریب والبعید، مختبر إكیب تقریر "ا
 .2010جامعة لیل، 

، البنك العالمي، تحدیث البیانات المقدمة من طرف شعبة الساكنة التابعة لألمم المتحدة 2013مصفوفة الھجرة الثنائیة  )3(
المھاجرین وفق الوجھة والمنشأ.  – 2013بخصوص میوالت المھاجرین الدولیین: مراجعة سنة 

ttp://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:h
22759429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html#Migration	

تنحو  وانتقائیة الھجرة"بزیادة الثروة وإقامة شبكات عمل للمھاجرین، فإنھ بإمكان فئة متزایدة من الساكنة أن تھاجر،  )4(
الھجرة والتنمیة: "التنمیة"  مبدئیا ینحو إلى زیادة نشر الھجرة عبر المجتمعات"، ـلالنخفاض، وھذا المسلسل المتعلق ب

	2008منظور نظري، معھد الھجرة الدولیة، جامعة أكسفورد، ھاینس دي ھاس، 
	2014، مارس/آذار 359ورقة عمل كلیمنس، م. ھل تحد التنمیة من الھجرة؟  )5(
	 /http://heindehaas.blogspot.frھـ.، التنمیة تؤدي إلى مزید من الھجرة، على الرابط  دي ھاس، )6(
 18بتاریخ  Euractiv.comكوتیف، ج.، "مسؤول باألمم المتحدة: المزید من التقدم ال یعني ھجرة أقل"، على الموقع  )7(

	2015یونیو/حزیران 
	، نیكوالس فان ھیر و نینا نیبرغ سورنسنIOMالعالقة بین الھجرة والتنمیة، المنظمة الدولیة للھجرة  )8(
	للتنمیة المستدامة 2030لنحول عالمنا: أجندة  )9(
دراسات مثل "الھجرة الدولیة للفلبینیین العاملین بالمنازل: السیاقات والتجارب بالفلبین وسنغافورة" (المجلة األروبیة  )10(

حتى ) تبین أن الظروف االقتصادیة واألجور المنخفضة بالفلبین تلعب دورا رئیسا في قرار الھجرة، 1999لدولیة، للھجرة ا
	بواسطة قنوات غیر رسمیة وعلى الرغم من معرفة العاملین بالظروف القاسیة التي سیواجھونھا في دول الوجھة.

 الرسومات البیانیة

	ھاوتطلعات الھجرة قدرات على البشریة للتنمیة المفترض تأثیرال - 1 الرسم البیاني

	المھاجرین أسھم/والمھاجرینبین نتائج مؤشرات التنمیة البشریة  العالقة – 2الرسم البیاني 

 2010، ھاینس دي ھاس، الدولیة للھجرة اإلنمائیة الدوافع في تجریبيو نظري تحقیقتحوالت الھجرة:  :مصدرال

 



 الثانیةاألسطورة 

 یمكن الحد من الھجرة غیر الشرعیة إلى أروبا عبر المساعدة على التنمیة والتعاون

 

 ھل أنتم متفقون؟

 "یتعین علینا اآلن أن نتخذ الخطوات الضروریة لمنع الشبان األفارقة من ركوب القوارب من لیبیا" 

 التنمیة، ھولندالیلیان بلومین، وزیرة التجارة الخارجیة والتعاون من أجل 

 

 ما نسمع .... غالبا

یعتبران حوض البحر األبیض المتوسط، فإن المساعدة على التنمیة والتعاون منطقة في  المستمرةفي خضم أزمة الالجئین 
وسائال من األھمیة بمكان للحد أو التخفیض من الھجرة غیر الشرعیة إلى أروبا، على أساس أن یعمل اإلتحاد األروبي 

  "إیجاد حلول ھیكلیة بإفریقیا من أجل اجتثاث األسباب الجذریة للھجرة".على 

 

 واألرقام الحقائقماذا نستخلص من 

الھدف األول من المساعدة على لتسلیط الضوء على ھذه المسألة، یتعین علینا الرجوع إلى مبادئ اإلتحاد األروبي. ف
من معاھدة لشبونة  208ما ینص على ذلك الفصل كالبعید.  التنمیة ھو تخفیض نسبة الفقر والقضاء علیھ على المدى
یس من المساعدة على التنمیة ال یكمن في "منع الناس من ئوتوافقات اإلتحاد األروبي للمساعدة اإلنسانیة. فالھدف الر

	الھجرة ". 

تساھم المساعدة على التنمیة في تحسین خیارات سبل العیش، والولوج إلى التعلیم، وتعزیز العدالة االجتماعیة والتنمیة 
 االقتصادیة، وبالتالي تساھم في جعل الھجرة خیارا عوضا عن ضرورة على المدى الطویل. 

 

على اختیار الدول المستفیدة من المساعدة بناء  إن جعل الحد من الھجرة غیر الشرعیة ھدفا للمساعدة على التنمیة ینطوي
واتساقا مع ھذا المنطق، فإن دوال  على أساس أنھا دول مصدرة للمھاجرین بدال من اعتماد االختیار على حاجیاتھم للتنمیة.

قد شرعیة، مثل ھایتي، وكمبودیا، وجمھوریة إفریقیا الوسطى ذات حضور أقل في إحصائیات فرونتیكس للھجرة غیر ال
. ة أقل من المساعدة على التنمیة، في حین أنھا ما تزال من بین الدول األقل نموا في العالمتجد نفسھا أمام استفاد

 

للحد من الھجرة قد یفضي إلى نتائج 	كوسیلةوبغض النظر عن فكرة ما تم اعتماده، فإن استعمال المساعدة على التنمیة 
العدید من الدراسات واألبحاث بأن التنمیة في الواقع تحفز الھجرة على المدى القریب (أنظر  كما برھنت على ذلك عكسیة 



ألنھم ال یتوفرون ال على لسبب بسیط إلى الھجرة الدولیة  یلجأوناألسطورة األولى): لیس أكثر الناس فقرا ھم من 
 ).3و  1(أنظر األسطورة للقیام بذلك. الوسائل وال الموارد 

یات المساعدة على التنمیة من أجل إدارة الھجرة ال یمكن تبریرھا ال من خالل مبادئ اإلتحاد األروبي وال من إن مجموع آل
في یستعملوا ھذه المقاربة  . وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض زعماء اإلتحاد األروبي غالبا ما حیث "فعالیتھا ونجاعتھا"
  سیاسي واالنتخابي.جل الحصول على الدعم الخطاباتھم االنتخابیة من أ

 

 ما یجب أن تنتجھ المساعدة على التنمیة ...

 

سنوات على التوالي. بكاري متقاعد، بینما  10و  42بكاري وموسى مواطنین موریتانیین. كانا یعیشان في فرنسا لمدة 
في فرنسا وفي أنشطة تضامنیة بموسى ما یزال یشتغل كمستخدم. كالھما ملتزم ومنخرط في العمل الجمعوي ویقومان 

موریتانیا على حد سواء. ویقوالن: "ھل یحسن صناع القرار استعمال المساعدة على التنمیة؟ ھل تخلق مناصب شغل أو 
تمنح فرصا في ھذا االتجاه؟ یریدون إبقاء الشباب بموریتانیا ولكن بماذا؟ ھناك العدید من الناس لو خیروا لما قدموا إلى 

یتانیا عندما تتوفر لھ اإلمكانیات للقیام بذلك. ما نریده ھو حل المشاكل التي ترغم الناس على أروبا. أغلبھم یعود إلى مور
وتحسین ظروف العیش. لیست منظمة فرونتیكس ھي المعنیة  عمل مغادرة بلدھم عن طریق محاربة الفقر، وخلق فرص

الذین ھم في أمس الحاجة إلیھا؟ یتعین  بإیجاد حلول لھذه المشاكل. فضال عن ذلك، ھل تصل تلك المساعدات إلى الناس
بوا على دأإذن على صناع القرار أن یركزوا على نجاعة وفعالیة ھذه المساعدة عوض محاولة منع الناس من التنقل كما 

 ."فعل ذلك

 

 نظرتنا

 

م. وھذا الحق یجب أن انھبدایات الزمان. للناس الحق في مغادرة بلد ھجرة جزءا من تاریخ اإلنسانیة منذكانت ال -
ى الھجرة على النظر إلیحترم في بلد المنشأ والبلد المضیف والمستقبل على حد سواء. وفوق ھذا وذاك، یجب 

	. تأنھا فرص ولیست تھدیدا
ى رحیب بالناس الذین ھم في حاجة إلینبغي على السیاسات أن تدعم حقوق اإلنسان، وكرامتھم ورفاھیتھم والت -

	ذلك،
التنمیة لیست حال لما یسمى بالھجرة "غیر الشرعیة". ویمكن معالجة الھجرة غیر الشرعیة فقط  المساعدة على -

بمعالجة أألسباب الجذریة للھجرة القسریة وللنزوح وذلك عن طریق خلق فرص ھجرة نظامیة وآمنة ألولئك 
	المجبرین أو للذین یرغبون في الھجرة. 

كورقة مساومة لمنع الھجرة، بل یجب أن تظل قائمة على  ال یجب استعمال المساعدة على التنمیة أبدا -
	االحتیاجات، وتھدف إلى الحفاظ على األرواح والقضاء على الفقر، كما تنص على ذلك معاھدة لشبونة.

عن طریق تبني سیاسات في  –غي استكشاف اتساق السیاسات الكبرى من أجل التنمیة المتعلقة بالھجرة ینب -
لصید البحري والزراعة واالستھالك والضرائب. إذ یجب أن یؤخذ بعین االعتبار أثر مجاالت تخص التجارة وا
سبل عیش الناس وعلى دینامیات الھجرة باإلضافة إلى آثار حاجیات المساعدة على مثل ھذه السیاسات على 

	التنمیة. 
حویلھا لدعم االستجابة ینبغي استعمال المساعدة على التنمیة لتنفیذ استراتیجیات على المدى الطویل وعدم ت -

	لحاالت طوارئ على المدى القصیر. 

 
 للنشر



 الثالثةاألسطورة 

 الھجرة من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة، من أفقر البلدان إلى أغناھا تتمعادة ما 

 

 ھل أنتم متفقون؟

 ال یمكن لفرنسا أن تستضیف بؤس العالم وأروبا"" 

 2012مانویل فالس، رئیس الوزراء الفرنسي ووزیر الشؤون الداخلیة في ذلك الوقت، شتنبر/أیلول 

 

 ما نسمع .... غالبا

یتم إغراق الدول المتقدمة في الجزء الشمالي من الكرة األرضیة بتدفق ھائل من المھاجرین القادمین من الدول الفقیرة 
 . دول الشمال العالميجنوب إلى دول ال. إذن فالھجرة تتم في اتجاه خطي واحد من العالمالمتواجدة في الجزء الجنوبي من 

 

 واألرقام الحقائقماذا نستخلص من 

 شخص كل" ادولی امھاجر" یعتبرو). 1( العالم عبر دولي مھاجر ملیون 232 حوالي ھناك أن یقدرفي الوقت الراھن، 
وعلى الرغم . فقط العالم سكان من ٪3 من أكثر نوالدولی نوالمھاجریمثل . بلد والدتھ خارج یعیش) طفل أو امرأة ،رجل(

من أن الھجرة الدولیة ھي أكثر أھمیة من حیث العدد في الوقت الحالي، إال أن نسبة مجموع المھاجرین الدولیین مقارنة 
 . - 1990منذ سنة  ٪ 2.9وقد كانت ھذه النسبة  –) سنة األخیرة 25بساكنة العالم ظلت مستقرة خالل الخمس وعشرین (

 

من مجموع المھاجرین  ٪35.5حوالي  2013: ففي سنة الدولیة قد تمت بین دول نامیةأغلب حركات الھجرة ، فمن ناحیة
) والذین یمثلون أكبر نسبة تدفق  للھجرة الدولیة، كانوا قادمین من دول نامیة 2( )ملیون شخص 82.3الدولیین (

 واستقروا بدول نامیة أخرى.

 81.9ألرضیة الذین یعیشون في الجزء الشمالي یمثلون لمھاجرون من الجزء الجنوبي من الكرة افاومن ناحیة أخرى، 
  العالم. سكانمن  ٪1)، أي ما نسبتھ ثلث الھجرة الدولیة و نسبة 2ملیون شخص (



 

األشخاص المھاجرین من الشمال والذین  أخذ بعین االعتباردون وتامة ال یمكن اعتبار توقعات الھجرة الدولیة كاملة 
ھ یصطلح علیھم "العمالة الوافدة". خالل سنة . فھم أیضا مھاجرون على الرغم من أنیعیشون في بلد مغایر لبلد والدتھم

ملیون استقروا في دول  13.7ملیون منھم في دول شمالیة بینما  53.7ملیون: استقر  67.4، بلغ عددھم حوالي 2013
 جنوبیة.

غض النظر عن مصدر الھجرة (سواء أكانت من الشمال أو من الجنوب) ، فمعظم المھاجرین یستقرون في بلد قریب وب
	ألھالیھم أو بلد لھم معھ روابط تاریخیة أو ثقافیة.

إذا ما أمعنا النظر في وضعیة اإلتحاد األروبي وفي األرقام الخاصة بالمھاجرین غیر المنتمین لالتحاد األروبي، تشیر 
 ٪7.6منخفض حوالي ال *، یمثل المھاجرون من الدول ذات مؤشر التنمیة البشریة2011اإلحصاءات إلى أنھ خالل سنة 

واألھم من ذلك، أن الدول ذات مؤشر تنمیة بشریة منخفض ھي أساسا بلدان . فقط من مجموع عدد المھاجرین الدولیین
من المھاجرین اآلخرین فھم قدموا من دول  ٪92.4أما نسبة  تتواجد في إفریقیا جنوب الصحراء الكبرى أو جنوب آسیا.

الغالبیة العظمى من الھجرة من خارج اإلتحاد األروبي إلى داخلھ تتم من دول إذ أن تتمتع بمؤشر تنمیة متوسط أو مرتفع.  
من الذین اثنین  واحد من أصل مھاجرین 2012خالل سنة ). وعلى سبیل المثال، 3) (٪37.2أروبیة غیر منتمیة لالتحاد (

 ).4التحقوا بفرنسا ولدوا ببلد أروبي آخر، في حین أن ثالثة من أصل عشرة قدموا من بلد إفریقي (

تبین اإلحصائیات أننا أبعد بكثیر من الصور النمطیة التي تشیر إلى أن حركات تنقل اإلنسان عادة ما تتم من الدول الفقیرة 
  في اتجاه الغنیة. 

 الناتج المحلي للفرد الواحد.باإلضافة إلى والتحصیل العلمي  ،ت متوسط العمر المتوقع، ومعدالت األمیة*مؤشر یتضمن مؤشرا

 

 أھذا التباین حقیقي؟

دراستي بالمملكة  استكمال"أنا على مقربة من إتمام ثالث سنوات منذ انتقالي إلى بروكسیل. أتیت إلى ھنا مباشرة بعد 
مثلي. باإلمكان العثور على عمل یتطلب إتقان  ةالمتحدة. اخترت بروكسیل ألنھا في بلد یسھل العیش فیھ بالنسبة ألروبی

متصل بشكل البلد اللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة، ال تحس بأنك غریب لكون المدینة خلیط من األجناس متعددي الثقافات، 
لم ویمكنني أن أعیش بنفس نمط الحیاة التي أودھا في إسبانیا (على الرغم من قلة األیام جید بباقي أقطاب العا

 المشمسة)". (لیلى، إسبانیة)



ألدرس وأتمرن. بلدي األصلي ھو غینیا وھو بلد فرانكوفوني،  1995"أنا أعیش في فرنسا منذ عشرین سنة. جئت سنة 
بناء على ذلك، بالنسبة لي أن آجيء إلى فرنسا ألنني أتحدث نفس كان من السھل، إذن، كان مستعمرة سابقة لفرنسا. 

اللغة. وبعد تخرجي، رغبت في اكتساب الخبرة واالستفادة من الفرص المھنیة المختلفة التي كانت في متناولي بحكم 
فعني للبقاء. حصولي على شھادة في علم الحاسوب والمعلومیات. وجدت عمال على الفور. وبعدھا كونت عائلتي ھنا، ما د

ى ھناك وأنا بصدد التفكیر في العودة  إلوعلى الرغم من ذلك، ال یزال قدم لي ھنا وقدم آخر ھناك. أزور غینیا كل سنة 
 الھجرة بالنسبة لي اختیار شخصي" (تییرنو، غیني)یوما ما. 

 

 نظرتنا

 

وتعزیز الثروة االقتصادیة واالجتماعیة  البشریة وساھم دائما في بناء كان التنقل دائما جزءا ال یتجزأ من الطبیعة 
وعوض اعتبار الھجرة قضیة اجتماعیة وإنسانیة، كثیرا ما تستغل ككبش فداء ألغراض .  سرهبأ والثقافیة في العالم

انتخابیة. وبناء علیھ، فالخطاب السیاسي حول الھجرة یختلف من یوم إلى آخر وبالتالي تتفاقم الھوة بین التصورات 
 . الظاھرة وحقیقة ھذه

 ن الھجرة.عتماد بیانات حقیقیة عند الحدیث عیتعین على وسائل اإلعالم والسیاسیین أن یخجلوا من البالغة الشعبویة وا

 
 للنشر
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، insee، المعھد الوطني لإلحصائیات والدراسات االقتصادیة الھجرة
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524#inter2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعةاألسطورة 

 المنشأ الھجرة تعیق نمو دول 

 

 ھل أنتم متفقون؟

یبرز خیطا مشتركا: استطالع للرأي من خالل الحمالت العالمیة للحد من الفقر وتحسین ظروف عیش الناس،  یبرز" 
 "مكانھمالناس في البلدان الغنیة تحس بأنھ من األھمیة بمكان أن یبرح األشخاص القادمون من الدول الفقیرة 

 ). 1( 2014ذا أتالنتیك، فبرایر/شباط 

 

 ما نسمع .... غالبا

إن تدفقات الھجرة األخیرة من دول جنوب العالم إلى اإلتحاد األروبي ودول صناعیة أخرى تعیق التنمیة في دول المنشأ. 
الباعثة للھجرة:  ویكمن سبب ھذا التأثیر السلبي أساسا في خسارة رأس المال البشري وھجرة األدمغة من الدول

المھاجرون على قدر عال من التكوین والموھوبین منھم ال یستعملون القیمة المضافة لتكوینھم في بلدانھم األصلیة بل 
یبحثون عن عمل في الخارج. باإلضافة إلى ھذا، فاألموال المكتسبة من قبل المھاجرین والتي تبعث ألوطانھم كتحویالت 

). وبناء علیھ، یستحسن "مساعدتھم في دول منشأھم"، 2نشأ ألنھا تخلق نوعا من التبعیة (تعیق التنمیة في بلدان الم
 وھكذا یبرح األشخاص المرشحون للھجرة بلدانھم األصلیة ویعملون على تنمیتھا من ھناك.

 

 واألرقام  الحقائقماذا نستخلص من 

دان المستضیفة لھم على حد سواء، وذلك عبر یساھم المھاجرون بشكل واضح وجلي في تنمیة بلدانھم األصلیة والبل
 التحویالت المالیة، والكفاءات، والتكنولوجیا، ونماذج الحكامة والقیم واألفكار. 

 180. حوالي 2013ملیون مھاجر دولي في العالم خالل سنة  232نات األمم المتحدة، كان ھناك حوالي ااستنادا إلى بی
، بعث ھؤالء المھاجرون ما 2015ویبعثون األموال بشكل منتظم إلى ذویھم. وفي سنة ملیون منھم قادمین من دول نامیة 

ثالث مرات مجموع المساعدة الخارجیة العالمیة ، وھو مبلغ یضاعف لملیار دوالر لعائالتھم وأصدقائھم 440نسبتھ 
. وفي بحر 2017بحلول سنة ملیار دوالر  479). ویتوقع أن یصل ھذا المبلغ إلى 2013ملیار دوالر سنة  135(حوالي 

ملیار دوالر، وھو رقم یفوق بكثیر ما  72، وعلى مستوى كل بلد على حدة، فقد توصلت الھند بما قیمتھ 2013سنة 
حجم عائدات  أضعاف ة؛ أما في مصر فالتحویالت تفوق بثالث)ITتتحصل علیھ من صادراتھا من تكنولوجیا المعلومیات (

بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، أما في البلدان  42تبلغ التحویالت المالیة للمھاجرین قتاة السویس؛ وفي تاجیكستان 
ھي الفقیرة، والصغیرة، والھشة، أو التي تعصف بھا األزمات على غرار الصومال أو ھایتي، فإن تحویالت المھاجرین 

 ).4شریان الحیاة (

األمان ولھا وقع ھام جدا على حیاة األسر والمجتمعات التي  في كثیر من األحیان، توصف تحویالت المھاجرین بصمام
 فيالخارجیة . على عكس المساعدة تبقى في بلدان المنشأ، حیث تحمي أرزاقھم وخصوصا في أوقات الشدة أو األزمات

األجنبیة، . واألھم من ذلك، وبخالف االستثمارات ب مباشرة إلى العائالت واألصدقاءتذھالمالیة التنمیة، فالتحویالت 
 للھجرة.ان الباعثة للمشاكل في البلدفالتحویالت ال تتوقف عند ظھور العالمات األولى 

رھین بوضعیتھم وبنوع عقد المالیة واألھم من ذلك، فقدرة المھاجرین على دعم ومساعدة عائالتھم عبر التحویالت 
عملھم: فالوضع غیر النظامي یقوض ھذه القدرة عند بعض المھاجرین المتواجدین في وضعیات غیر مستقرة أو یتقاضون 

وھكذا، فالدعوة لتقنین قنوات الھجرة بأقل تكلفة بشریة ومادیة أكثر السبل أجورا بخسة أو یعملون بدون مقابل مادي. 
 الذین یبقون ببلدان منشأھم وبالتالي تعزیز التنمیة في البلدان المرسلة للمھاجرین. فعالیة لمساعدة أولئك 



وقد صیغت ھذه تأثیر الھجرة على الدول الباعثة لھا. ما تستعمل عبارة "ھجرة األدمغة" إلضفاء صبغة سلبیة على  غالبا
وخبراء التكنولوجیا على الوالیات المتحة  العبارة ألول مرة من طرف الجمعیة الملكیة البریطانیة لوصف تدفق العلماء

األمریكیة وكندا خالل الخمسینات وبدایات الستینات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الحین ثبت ھذا المفھوم الذي یعتبر 
مر في ي البلدان المرسلة للمھاجرین واألولعل األدلة القائمة على األبحاث تشیر إلى فقدان المھارات فتسمیة مضللة. 

ومع . سواء على المدى القریب أو على المدى البعیدمن حیث التبعات على التنمیة المستدامة لواقع أكثر تعقیدا من ذلك، ا
ذلك، یقترح اآلن مصطلح أكثر مالءمة لوصف الحركة المؤقتة والدائمة للعمالة الماھرة وغیر المؤھلة الكتساب مھارات 

 صقل األدمغة).في الخارج بتدفق المھارات (ھجرة أألدمغة/

الدولة ستنفذ مخزونا ثابتا من القوى العاملة في األدمغة بھجرة العمالة الماھرة ت إن الفكرة الكامنة وراء توصیف ھجرة
. والمھارة أو الكفاءة ال تورث وال تعتبر ثابتة من حیث الكم. على العكس من ذلك، یتم الحصول علیھا الباعثة للمھارات

من خالل الجھد، كما أن حجم ھذه الفئة ذات المھارات العالیة تتباین نتیجة لالستثمار في التعلیم من قبل الحكومات ومن 
یشجع ویعزز قدرة األسرة على االستثمار في تعلیم أولئك الذین بقوا  قبل أسر ھؤالء األفراد. إن ھجرة فرد من أفراد العائلة

 ).5للشباب للنجاح في دراستھم (في بلد المنشأ عن طریق التحویالت المالیة وباعتبارھا أعمال تحفیزیة 

لنامیة.  لقد أثارت فكرة ھجرة األدمغة مخاوف خاصة في القطاع الصحي، بحكم ھجرة مھنیي الرعایة الصحیة من الدول ا
إلى اعتماد مدونة عالمیة غیر ملزمة تتعلق  2010الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمیة سنة بإذ أدت ھذه المخاوف 

ال تشجع الدول "بممارسة التوظیف الدولي للعاملین في القطاع الصحي. وتنص ھذه المدونة، من بین ما تنص علیھ، أن 
قطاع الرعایة الصحیة القادمین من الدول النامیة التي تواجھ نقصا حادا في األعضاء التوظیف النشیط للعاملین في 

حول مھنیي قطاع  2007في غضون ذلك، تبین من خالل دراسة أنجزت سنة  ."ھذا القطاعمجموع عدد العاملین في 
لمؤشرات الصحیة الرعایة الصحیة في أفریقیا أنھ لیس ھناك تأثیر كبیر لھجرة مھنیي الرعایة الصحیة على عدد من ا

كوفیات األطفال، ومعدالت التلقیح، وعدوى الجھاز التنفسي لألطفال وعالجھم، وانتشار فیروس فقدان المناعة المكتسب 
). على العكس من ذلك، فإن عددا من الدول اإلفریقیة التي سجلت أعلى نسب ھجرة األطباء من نسب مجموع 6او عالجھ (

بیر من إفریقیا، لدیھا أدنى نسب وفیات األطفال؛ كما ثبت أیضا أن ھذه الدول تزخر بعدد ك الساكنة، كالجزائر وغانا وجنوب
 ).7قوا ببلدانھم لمتع أي انھیار (األطباء والممرضین الذین ب

في حالة فضال عن ذلك، ھناك أدلة بحث كثیرة تبین أن الھجرة تعزز نقل المھارات والتكنولوجیا وحتى القیم الدیموقراطیة 
في العدید من الدول النامیة سواء على مستوى تشغل المناصب العلیا . )7ئك الذین یعیشون في بلدان دیموقراطیة (أول

أشخاص درسوا من طرف  ، تشغلالجامعات، ومؤسسات البحث والمؤسسات الحكومیة، بما في ذلك الوزارات السیادیة
و/أو عملوا في دول صناعیة في وقت من األوقات قبل عودتھم إلى أوطانھم األصلیة. وعند عودتھم بشكل نھائي أو مؤقت 

إدارة إلى بلدانھم األصلیة، یتمكن المھاجرون من إبداء كفاءاتھم في تجارب التدبیر اإلداري، باإلضافة إلى مھارات في 
 والرسامیل العالمیة. المشاریع والولوج إلى الشبكات

 

 التنقل : فرصة للربح المتبادل

	

لقد أصبحت ھجرة الكفاءات وذوي المھارات العالیة في قطاع الرعایة الصحیة خالل السنوات األخیرة عنصرا مھما في 
عملون من الممرضین والممرضات المدربین في غانا ی ٪24ھناك حوالي أن إذ التنمیة االقتصادیة في االتحاد األروبي. 

ى المملكة المتحدة. لكن العدید من الشباب توجھوا إل 2005و  2002ا بین سنة ممن غادرو ٪71بالخارج، وأن حوالي 
والمھارات الغانیة في قطاع الرعایة الصحیة اختاروا العودة إلى بلدھم بشكل دائم أو مؤقت لالستفادة من فرص التوظیف 

 یة عن عودتھم إلى غانا. وأساسا الستعمال  خبرتھم الطب المتنامیة

فإن مشروع میدا غانا الخاص بالصحة (میدا: ھیئة في تعاون وثیق بین منظمة الھجرة الدولیة ووزارة الصحة الغانیة، 
. مما ساھم في 2012و  2008مھمة مؤقتة في غانا بین سنتي  250األلفیة للتنمیة قطاع الصحة، غانا) سھل أكثر من 

نقل المعرفة والخبرة فضال عن بناء القدرات من خالل الغانیین الذین یعیشون في مستشفیات في الشتات أو في مؤسسات 
لسان ممرضة صحیة في غانا. "أرید أن أتقاسم المعرفة التي اكتسبتھا: أرید أن أقدم تلك المعرفة لوطني" كما جاء على 

 ). 8تعمل لھذا المشروع (



 

 نظرتنا

 

إن الحق في مغادرة شخص لوطنھ ھو عنصر أساسي من حریة اإلنسان، وعلیھ، یجب صیانة ھذا الحق. بدال من الحث 
ة لبدل جھود من شأنھا تشجیع الھجرة عبر سابلدان جنوب العالم؛ ھناك حاجة م على مستوى صفر ھجرة كشرط لتنمیة

دون إثارة الجانب االجتماعي أو االقتصادي وفوق كل شيء دون إثارة التكالیف البشریة للھجرة. وعلیھ منتظمة سبل 
فالتدابیر التي تشجع الھجرة الدائریة ھي أكثر فعالیة في تعزیز التنمیة في البلدان األصلیة بكثیر من إقامة أنظمة مراقبة 

 خارج ما یسمى "البلدان الغنیة". الحدود باھظة الثمن التي ترمي إلى إبقاء المھاجرین

 
 للنشر
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