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“الهجرة بكرامة” عرب الحدود يف كييباس
كارين إي ماكنامرا

تعدُّ سياسة “الهجرة بكرامة” جزًءا من اسرتاتيجية كرييباس القومية لالنتقال بعيد األمد.
ميثل نظام هجرة األيدي العاملة عرب الحدود املقرتح من قبل 
للتغريات  الحكومية  االستجابة  عىل  مثال  كرييبايت  حكومة 
عىل  ممثاًل  الدميوغرايف  املحور  حيث  مناخًيا  املستحثة 

املستوى الفردي أو األرسي. 

شامل  يف  متناثرة  مرجانية  جزيرة   32 من  كرييباس  تتكون 
املحيط الهادئ. ويهدد ارتفاع مستوى سطح البحر صالحية 
للتخطيط  بعيد، وسعًيا  للسكن ألمد  املنخفضة  الجزر  هذه 
السياسات  من  عدد  ظهر  املستقبلية،  التحديات  ملواجهة 
تغري  بسبب  الدولة  استضعاف  من  للحد  الرامية  والربامج 
املناخ. وليس متاًحا يف كرييباس خيار الهجرة الداخلية بعيدة 
األمد املستدامة ألنه ال يوجد ببساطة أرايض مرتفعة لالنتقال 
إليها فمعظم الجزر منخفضة بثالثة أمتار عن مستوى سطح 
البحر. ولذلك، حاول قادة البالد توفري فرص جديدة لشعبهم 

للهجرة عرب الحدود. 

وقد أصبحت سياسة “الهجرة بكرامة” جزًءا من اسرتاتيجية 
هذه  يف  جزء  وأول  األمد.  بعيد  لالنتقال  القومية  كرييباس 
من  جزًءا  بكرامة”  “الهجرة  سياسة  فرص  توفري  السياسية 
اسرتاتيجية كرييباس القومية لالنتقال بعيد األمد للراغبني يف 
الهجرة عرب الحدود اآلن ويف املستقبل القريب. والهدف هو 
إرساء قدم مجتمعات املغرتبني يف مختلف الدول املستقبلة 
لهم، مثل: أسرتاليا ونيوزيلندا، ما ميكنهم من دعم املهاجرين 

إرجاع  فرص  تعزيز  وكذلك  البعيد  املــدى  عىل  اآلخرين 
التحويالت النقدية إىل الوطن األم. ويف ضوء الدعم الحكومي 
لتغطية التكاليف، يكمن الجزء الثاين من هذه السياسية يف 
ميكن  التي  املهنية  واملؤهالت  التعليمية  املستويات  تحسني 
األماكن  يف  املتاحة  تلك  تضاهي  ليك  كرييباس  يف  اكتسابها 
التي قد يهاجر السكان إليها. ويؤمل أن يخلق هذا التدريب 
وأنشطة تحسني املهارات فرًصا للهجرة عرب الحدود “بكرامة” 

والبناء عىل ترتيبات العمل عرب الحدود القامئة. 

الطريق  متهيد  يف  السياسية  هذه  دور  ينحرص  ذلك،  ومع 
جميع  يطال  وال  وحسب  بالهجرة  والراغبني  للمستعدين 
األشخاص وخاصة الضعاف يف مهارات القراءة والكتابة جًدا 
أو من يعيشون غالًبا عىل الكفاف. وبالنظر إىل اقتصار هذا 
الخيار الذي يحمي سبل كسب الرزق عىل عدد محدود من 
الناس، تجردت بذلك هذه السياسة من رداء العدل وضامن 
خدمة آليات الهجرة الوقائية للجميع عىل حد سواء. وال بد 
يف أي اعتبار إضايف أن ينظر فيام إذا كانت مثل هذه السياسة 
البلدان  من  كل  يف  األمد  بعيدة  إيجابية  نتائج  إىل  ستفيض 
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زراعة املنغروف يف تاراوا، عاصمة كرييبايت، للمساعدة يف حامية الشاطئ من خطر ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف.
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