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صبغتها  رغم  للهجرة،  الوطنية  االستجابات  حافظت  لقد 

العاملية، عىل األولوية يف تحقيق االستجابات العاملية، مع أنَّ 

كثرياً من البلدان ما زالت تفتقر إىل أي برنامج شامل محيل 

للتعامل مع قضايا الهجرة.  ويستثنى من ذلك نظام اللجوء 

الذي أصبح له نظام دويل، لكّنه مل ُيدَمج بعد بأنواع الهجرة 

األخرى، يف حني ينبغي ألّي استجابة عاملية لحاجات الهجرة 

الهجرة  تفرضها  التي  والخصوصيات  التحديات  تعالج  أن 

القرسية باعتبارها جزء من نظام اللجوء.  فهناك، عىل سبيل 

املثال، قضايا كبرية تتعلق بهوية املهاجرين وأمناطهم.

إتِّباع  إىل  منيل  ما  فعادة  الهجرة،  بسياسة  يتعلَّق  وفيام 

االسرتاتيجيات الوطنية إىل درجة كبرية، لكّن ذلك ال يكفي 

فكثري من املبادرات يف املايض2 عرضت مسّوغات عّدة ُترّبر 

التعاون  الحاجة إىل إيجاد منهج يقوم عىل قدر أكرب من 

ولية. ومع ذلك كله، مل تلق أي  واملشاركة يف إدارة الهجرة الدَّ

من تلك املبادرات نجاح يذكر يف نهاية املطاف.  إذن، كيف 

ميكن للبلدان أن يساعد بعضها بعضاً يف إيجاد تدابري دولية 

متبادلة معّززة ميكن من خاللها التعامل بصورة أكرث فعاليًة 

مع الضغوط املحلية املفروضة عىل كل منها؟

إطاٌر عامٌّ دويل

قد تبدو فكرة »الحوكمة العاملية« مصدراً للتهديد للبعض، 

العاملية ستقود يف  الحوكمة  أّن  اآلخر  البعض  وقد يخىش 

نهاية املطاف إىل إنشاء وكالة جديدة فوق وطنية.  لكن 

ال  بالهجرة  املتعلقة  السياسات  لصنع  دويل  إطار  تأسيس 

أو  الحكومات عن سلطاتهم  بتخيل  رئيسية  ُيعنى بصورة 

فقدانهم لها.    فالحقيقة هي أنَّه يف حقبة ما زالت تشهد 

تسارعاً يف العوملة، كان أصحاب العمل، واملهّربون، وشبكات 

املهاجرين، والعمالء وفرادى املهاجرين أنفسهم قد نفذوا 

جديدة  تدابري  تحسني  من  بد  فال  فعله.   يريدون  ما 

للحوكمة أو استحداثها )يف حالة عدم وجودها( لتقنني هذه 

املبادرات املخصصة وتحسينها واإلرشاف عليها.  والتحدي 

هنا ال ينحرص يف بعض الحكومات دون غريها، وال ينحرص 

ول املورسة.  كام مل يعد من املمكن تقسيم  أيضاً عىل الدٌّ

البلدان إىل صنفني: البلدان املرسلة والبلدان املستقِبلة.

ولية كقضية بأكرث من التأييد عىل  ولن تحظى الهجرة الدَّ

املستوى السيايس وصنع السياسات، يف حني يرى كثري من 

الناس رضورًة لوجود إطار مؤسيس محّسن متكامل قائم 

عىل األسس املعيارية والعمليات اإلقليمية املتامسكة.  وال 

بد لهيكلية الحوكمة العاملية هذه أن تستند إىل االتفاقات 

والعمليات الوطنية وثنائية األطراف واإلقليمية القامئة التي 

تتيح حالياً حوكمة »خفيفة« يف مجال الهجرة العاملية التي 

تضم: الحوارات ثنائية األطراف، واإلقليمية والعاملية، والبنى 

والتعاون فوق الوطنية )كاالتحاد األورويب عىل سبيل املثال(، 

ولية القانونية. والهيئات متعددة األطراف، واألطر الدَّ

ومن املفيد أيضاً إيجاد منرب دويل رسمي دائم يتيح املجال 

للمناقشة املنتظمة والتخاذ القرارات الالزمة بشأن العمل 

الجامعي.  فتأسيس هذا املنرب قد يساعد البلدان عىل رسم 

سياسات متامسكة وشاملة للهجرة عىل املستوى الوطني.  

املنتظمة  ولية  الدَّ االجتامعات  املنرب  يرعى  أن  وينبغي 

للوزراء املسؤولني عن الهجرة حيث ميكنهم مشاركة النظراء 

املتعلقة  واملامرسات  والتنظيم  الترشيعات  يف  بخرباتهم 

يتيح  أن  أيضاً  املقرتح  للمنرب  وينبغي  الهجرة.   بسياسة 

بشؤون  املتعلقة  القضايا  ملناقشة  الربملانيني  أمام  الفرص 

إلرشاك  أفضل  اسرتاتيجيات  صياغة  وراء  سعياً  الهجرة 

مواطني بلدانهم.

قد  التي  املحددة  املزايا  تحديد  الرئيسية  الخطوة  وتبقى 

اتخاذ  لعملية  ويل  الدَّ لإلطار  بتبنيها  البلدان  عليها  تتأىت 

حملة  إطالق  سيستدعي  بدوره  وهذا  الهجرة.   سياسات 

عامة بّناءة لكسب التأييد وذلك للتأكيد للقادة السياسيني 

عاّمة عىل  والجمهور  اإلعالم  السياسات ووسائل  وصانعي 

أهّميَّة الحوكمة العاملية للهجرة.

الحالية كمجموعة  العمليات  لتحسني  مجال  أيضاً   هناك 

الهجرة العاملية3 واملنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية4، 

الهجرة  هيئات  كربى  بني  العالقات  لبناء  مجال  وهناك 

والقطاع  املدين  املجتمع  مع  الرشاكات  وإقامة  الرئيسية 

الخاص.  ومن الرضوري أيضاً ضامن أن يكون الحوار عايل 

املستوى يف األمم املتحدة حول الهجرة والتنمية واملخطط 

أن  من  بدالً  بالنتائج  وموّجهاً  تفاعلياً   2013 عام  لعقده 

يقترص عىل سلسلة من البيانات املستقلة.

لكّن للهجرة جانباً أكرث ظلمة وإحباطاً، فبعض املهاجرين 

اآلخر  البعض  يستخدم  حني  يف  محبطة،  بتجربة  ميّرون 

من  كثري  يعمد  كام  سليمة.  غري  لغايات  الهجرة  عملية 

إىل  يدفعهم  ما  الناس  يأس  استغالل  إىل  الضمري  عدميي 

الرغبة يف الهجرة أو التعرض للهجرة القرسية.

وعىل هذا، تبقى الهجرة عاّمًة فرصة لكل من املهاجرين 

ورياديون.   حاملون  فاملهاجرون  سواء.   حد  عىل  والدول 

رغبة  بأرواحهم  لديهم حتى  ما  بكل  يخاطرون  ما  وغالباً 

تساعدهم  وباملقابل،  لهم.   أفضل  مستقبل  تحقيق  يف 

ثراء أفكارهم وخرباتهم وطاقاتهم عىل تجديد املجتمعات 

وإعادة بنائها.  لكّن موضوع الهجرة نفسه مثري للعواطف 

قد  التي  الخطرة  واإلدراك��ات  املخاوف  ظهور  إىل  ويقود 

تتسبب يف تعرض املواطنني للقلق واإلزعاج عىل اختالف 

مشاربهم ومواطنهم.

لجميع األسباب والتناقضات التي ذكرناها، عىل الحكومات 

تجنب الوقوع يف مأزق االنفراد يف إتباع إسرتاتيجية الهجرة.  

كام عليها أن تكون رصيحة وشجاعة حيث تفرض الوقائع 

السياسة.   يف  النََّظر  إع��ادة  الحكومات  عىل  والضغوط 

وملساعدة البلدان عىل تعظيم الفرص التي تتيحها الهجرة، 

عىل  يتعني  لها،  املرافقة  للتحديات  التَّصّدي  أفضلية  مع 

برفدهم  ومؤسساتنا  حكوماتنا  إرشاد  السياسيني  القادة 

الهجرة  بهام  تطلب  اللتني  الدوليتني  والقيادة  بالرؤية 

العاملية.

سريجيو ماريش )smarchi@ictsd.ch( املستشار الخاص 

لألمني العام للبعثة الكاثوليكية الدولية للهجرة.  وهو 

أيضاً زميل املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة 

ويحارض حالياً يف قسم العالقات الدولية يف جامعة 

وبسرت.  وعمل سابقاً وزيراً يف كندا للجنسية والهجرة، 

وكان سفري كندا لدى األمم املتحدة ومنظمة التجارة 

الدولية، ومفوضاً يف املفوضية العاملية لألمم املتحدة حول 

الهجرة الدولية.
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الهجرة العاملية والحاجة لالستجابة العاملية
سريجيو ماريش

الدولية  الكاثوليكية  البعثة  يف عام 2009، أطلقت 

للهجرة املرحلة األوىل من عملية »الحوارات« من 

خالل عقد اللقاءات مع مختلف قياديي الوكاالت 

وهي:  الهجرة  شؤون  يف  املصلحة  ذات  الرئيسية 

منظمة الهجرة الدولية، واملفوضية العليا لالجئني، 

املتحدة  األمم  ومعهد  الدولية،  العمل  ومنظمة 

محاور  معظم  وسنتطرق يف  والبحوث.   للتدريب 

بني  دارت   التي  النقاشات  تلك  إىل  املقالة  هذه 

البعثة وتلك األطراف.1   ومنذ ذلك الوقت، ُعقَدت 

واجتامعات  املستديرة  للطاولة  اجتامعات  عّدة 

حكومية أخرى يف بروكسل، ونيويورك، وواشنطن مبا 

فيها جلسة مع سفراء األمم املتحدة يف نيويورك.


