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کـــرد. تغییر  کار  انجمـــن دیـــاران در ســـال ۱39۶ با شـــعار »بـــرای مهاجـــران، برای ایران« شـــروع بـــه 
نگرش هـــا بـــه مهاجـــران در ایران، پژوهش هـــای مرتبط بـــا موضوع مهاجـــرت و مهاجـــران در ایران 
و در جهـــان و تـــالش بـــرای بهبـــود قوانین مهاجرتی ایران ســـه مأموریـــت اصلی این انجمن اســـت.
ســـایر  و  عراقـــی  و  افغانســـتانی  مهاجـــران  از  زیـــادی  تعـــداد  میزبـــان  کـــه  دهه هاســـت  ایـــران 
کنین  که مهاجـــران بخش قابـــل توجهـــی از جمعیت ســـا ملیت هـــا اســـت و ســـالیان زیـــادی اســـت 
گرفته روی آن ها و اساســـا  کشـــور ایـــران را شـــکل داده انـــد. اما با ایـــن وجـــود، پژوهش های صـــورت 
کشـــورهای مهاجرپذیر  موضـــوع مهاجرت هـــای بین المللـــی بســـیار انـــدک بوده اســـت. بســـیاری از 
کـــه بـــه  در دانشـــگاه های خـــود حتمـــا رشـــته ی مطالعـــات مهاجـــرت را ارائـــه می کننـــد. رشـــته ای 
دلیـــل ماهیت پیچیـــده ی مهاجرت، بینارشـــته ای و تقاطعی از علوم سیاســـی، جمعیت شناســـی، 
جامعه شناســـی، انسان شناســـی، حقـــوق، زبان شناســـی، تاریـــخ، هنـــر و ادبیـــات و... بـــه شـــمار 

مـــی رود. امـــا در ایـــران هنـــوز مطالعـــات مهاجـــرت از حوزه هـــای بکر به شـــمار مـــی رود.
کرده اســـت تـــا با انجـــام پژوهش های  انجمـــن دیـــاران از ابتدای تأســـیس خود، همواره ســـعی 
گزارش هـــای جهانـــی، دانـــش مربـــوط بـــه مطالعـــات  میدانـــی و تحقیقـــی و انتشـــار ترجمه هـــای 
گزارش ســـال ۲۰۲۰  مهاجـــرت در ایـــران را ارتقـــا ببخشـــد. آن چه در ادامـــه خواهد آمـــد، منتخبی از 
گون مهاجرت هـــای بین المللی در ســـطح جهان  گونا ســـازمان جهانـــی مهاجـــرت از روندها و ابعـــاد 
گـــزارش ســـال ۲۰۱۷ این ســـازمان را ترجمه و منتشـــر  اســـت. پیـــش از ایـــن انجمن دیـــاران منتخب 
که اطالعات  کـــرده بـــود. مهاجـــرت از پدیده های به ســـرعت در حال تغییر عصر ماســـت و نیاز اســـت 
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کشـــورهای جهـــان می گـــذرد و پی گیـــری روندهای  که در ســـایر  گاهـــی از آن چـــه  آن بـــه روز شـــود. آ
کمک می کنـــد تا دیدگاهی روشـــن تر در مـــورد جریان مهاجـــرت مرتبط  جهانـــی مهاجـــرت نیز بـــه ما 
بـــا ایـــران )چه جریان هـــای خروجـــی از ایران و چـــه جریان هـــای ورودی به ایران( داشـــته باشـــیم. 
گـــروه پژوهش انجمـــن دیاران  گزارش،  به همین ســـبب به محض انتشـــار نســـخه ی انگلیســـی این 
گزارش  کرد تـــا منتخبی از آن را جهت اســـتفاده ی مخاطبـــان ترجمه نماید. امید اســـت این  ســـعی 
کارشناســـان حوزه ی مهاجرت، مخاطبان انجمن دیاران، دانشـــجویان و دانشـــگاهیان  بـــرای تمام 

و سیاســـت گذاران حوزه هـــای مهاجـــرت در ایـــران مفید فایده باشـــد.

گروه پژوهش انجمن دیاران

بهار ۱399



کلی مهاجرت در جهان ۱: تحوالت و تصویر 

گزارش مهاجرت جهانی ۲۰۱۸ در انتهای سال ۲۰۱۷ منتشر شد، اتفاقات بسیاری  که  از دو سال پیش 
خ داده است.۱ جهان شاهد تغییری تاریخی در سطح جهانی همگام با گردهم  در ارتباط با مهاجرت، ر
کردن دو پیمان جهانی در ارتباط با صورت بندِی بین المللی  آمدن اعضای سازمان ملل برای نهایی 
ِمهاجــرت و آوارگــی۲ بوده اســت: پیمــان جهانی برای مهاجــرِت ایمن3 ، منظــم و قاعده مند و پیمان 
جهانِی پناهندگان4 . نهایی شدن این دو پیمان حاصل دهه ها تالش توسط دولت ها، سازمان های 
بین المللی، ســازمان های جامعه مدنی و دیگر بازیگران )همچون ســازمان های بخش خصوصی( در 

جهت بهبود نحوه ِی حکمرانِی مهاجرت در سطحی بین المللی بوده است.
گســترده و آوارگی در دو  در این میان اما، متأســفانه شــاهد وقایع تاســف  باری در مهاجرت های 
که منجر به دشــواری های بسیار، ضربه های روحی و روانی و همچنین  ســال اخیر بوده ایم؛ وقایعی 
گستره  ِی ابعاِد مهاجرِت  گردیده است. ما همچنین شاهد افزایِش  از بین رفتن انسان های بسیاری 
بین المللی همگام با روندهای اخیر بوده ایم. تعداد مهاجران بین المللی تقریبا ۲۷۲ میلیون نفر در 
کارگر بوده اند.]۱]  اما این رقم، درصد بسیار اندکی  جهان برآورده شده است، که حدودًا دو سوِم آن ها 
که برآورده می شود عمده مردم  که بدان معنی است  از جمعیِت جهان را تشکیل می دهد )3.5 %(، 

تأثیرات  و  جهان  در  مهاجرت  روندهای  بر  مروری  مرز؛  بدون  »سرزمین  عنوان  تحت  گزارش  این  از  منتخبی   .۱
کتاب های مطالعات مهاجرت دیاران در سال ۱39۷ منتشر شده بود. )م .( ـ  اجتماعی آن« از مجموعه   اقتصادی  ــ

2. Displacement
3.	 The	Global	Compact	for	Safe,	Orderly	and	Regular	Migration
4. Global Compact on Refugees
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که در آن متولد شده اند. با این وجود، این رقِم برآورد  کشوری زندگی می کنند  جهان )9۶.5%(، در 
ح شده برای سال ۲۰5۰  شــده و نســبِت مهاجراِن بین المللی، تا همین حد هم چشــم انداز های طر
گرفته، تیره نموده اســت.۱ بارها شــاهد  که درصدی معادل ۲.۶ و جمعیت ۲3۰ میلیون را در نظر  را 
که رابطه ی  که پیش بینِی سرعت و ابعاد مهاجرت به صورت دقیق بسیار دشوار است، چرا  بوده ایم 
نزدیکــی بــا وقایع حاد و زودگذر )همچون بی ثباتی شــدید، بحران اقتصــادی یا منازعه( و همچنین 
روندهای بلندمدت )همچون تغییرات دموگرافیک، توسعه اقتصادی، پیشرفت در تکنولوژی های 
ارتباطی و دسترســی به حمل و نقل( دارد.]۲] ما همچنین از داده های بلندمدت متوجه می شــویم 
کــه مهاجــرت بین المللــی در ســطح جهان امری همســان نیســت، اما بــه واســطه ی مجموعه ای از 
کتورهــاِی منتج از الگوهای متمایز مهاجرت،  عوامــِل اقتصادی، جغرافیایی، دموگرافیک و ســایر فا
گردیده، شــکل می گیــرد. بزرگ ترین  کــه در طول ســالیان ایجاد  همچــون »داالن هــای مهاجــرت«۲ 
کشــورهای در حال توســعه به اقتصادهای بزرگ تر مانند ایاالت متحده،  داالن ها معمواًل از ســوی 
فرانسه، روسیه، امارات متحده عربی و عربستان است. احتمااًل این الگو برای سالیان متمادی در 
که پیش بینی می شود جمعیت در بعضی از نواحی  آینده مشابه خواهد ماند؛ بخصوص بدین علت 
که این به نوبه خود به مثابه فشاری بر روی  کشورها در طول دهه های آتی افزایش خواهد یافت  و 

نسل های آینده خواهد بود.]3] 

کلی بر مهاجرت و مهاجران  مرور 

تعداد مهاجران بین المللی در سطح جهان در سال ۲0۱۹: ۲۷۲ میلیون نفر )۳.5% از جمعیت جهان(
5۲ درصد از مهاجران بین المللی مرد و 4۸ درصد زن بوده اند.  •

کار بوده اند )۲۰ تا ۶4 سال(. کل مهاجران بین المللی در سن  ۷4 درصد از   •

هند همچنان مبدا بیشترین تعداد از مهاجران بین المللی است.  •

کشور زندگی می کنند )۱۷.5 میلیون نفر(،  که بیرون از  هند بیشترین تعداد مهاجرانی را داراست   •
پس از آن مکزیک و چین )به ترتیب با ۱۱.۸ میلیون و ۱۰.۷ میلیون نفر( قرار دارند.

مقصد نخست مهاجران همچنان ایاالت متحده است )با 5۰.۷ میلیون مهاجر بین المللی(.  •

برای نمونه IOM, 2003 را مالحظه نمایید.  .۱
2.	 	Migration	corridors



کلی مهاجرت در جهان    |   ۹      تحوالت و تصویر 

که در ســایر کشــورها  کارگــر بــه آرامی در کشــورهای با درآمد بــاال کاهش یافته، در حالی  تعــداد مهاجــران 
افزایش یافته است.

کارگر )از  کاهشــی اندک در مهاجران  کشــورهای با درآمد باال شــاهد  بین ســال های ۲۰۱3 و ۲۰۱۷،   •
۱۱۲.3 میلیون نفر به ۱۱۱.۲ میلیون نفر( بودند. در مقابل، کشورهای با درآمد متوسط باال شاهِد 

بیشترین افزایش )از ۱۷.5 میلیون به 3۰.5 میلیون نفر بوده اند(

کارگراِن مهاجر زن به میزان ۲۸ میلیون نفر در سال  کارگراِن مهاجِر مرد از  در سطح جهانی، تعداد   •
کارگر  کارگر مهاجر مرد )5۸%( و ۶۸ میلیون نفر  گرفته است. در این سال 9۶ میلیون  ۲۰۱۷ پیشی 

مهاجر زن )4۲%( بودند.

میزان پرداخت ها )وجوه( انتقالی۱ به 68۹ میلیارد دالر در سال ۲0۱8 افزایش یافت.
کننده وجوه حواله شده به ترتیب هند )با ۷۸.۶ میلیارد دالر(، چین )با  کشوِر نخسِت دریافت   3  •

۶۷.4 میلیارد دالر( و مکزیک )با 35.۷ میلیارد دالر( بودند.

ایاالت متحده همچنان مبدا نخست وجوه انتقالی )با ۶۸ میلیارد دالر( بود و پس از آن نیز امارات   •
متحده عربی )با 44.4 میلیارد دالر( و عربستان )با 3۶.۱ میلیارد دالر( قرار داشتند.

در سال ۲0۱8 جمعیت پناهندگان ۲5.۹ میلیون نفر بود.
کمیســاریای عالــی ســازمان ملل متحــدد برای  ۲۰.4 میلیــون نفــر از پناهنــدگان تحــت پوشــش   •
کاریابــی بــرای  پناهنــدگان۲  و 5.5 میلیــون پناهنــده نیــز تحــت پوشــش آژانــس امدادرســانی و 

پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک3 بودند.

کل پناهندگان زیر ۱۸ سال سن داشتند. 5۲ درصد از   •

تعداد آوارگاِن داخلی بر اثر خشونت و منازعه به 4۱.۳ میلیون نفر رسید.
این بیشترین مقداِر ثبت شده از زمانی است که مرکز رصِد آوارگان داخلی4 در سال ۱99۸ کار خود   •

را آغاز نمود.

کلمبیا  جمهوری عربی سوریه بیشترین تعداد مردم آواره )با ۶.۱ میلیون نفر( را داشت و بعد از آن   •
کنگو )با 3.۱ میلیون( در رتبه های بعدی قرار داشتند. )با 5.۸ میلیون( و جمهوری دموکراتیک 

1.	 Remittances
2.	 United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	(UNHCR)
3.	 United	Nations	Relief	and	Works	Agency	for	Palestine	Refugees	in	the	Near	East	(UNRWA)
4. Internal Displacement Monitoring Centre



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    ۱0   |    یک 

در سال ۲0۱8، تعداد افراد بدون تابعیت۱ ۳.۹ میلیون بود.
بنگالدش بیشــترین تعداد افراد بدون تابعیت )حدود 9۰۶,۰۰۰( را داشــت. پس از آن ساحل عاج   •

)با ۶9۲,۰۰۰( و میانمار )با ۶۲۰,۰۰۰( بیشترین افراد بدون تابعیت را داشتند.

الگوهای مهاجرت از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.
در حالی که بیشتر مهاجران بین المللِی متولِد آفریقا، آسیا و اروپا در مناطق خود اقامت می گزینند،   •
کارائیب و شمال آمریکا، بیرون از مناطق محل تولد خود  بیشتر مهاجراِن آمریکای التین، دریای 
که بیرون از مناطق خود  زندگی می کنند. در اقیانوسیه، تعداد مهاجران فرامنطقه ای و آن هایی 

زندگی می کنند در سال ۲۰۱9 نیز به همان میزان باقی ماند.

بیش از نیمی از کل مهاجراِن بین المللی )۱4۱ میلیون نفر( در اروپا و شمال آمریکا زندگی می کنند.   •

مهاجرت عنصری کلیدی در تغییر جمعیت در بسیاری از کشورها بوده است.
کشــورهای آفریقایی همچون  مهاجــرت فرامنطقــه ای عاملی مهم در تغییر جمعیت در بعضی از   •

گینه استوایی بوده است.

مهاجرت نیروی کار نقشی مهم در تغییر جمعیت بخصوص در کشورهای شورای همکاری خلیج   •
فارس (GCC) داشته است. به استثناء عمان و عربستان، مهاجران بخش عمده جمعیت سایر 

کشورهای این شورا را تشکیل می دهند.

گی اصلِی بعضی از مناطق است آوارگی همچنان ویژ
جمهوری عربی ســوریه و ترکیه به ترتیب مبدا و میزباِن بیشــترین تعداد از پناهندگان در ســطح   •
که در ســال ۲۰۱۸  کشــوری بــوده  کانادا  جهــان بــا ۶.۷ میلیــون نفــر و 3.۷ میلیــون نفــر بوده اند. 

بیشترین تعداد پناهندگان را حتی بیش از ایاالت متحده اسکان مجدد داده است.

فیلیپین بیشترین تعداد آوارگاِن فجایِع جدید در سال ۲۰۱۸ را داشت )3.۸ میلیون نفر(.  •

کشور را ترک نمودند. جمهوری بولیواری ونزوئال  حدود 4 میلیون ونزوئالیی در میانه سال ۲۰۱9   •
منشا بیشترین تعداد پناهجویان۲ در سال ۲۰۱۸ بود )بالغ بر 34۰,۰۰۰ نفر(

که بر اســاس داده هــای موجود، حــدود ۳ درصد از جمعیت جهان در کشــور یا  همچنیــن قابــل ذکر اســت 
کنون تغییر نیافته است. سرزمینی غیر از محل تولد خود زندگی می کنند و این نسبت از دهه ۱۹۹0 تا 

که سرشماری شده اند و تعداد واقعی  که آمار ارایه شده تنها مربوط به افرادی است  Stateless؛ باید توجه داشت   .۱
کافی( بدون تابعیت ممکن است بسیار بیشتر از رقم ارایه شده باشد. افراد)به دلیل فقدان داده های 

2.	 Asylum	seekers
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مسائل پیچیده و نوظهور
کارآفرینانه بیشــتری نســبت به بومیان داشــته باشــند. در  مهاجران تمایل دارند تا فعالیت های   •
کشورهایی همچون ایاالت متحده، مهاجران به نسبت بسیار بیشتری به نوآوری کمک کرده اند.

کودکان مهاجر حدود 3۱ میلیون نفر اســت. حــدودًا ۱3 میلیون  کل  جدیدتریــن بــرآورد از تعــداد   •
کشــورهای خود  کودک نیز به اجبار درون  کودک پناهجو و ۱۷ میلیون  کودک پناهنده، 93۶,۰۰۰ 

آواره اند. )فصل 4(

وضعیت مهاجرت بشــکل قابل توجهی بر توانایی مهاجران برای مقابله با بحران تأثیر می گذارد.   •
کمک را می کند تا بتوانند از خود مراقبت  سیاست های منعطف ویزا و مهاجرت به مهاجران این 
گزینه نخست در  گزینه است، اما نه لزومًا  کنند. بازگشت یک  نموده و خود را پس از بحران احیاء 

پاسخ بدین شرایط.

در دو ســال اخیر شــاهد تغییراتی عمده در حکمرانی جهانِی مهاجرت، بخصوص با شــکل گیرِی   •
گرچه این   شبکه مهاجرت سازمان ملل و دو پیمان در ارتباط با پناهندگان و مهاجران بوده ایم. 
پیمان ها به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، با این حال نشان دهنده ی اجماعی تقریبًا جهانی در 

که نیازمند همکاری و تعهد پایدار بین المللی اند )فصل 5(. باب مسائلی است 

گســترده ای  مهاجــرت بــا تکنولــوژی و نــوآوری در هم آمیخته اســت و در ایــن زمینه تحلیل های   •
که چگونه مهاجرت بین المللی به پیشــتیبانی )و  که به ارزیابی این مســأله  می پردازد  وجود دارد 
کنار ســرمایه گذاری و  گاهــی ایجــاد محدودیت( در انتقال تکنولوژی و دانش پرداخته و عمومًا در 
کشــورها و جوامع  جریــان تجارت و در راســتای اتصاالت ژئوپولیتیکی، جغرافیایی و تاریخی بین 
عمل می کند. به لطف دسترسی روزافزون به تکنولوژی های نوظهور با هزینه ای اندک، مهاجران 
کرده  کمک  کشورهای میزبان  که به ادغاِم بهتِر آن ها در  توانسته اند برنامه هایی را توسعه دهند 
کشــور مبدا  و در عین حال پیوندهای اجتماعی و مالی را برای حمایت از خانواده ها و جوامع در 
کــه این امر البته از طریق رشــد نفــوذ و رواِج برنامه های »پــول  موبایلی« نیز  خــود، برقــرار می کنــد 

صورت می پذیرد.

مجموعه گزارش های مهاجرت جهانی

گــزارش از ایــن مجموعه، ۲۰ ســال پیش، در بحبوحه ی جهانی شــدن و به منظــور درک بهتر از  اولیــن 
که  گزارش اشــاره داشــت  گردید. این  مســأله ی مهاجرت برای سیاســت گذاران و عموم مردم منتشــر 
کهن بوده اما به عنوان بعدی از دگرگونی هاِی اقتصادی و تجاری ناشــی از  گرچــه مهاجــرت پدیده ای 
جهانی شدن به شدت شتاب یافته و تحرک بیشتر نیروی کار و همچنین کاال و سرمایه را افزایش داده 
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گزارش مهاجرت جهانی سال ۲۰۰۰ را با  کلیدی ارائه شــده در  اســت. جدول زیر خالصه ای از آمارهای 
وضعیت توصیف شده در گزارش فعلی مقایسه می نماید. این جدول نشان می دهد که گرچه بعضی از 
ـ  همچون نسبت مهاجران بین المللی زن و همچنین نسبت جمعیت  جنبه ها تقریبًا ثابت مانده اند ــــ
ـ  امــا دیگر ابعاد تغییر قابل توجهی داشــته اند. برای نمونــه وجوه انتقالی بین المللی از  کل مهاجران ــــ
که خود  میزان ۱۲۶ میلیارد دالر در ســال ۲۰۰۰ به میزان ۶۸9 میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۰ رشــد داشــته 
نشــان دهنده ی نقش برجســته ی مهاجرت بین المللی به عنوان محرک توســعه است. بنابراین این 
که اندازه ســازمان بین المللی مهاجرت (IOM) نیز به تبع این تحوالت رشد  مســأله  تعجب آور نیســت 
کشــور به ۱۷3  گذشــته از ۷۶  کرده اســت آن هم با افزایش قابل توجهی در عضویت اعضاء در دو دهه 
کشــور. همچنین با توجه به جدول ۱ نکته قابل توجه دیگر، افزایش مهاجران بین المللی در ســطحی 
جهانی )حدود ۸5%( و افزایش پناهندگان )حدود ۸۰%( و افزایش آوارگان داخلی )حدود 9۷%( است؛ 

کوچکی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. با این وجود این ها همچنان بخش 

گزارش های جهانی مهاجرت۱ سال های ۲000 و ۲0۲0 ]4] کلیدِی  جدول۱: حقایق و ارقام 

گزارش ۲0۲0 گزارش ۲000

۲۷۲ میلیون ۱5۰ میلیون تعداد تخمین زده شده از مهاجران بین المللی

%3.5 %۲.۸ که مهاجر است نسبت تخمین زده شده از جمعیت جهان 

%4۷.9 %4۷.5 نسبت تخمین زده شده از مهاجران بین المللِی زن

%۱3.9 %۱۶.۰ کودک اند که  نسبت تخمین زده شده از مهاجران بین المللی 

اقیانوسیه اقیانوسیه که بیشترین نسبت مهاجران بین المللی را دارد منطقه ای 

امارات متحده عربی امارات متحده عربی که بیشترین نسبت مهاجران بین المللی را دارد کشوری 

۱۶4 میلیون - کارگران مهاجر تعداد 

۶۸9 میلیارد ۱۲۶ میلیارد پرداخت های انتقالِی بین المللِی کل جهان)به دالر آمریکا(

۲5.9 میلیون ۱4 میلیون تعداد پناهندگان

4۱.3 میلیون ۲۱ میلیون گاِن داخلی تعداد آورا

3.9 میلیون - تعداد افراد بدون تابعیت

۱۷3 ۷۶ *IOM تعداد دولت های عضو

^43۶ ۱۲۰ *IOM تعداد دفاتر میدانی

گـزارش  گرفتـه از داده هـای موجـود در جـدول ممکـن اسـت از تاریـخ انتشـار  نـکات: تاریـخ تخمین هـای صـورت 
کنید( * نشـان دهنده آنسـت  گزارش ها مراجعه  متفاوت باشـد )برای جزییات بیشـتر درباره تاریِخ تخمین ها به 

کتبر ۲۰۱9 است. گزارش پوشش داده نشده اما مربوط به همان سال است؛ ^مربوط به ۲۸ ا که داده ها در 
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گزارش های این مجموعه بر محور یک موضوع خاص تنظیم  که تا سال ۲۰۱5،   الزم به ذکر است 
گزارش قبلی در ســال ۲۰۱۸ به یک ســاختار دو بخشــی تغییر شــکل داده  می شــد، اما این ســاختار از 
گسترده در پژوهش های  گذر از قالب موضوع محور به قالب دوبخشِی فعلی، به دلیل تحوالت  است. 
مهاجرت، تحلیل ها و آثار موجود و همچنین انتظارات و نیازهای مختلف خوانندگان بوده است. برای 
آن هایی که خواهان فهِم نکات و وقایع کلیدی اند، بخش نخست آخرین اطالعات و آمارها را گردآوری 
نموده تا خوانندگان بتوانند بهتر روندهای مهاجرت و الگوها و فرایندهای متحوِل آن را در ســطحی 
کار بر روی )یا تحصیِل( حوزه های خاِص  که در حال  کنند. اما برای آن هایی  منطقه ای و جهانی درک 
سیاسِت مهاجرت بوده و یا در این زمینه فعالند، تعمیق بیشتری در پیچیدگی موجود صورت گرفته، 
که حاصل آن بخش دو است. پاالیش جدید صورت گرفته همچنین بدین دلیل بوده است که تمرکز بر 
مسأله ی  مهاجرت و پیچیدگی های آن شدت یافته و گزارش های موضوع محور ممکن است تحوالت 
گرفتــه یا اصاًل بــدان توجه ننماید. کم  گســترده تِر در حــال وقــوع در ســطح جهانِی مهاجرت را دســت 

آنچه در ادامه خواهد آمد...

کلــی از داده هــای جهانــی مربــوط به مهاجــران بین المللــی )به عنوان انباشــت( و  فصــل دوم نمایــی 
گروه های خاص  مهاجــرت بین المللی )به عنوان جریــان( ارائه می دهد. همچنین بحثی در ارتباط با 
ـ  و وجوه  کارگران مهاجر، پناهندگان، پناهجویان، آوارگان داخلی و افراد بدون تابعیت ــــ ـ مثل  ـــ مهاجر ـ 

انتقالی مطرح می گردد.
کلیــدی و تحوالت مهاجرت می پردازد.  کلی، فصل ســوم به ابعاد منطقه اِی  در ادامــه این نمای 
این مبحث بر مناطقی از جهان که توسط دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل۱ مشخص 

کارائیب، آمریکای شمالی. گردیده متمرکز است: آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای التین و 
بخــش آغازیــِن فصــل چهارم به دســتاوردهای معاصــر و تاریخی مهاجــران برای جوامــِع مقصد و 
همچنیــن جوامــع مبدا می پردازد. با این چشــم انداز، این بخش بر ســه محور دســتاوردِی مهاجران 

ـ سیاسی و اقتصادی. ـ اجتماعی، مدنی ــ تمرکز دارد: فرهنگی ــ
بخش دیگر این فصل به مهاجرت کودکان پرداخته که با الگوی سنتِی مهاجرت کودکان به شکل 
همراهی و دنباله روی از خانواده در محیطی امن مطابقت ندارد. این شکل از مهاجرت غیرایمن است؛ 
برای نمونه از طریق معابر غیرمعمول و بدون خانواده صورت می پذیرد. این بخش با اتخاذ رویکردی 
کــودکان، انگیزه های اولیــه ی آن و مســائل مرتبط بــه داده های  تفســیری، انــواع مختلــف مهاجــرت 
کودکان را شرح می دهد. این بخش همچنین به چالش های اساسی در ارتباط با حفاظت  مهاجرت 

1.	 United	Nations	Department	of	Economic	and	Social	Affairs	(UN	DESA)
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کودکان مهاجر را تحت تأثیر قرار می دهد پرداخته و مسائل فعلی و سیاست های موجود  که  و امنیت 
برای رسیدگی به آن ها را مطرح می نماید. این بخش چالش هاِی عمده ِی نوظهوِر پیش روِی کودکاِن 
مهاجر را کاویده و با یک نتیجه گیری و تأمل در باب اولویت های سیاستی و تحقیقاتی خاتمه می یابد.
که از عنوانش پیداست، نسخه ای به روز شده از بخش حکمرانی مهاجرت ارائه   فصل آخر، چنان 
که تحوالت اصلی در حکمرانی مهاجرت جهانی  گزارش جهانی مهاجرت در سال ۲۰۱۸ است  شده در 
در دو سال پس از آخرین گزارش را مستند می کند. این بخش تحلیلی توصیفی از توسعه و کاربسِت دو 
گرایی و همگرایی آن ها، ارزیابی نحوه ی  پیمــان جهانی، تحلیلی مختصر از محتــوا و محدوده های وا
تأثیرگذاری آن ها بر چهارچوب حکمرانی جهانی و همچنین پیامدها و چالش های اجرای آن ها را ارائه 
می کند. بخش مذکور، تعهدات دولتی برای اجرا و بازبینی نحوه ی ادامه و پیشرفِت پیمان ها را بررسی 
خ داده در معمــارِی نهادی برای پشــتیبانی از پیماِن جهانــِی مهاجرت را به صورت  کــرده و تغییــرات ر

خالصه بیان می کند. این بخش همچنین به مسائل و پیامدهای بلندمدت می پردازد.



مهاجرت و مهاجران: نماِی جهانی

که حدود ۲۷۲ میلیون مهاجر بین المللی در ســال ۲۰۱9  تخمیــن فعلــی جهانی بدین صورت اســت 
که این  کل جهان است.]5] نکته مهم آغازین اینست  که معادل 3.5 درصد از جمعیت  وجود داشته 
کشور  که همچنان ماندن در  کوچکی از جمعیت جهان بوده و بدین معناست  میزان، اقلیت بسیار 
محل تولد، به شدت یک هنجار مثبت تلقی می شود. عالوه بر این، افزایش در مهاجران بین المللی 
کمی بیشتر از آنچه  ـ و با سرعتی  ـ چه به لحاظ تعداد و چه نسبت ــــ در طول زمان امری آشکار بوده ــــ

گذشته انتظار می رفت ادامه دارد. ۱ در 
که  کرده  کار، خانواده و یا تحصیــل مهاجرت  کثــر مهاجــران بین المللی بــرای دالیلی مرتبط بــا  ا
کــه در فرایند مهاجــرت چالش های عمیقی پیــش روی آن ها و حتی  همیــن مســأله  باعث می شــود 
کشورشــان را بر اســاس انواعــی از اجبار و  کشــور مقصــد قرار نگیرد. در مقابل اما، ســایرین خانه ها و 
که آن هایی  گاهــی رویدادهــای تراژیکــی چون منازعــه، آزار و اذیت و فجایع ترک می کننــد. در حالی 
کوچکی از همه مهاجران را  که آواره شــده اند، مانند پناهندگان و آوارگان داخلی۲، بخش به نســبت 

کمک و حمایت را نیازمندند. که بیشترین  کسانی اند  تشکیل می دهند، غالبًا همان  

گزارش بنگرید: برای مثال به این   .۱
IOM’s	World	Migration	 Report	 2003	 (IOM,	 2003),	 which	 drew	 upon	 United	 Nations	
population	data	(UN	DESA,	2002)	and	migration	data	(IOM,	2000)

2.	 	Internally	displaced	persons(IDPs)

۲: داده ها و اطالعات درباره ی مهاجرت و مهاجران
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جدول ۱: مهاجران بین المللی بین سال های ۱9۷0 تا ۲0۱9 ]۶]

سالتعداد مهاجراندرصد مهاجران از جمعیت جهان

%۲.3۸4,4۶۰,۱۲5۱9۷۰
%۲.۲9۰,3۶۸,۰۱۰۱9۷5
%۲.3۱۰۱,9۸3,۱49۱9۸۰
%۲.3۱۱3,۲۰۶,۶9۱۱9۸5
%۲.9۱53,۰۱۱,4۷3۱99۰
%۲.۸۱۶۱,3۱۶,۸95۱995
%۲.۸۱۷3,5۸۸,44۱۲۰۰۰
%۲.9۱9۱,۶۱5,5۷4۲۰۰5
%3.۲۲۲۰,۷۸۱,9۰9۲۰۱۰
%3.4۲4۸,۸۶۱,۲9۶۲۰۱5
%3.5۲۷۱,۶4۲,۱۰5۲۰۱9

گزارش که داده هـــای آن در   نکتـــه: تعـــداد موجودیت هایـــی همچون دولت ها، ســـرزمین ها و مناطق ویـــژه اداری، 
Stock 2019	Migrant	International	of	Revision	DESA	UN موجود بود، ۲3۲ عدد بوده. در ســـال ۱9۷۰ تعداد 

آن ها ۱35 عدد بود. 

گذشــته افزایش یافته اســت. در ســال  کلــی، تعــداد مهاجران بین المللی در طول 5 دهه  بطــور 
کشــور محل تولد خود زندگی  می کرده اند  کشــوری غیر از  ۲۰۱9 جمعیتی معادل ۲۷۲ میلیون نفر در 
که این میزان ۱۱9 میلیون بیشتر از میزان سال ۱99۰ است )که ۱53 میلیون نفر بود( و بیشتر از سال 
که نســبت مهاجران بین المللی در ســطح جهان نیز در طول  ۱9۷۰ )با ۸4 میلیون( اســت. در حالی 
که بخش عمده مــردم همچنان به زندگی در محل تولد خود  ایــن دوره افزایش یافته، واضح اســت 

ادامه می دهند. 
در ســال ۲۰۱9 اروپا و آســیا به ترتیب میزبان ۸۲ میلیون و ۸4 میلیون مهاجر بین المللی بودند 
کل تعداد مهاجران بین المللی است )شکل ۲(. پس از این مناطق  که این تعداد معادل ۶۱ درصد از 
کل  که معــادل ۱9 درصد از  آمریــکای شــمالی با حــدود 59 میلیون مهاجر بین المللی در ســال ۲۰۱9 
کارائیب و هر یک با  گرفته و ســپس آفریقا با ۱۰ درصد و آمریکای التین و  مهاجران جهان اســت قرار 
4 درصد و اقیانوسیه با 3 درصد جایگاه بعدی را در اختیار دارند. در قیاس با اندازه جمعیت در هر 
یک از این مناطق، سهم مهاجران بین المللی در ۲۰۱9 در اقیانوسیه بیشترین میزان بوده و سپس 
کل جمعیت به خود اختصاص  آمریکای شمالی و اروپا بیشترین سهم ها را با ۲۱ درصد و ۱۱ درصد از 
کوچک بوده )۱.۸% و  داده اند.]۷] در مقایســه، ســهم مهاجران بین المللی به نسبت در آسیا و آفریقا 
۲%( و آمریکای التین و کارائیب ۱.۸%. با این حال آسیا بیشترین رشد را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱9 به میزان 
کرده اســت )حدود 34 میلیون نفر از نظر تعداد(]۸]. اروپا با افزایشــی در حدود ۲5  ۶9 درصد تجربه 



داده ها و اطالعات درباره ی مهاجرت و مهاجران    |   ۱۷     

میلیون مهاجر بین المللی در جایگاه بعدی از لحاظ رشد مهاجران را در این دوره داشته است و بعد 
از آن نیز آمریکای شمالی با ۱۸ میلیون نفر افزایش و آفریقا با ۱۱ میلیون نفر افزایش، قرار داشته اند.

شکل۱: تصویری از وضعیت مهاجران بین المللی۱

گروه های سنِی بیش از ۷5 سال حذف  ـ ۲۰ سال(.  کار قرار دارند)۶4 ــ بیشتر مهاجران بین المللی)۷4%( در سن   .۱
شده اند )مردان4% و زنان ۶%(. )م.(

نکتـــه: جمعیـــت جهانِی مهاجران بین المللی از نظر اندازه افزایش یافته اســـت اما به لحاظ نســـبتی از جمعیت جهان 
تقریبا ثابت بوده است.
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شکل ۲: مهاجران بین المللی بر اساس سکونت در مناطق۱، بین سال های ۲۰۰5 تا ۲۰۱9 )ارقام به میلیون(]9]

 

شکل 3: تغییر نسبی جمعیت بر اساس مناطق۲، بین سال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱9 ]۱۰]

کشــور مقصد اصلی برای مهاجران بین المللی از ۱9۷۰ بوده اســت]۱۱] . از آن  ایاالت متحده آمریکا 
کشــور ســکونت یافته اند بیش از چهار  کشــوری دیگر متولد شــده و در این  که در  زمان، تعداد افرادی 

گرفته است. دسته بندی بر اساس مناطق جغرافیایی DESA	UN صورت   .۱
همان.  .۲
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کمتــر از ۱۲ میلیــون در ۱9۷۰ به حدود 5۱ میلیون در ســال ۲۰۱9 رســیده اســت. آلمان،  برابر شــده و از 
دومین مقصد اصلی مهاجران نیز شاهد افزایش قابل توجهی بوده است؛ از ۸.9 میلیون در سال ۲۰۰۰ 
به ۱3.۱ میلیون در سال ۲۰۱9. لیستی از ۲۰ کشور مقصد نخست مهاجران بین المللی در ستون سمت 

چِپ شکل زیر ارائه شده است.

شکل4: ۲۰ مقصد نخست )سمت چپ( و کشورهای مبدا )سمت راست( مهاجران بین المللی در سال ۲۰۱9 )ارقام به میلیون(]۱۲]

 

کل مهاجــران در سرتاســر جهــان در ســال ۲۰۱9 متولــد آســیا بودنــد )۱۱۲  بیــش از 4۰ درصــد از 
کشــورهای جنوب  میلیــون(]۱3]. آن هــا عمومــا از هند )به عنــوان بزرگ ترین مبدا مهاجرت(، چین و 
کرده انــد. مکزیک دومین مبــدا بزرگ  کســتان و افغانســتان مهاجــرت  آســیا همچــون بنــگالدش، پا

مهاجران و روسیه چهارمین آن ها بوده است.
گــروه درآمــدی۱ ، نزدیــک به دو ســوِم  عطــف توجــه بــه توزیــع مهاجــران بین المللــی بــر اســاس 
کشــورهای بــا درآمــد بــاال  مهاجــران بین المللــی در ســال ۲۰۱9، یعنــی حــدود ۱۷۶ میلیــون نفــر، در 
کشــوری خارجــی بودند در  که متولد  کســانی  ســکونت داشــتند.]۱4] در مقایســه، ۸۲ میلیــون نفــر از 

گزارش: کشورها در  گروه بندی درآمدی  ۱.  بر اساس 
World	Bank	Country	and	Lending	Groups	(World	Bank,	n.d.a).
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کل مهاجــران( و ۱3 میلیــون نفر در  کن بوده )حــدود یک ســوم از  کشــورهای بــا درآمــد متوســط ســا
کشورهای مقصد برای  کشورهای با درآمد پایین زندگی می کردند. سطوح درآمدِی  همین سال در 

کارگران مهاجر بحث شده است. کارگران مهاجر در ادامه و در قسمت 
کشورهای با درآمد باال  که مهاجران بین المللی ممکن است تمایل به جذب شدن به  در حالی 
کشورهای مهاجرفرسِت دارای بیشترین نسبت   داشــته باشــند، مبدا آن ها متفاوت است. شکل 5 
که نسبت مهاجرفرستِی  از جمعیت را در ســال ۲۰۱9 نشــان می دهد. اشــاره به این نکته مهم است 
گاهی برای دهه ها اســت.  کشــور نشــان دهنده انباشــت مهاجرت )و آوارگــی( در طول زمــان و  یــک 
کشــورها بوده )کشــورهایی از همه مناطق به جز آمریکای  نکته قابل ذکر دیگر، تنوع جغرافیایِی این 

کشور(. کارائیب )۱۰ مورد از این ۲۰  کشورهای آمریکای التین و  شمالی( و همچنین تعداد باالی 

کشور نخست مبدا مهاجرت در سال ۲۰۱9 )بر اساس نسبت از جمعیت(]۱5] شکل 5: ۲۰ 

 

تخمین هــاِی دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی ســازمان ملــل، نمی تواند وضعیت مهاجرت 
ج را بازتاب دهد )همچون دانشــجویان، مهاجران  و سیاســت های مختلف در قبال افراد متولِد خار
کلیدی دشوار است. اول آنکه،  بامهارت یا پناهندگان(. پرداختن به این مســائل اساســًا به دالیلی 
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وضعیت مهاجرت یک فرد ممکن است متغیر بوده و به سرعت به دلیل شرایط و وضعیت قانونی/ 
که به عنــوان »بدون مدرک«۱  سیاســتی تغییــر نماید. برای مثال، بســیاری از مهاجــراِن بین المللی 
کشــورها شــده اند، ولی  یــا »بی قاعــده«۲  توصیــف   می شــوند، در ابتــدا با ویــزای معتبر و قانونی وارد 
پس از نقض شــرایط ویزا، به صورت غیرقانونی در آن جا مانده اند. در واقع، مســیرهای زیادی برای 
گذر از مرزها بدون اجازه رســمی، اقامت غیرقانونی ناشــی از  برهم زدن قاعده وجود دارد، همچون 
کردن بدون رعایت شــرایط ویزا، تولد در وضعیــت بی قاعدگی، یا  کار  تخطــی از مهلــت قانونی ویــزا، 

ماندن با وجود اعالم رِد درخواست پناهندگی.
کشورها تنظیمات سیاستی مختلفی در ارتباط با مهاجرت و راه های متفاوتی برای  دوم آنکه، 
کاِر به وجود آوردِن رویکردی هماهنگ برای  که این مســأله ،  کردن داده های مهاجران دارند  جمع 
بدست آوردن تعداد مهاجراِن بی قاعده در سطح جهان را دشوار نموده است. سرعِت تغییر در حوزه 
سیاســِت مهاجرت، همگام با شــمولیت و عدم شــمولیت ســریِع افراد درون و بروِن »بی قاعدگی«، 
که به دلیل همین  که بر پیچیدگی های موجود می افزاید. الزم به ذکر اســت  جنبه  ی دیگری اســت 

پیچیدگی ها، تخمین های بسیار اندکی برای تعداد مهاجراِن بی قاعدِه بدست آمده است.

جریان مهاجرت بین المللی: تعریف ها، ارقام و شکاف ها

ــای  ــت، داده ه ــترس اس ــترده ای در دس گس ــورت  ــرت به ص ــِت مهاج ــای انباش ــه داده ه ک ــی  در حال
جابجایــی )جریــان( مهاجــرت جهانــی بســیار محدودترنــد. تخمین هــای اداره امــور اقتصــادی و 
اجتماعــی ســازمان ملــل از داده هــای انباشــتی به صــورت مبســوط و در ســطحی جهانــی و سراســری 

کشــور را در بــر می گیــرد.]۱۶]  ــا ایــن حــال پایــگاه داده جریــان مهاجــرت تنهــا 45  موجــود اســت؛ ب
بـــه دالیـــل متعـــددی، بدســـت آوردن داده های جریان مهاجرت دشـــوار اســـت. بـــرای نمونه 
که ایـــن تحـــرکات مهاجرتـــی عمومـــًا قابـــل تفکیک از  یـــک چالـــش اصلـــی در ایـــن مســـیر اینســـت 

1. Undocumented
که با تسامح  گرفته شده است. هرچند  Irregular؛ در اینجا و در ترجمه معادل irregular، »بی قاعده« در نظر   .۲
که در مبحث مهاجرت بین المللی،  کرد اما باید توجه داشت  می توان irregular را همان غیرقانونی نیز ترجمه 
که از نظر پژوهشگران این حوزه، متفاوت از بی قاعده است. برای نمونه از  »غیرقانونی« معادلی برای illegal بوده 
که به وضعیت یا فرایندی خاص در مهاجرت  نظر شورای اروپا Europe)	of	،(Council	illegal”“	 اصطالحی است 
که ”irregular“  بیشتر به فرد اشاره دارد. همچنین در ارتباط با عبور از مرزها، irregular فقط  ارجاع دارد در حالی 
گذر از مرز استفاده نمی کند اما illegal زمانی  که فرد از نقاط ورودی و معابر رسمی برای  به وضعیتی اشاره دارد 
استفاده می شود که عبور از مرز با زیر پا گذاشتن قوانین همراه گردد. بنابراین بسته به شرایط، عبوِر بی قاعده ممکن 

است قانونی یا غیرقانونی تلقی شود.)م(
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کاری نیســـت.]۱۷] ردیابی تحرکات مهاجرتی  ســـفرهای غیرمهاجرتی همچون ســـفرهای توریستی و 
همچنیـــن نیازمنـــد منابعـــی قابـــل توجـــه، زیرســـاخت و سیســـتم های آی تی/ دانش اســـت. این 
کـــه توانایی  کشـــورهای درحال توســـعه قـــرار می دهد  مســـأله  خـــود چالشـــی اساســـی را پیش روی 
گـــزارِش داده های تحـــرک، مهاجـــرت و دیگر حوزه ها  آن هـــا بـــرای جمع آوری، مدیریـــت، تحلیل و 

را محـــدود می کند.
امـــکان  کـــه  اســـت  شـــده  جمـــع آوری   ۲۰۰۰ ســـال  از  مهاجـــرت  جریـــان  از   OECD داده هـــای 
تحلیل هـــای محـــدودی را از روندهای موجود به ما می دهد، چنانکه در شـــکل 5 نیز نشـــان داده 
کـــه جریان های  شـــده اســـت )گرچه داده ها نرمال شـــده نیســـتند(۱. این برآوردها نشـــان می دهد 
کشـــورهای OECD از میزان 3.۸5 میلیون در ســـال ۲۰۰۰ بـــه ۷.۰۶ میلیون در  دائمـــی مهاجرت به 
ســـال ۲۰۱۶ افزایـــش یافته و تنهـــا یک افت موقتـــی را تقریبًا همـــگام با بحران مالـــی جهانی تجربه 
کشـــورهای OECD در ســـال ۲۰۱۶  کرده اســـت )شـــکل ۶(. آلمـــان همچنان مقصـــد اصلی در میان 
بـــا بیـــش از ۱.۷ میلیـــون مهاجـــر جدیـــد بین المللی )بیش از دو برابر ســـطوح ثبت شـــده در ســـال 
کـــه بیش از ۲ میلیـــون نفر بوده اســـت( را پذیرا بوده  کاهشـــی در قیاس با ســـال ۲۰۱5  ۲۰۰۰، امـــا با 
و بعـــد از آن ایـــاالت متحده )با نزدیک بـــه ۱.۲ میلیـــون( و بریتانیا )حـــدود 45۰,۰۰۰ مهاجر جدید( 

قرار داشـــتند.۲

کشورهای OECD، مهاجرت دایم بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ )جمعیت به میلیون(]۱۸] شکل۶: جریان ورودی ملیت های خارجی به 

که در  کشـــورهای منتخب  نکته:  داده ها نرمال شـــده نیســـتند، بنابراین ممکن اســـت از جریان های ورودی مهاجرِت 
2018)	2018(OECD,	Outlook	Migration	International	OECD’C آمده است، متفاوت باشد.

این قسمت بر اساس داده های پایگاه داده مهاجرت کشورهای OECD است. برای داده های بیشتر در مورد جریان   .۱
مهاجرت و سایر داده ها .n.d.a	OECD, را ببینید. )م.(

که داده ها الزم درباره آن در سال ۲۰۱۷  کشورهای نخست OECD از لحاظ جریان ورودی سایر ملل است  ۲.   این ها 
موجود بوده است. )م.(
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کارگراِن مهاجر

کارگِر مهاجر در سال ۲۰۱۷ در اقصی  که حدود ۱۶4 میلیون  آخرین برآوردهای موجود نشان می دهد 
نقاط جهان حضور داشتند که تقریبا حدود دو سوم )۶4%( از کل )۲5۸ میلیون( مهاجران بین المللی 
ـ  که  کار ــــ کل مهاجران بین المللی در ســــن  که این تعداد را با جمعیت  را تشــــکیل می دهند.۱ زمانی 
ـ  مقایسه می کنیم، این درصد به ۷۰ می رسد.  ۱5 سال به باال را شامل می شود )۲34 میلیون نفر( ــــ
کشــــورهای با ســــطوح درآمــــدی باال حضور  کارگــــران مهاجر در  در ســــال ۲۰۱۷، ۶۸ درصــــد از 
کشــــورهای با  کارگران مهاجر )۲9%( در  ـ حدود ۱۱۱ میلیون نفر. 4۷ میلیــــون نفر دیگر از  داشــــتند ــــ
کشــــورهای با درآمد پایین بودند. از  درآمد متوســــط زندگی می کردند و 5.۶ میلیون نفر )3.4%( در 
کارگران مهاجر شاهد بودند ) از  کشــــورهای با درآمد باال افتی ۷ درصدی را در  ســــال ۲۰۱3 تا ۲۰۱۷، 
کردند )از  کشــــورهای با درآمد متوسط باال رشدی ۷ درصدی را تجربه  که  ۷5% به ۶۸%(، در حالی 
۱۲% به ۱9%( )شــــکل ۷ را مالحظه نمایید(. این تغییر مشــــهود، احتمااًل متاثر از رشد اقتصادی در 
کشورهای با درآمد باال بوده و یا هر دو. کشورهای با درآمد متوسط یا تحول در قوانین مهاجرت در 

کشور مقصد، سال های ۲۰۱3 و ۲۰۱۷ ]۱9] کارگران مهاجر بر اساس سطح درآمدی  شکل۷: درصد 

گرفت، در این زمان تعداد  کارگران زن با ۲۸ میلیون در ســال ۲۰۱۷ پیشــی  کارگران مرد از  تعداد 
کارگــران زن ۶۸ میلیــون )4۲%( بودند. در ایــن مورد باید  کارگــران مــرد 9۶ میلیــون )5۸%( و تعــداد 

داده های این زیربخش بر اساس داده های	2018	ILO,	است. برای اطالعات بیشتر، تحلیل های عمیق تر با اعداد و   .۱
 OECD کشورهای ج در  کلی تر درباره اشتغال مهاجراِن متولِد خار کنید. برای اطالعات  ارقام و روندها به آن مراجعه 

کنید. به .n.d.b	OECD, مراجعه 
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کــه در آن مردان تعداد بیشــتری از مهاجران بین المللی در ســن  بســتر موجــود را نیز در نظر داشــت 
کار را تشکیل می دادند )۱۲۷ میلیون یا 54%، در قیاس با ۱۰۷ میلیون یا 4۶% از زنان(. این نشانگر 
کارگران مهاجر اســت، چرا  تغییری از ســال ۲۰۱3 به ســوی جمعیتی بیش از پیش جنسیتی شــده از 
کارگــران مهاجــر زن 44 درصــد از جمعیت را  کارگــران مهاجــر مرد 5۶ درصــد و و  کــه در ســال مذکــور 

تشکیل می دادند.
کشورهای مقصد، سال ۲۰۱۷ ]۲۰] کارگران مهاجر۱ بر اساس جنسیت و سطح درآمد  جدول ۲: 

درآمد پاییندرآمد متوسط به پاییندرآمد متوسط به باالدرآمد باالکل جهان

زنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل

کارگران مهاجر۱6۳.868.۱۹5.۷۱۱۲.۲4۷.56۳.۷۳0.5۱۳.۱۱۷.4۱6.65.6۱05.6۱.۹۳.6

۱۰۰4۱.۶5۸.4۶۷.9۲93۸.9۱۸.۶۸۱۰.۶۱۰.۱3.4۶.۷3.4۱.۲۲.۲
 نسبت به کل

کارگران مهاجر )به %(  

کارگران مهاجر بر اساس جنسیت، سال ۲۰۱۷ ]۲۱] شکل ۸: توزیع جغرافیایی 

از منظر جغرافیا و چنانکه در شکل ۸ دیده می شود، 99.۶ میلیون یا تقریبًا ۶۱ درصد از همه 
کشــورهای عربی و اروپای  کارگران مهاجر در ســه زیرمنطقه ســکونت داشــتند: آمریکای شــمالی، 

گرد شدن ممکن است دقیق نباشد. - م. کل به علت  مقادیر   .۱

نکته: این تصویر، نمایانگر تقسیمات جغرافیایی مناطق و زیرمناطق مورد نظر ILO است و لزومًا مورد تصدیق و تایید 
رسمی IOM نیست. لطفا توجه داشته باشید که باقی این بخش به تقسیمات جغرافیایی DESA	UN ارجاع می دهد.
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که یــک عدم تــوازن فزاینــده ِی جنســیتی در میان  شــمالی، جنوبــی و غربــی.۱ الزم بــه ذکــر اســت 
که ۶ میلیون مرد و ۱.3 میلیون نفر  کارگران مهاجر در دو منطقه وجود دارد: جنوب آســیا )جایی 
که ۱9.۱ میلیون مرد و 3.۶ میلیون زن هســتند( وجود دارد.  کشــورهای عربی )جایی  زن بوده( و 
که  کشــورهای عرب حدود 5 درصد افزایش یافته  کارگران مهاجر در  از ســال ۲۰۱3 تا ۲۰۱۷، تعداد 
کارهــای یدی و عمومًا  که عمومًا در  کســانی  کارگران مهاجر مرد اســت؛  خــود ناشــی از تقاضا برای 

بخش ســاختمان و ساخت و ساز مشغولند.]۲۲] 

پرداخت های انتقالی بین المللی

که بطور مستقیم توسط مهاجران  پرداخت های انتقالی، حواله ها و انتقال های مالی و مشابه آنند 
به خانواده ها و جوامع مبدا منتقل می شود. علی رغم محدودیت های موجود در جمع آوری و ثبت 
کلی در پرداخت های انتقالی  داده های پرداخت های انتقالی، داده های موجود نمایانگِر افزایشــی 
در دهه های اخیر است؛ از ۱۲۶ میلیارد دالر آمریکا در سال ۲۰۰۰ به ۶۸9 میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸.
افزایشــی 9 درصــدی در پرداخت هــای انتقالــی در ســال ۲۰۱۸ و از میزان ۶33 میلیــاردِی آن در 
خ داد. بــا ایــن حــال، در دو ســاِل پیاپِی پیش از ۲۰۱۷ شــاهد یک افت بودیم؛ از ســال  ســال ۲۰۱۷ ر
۲۰۱4 تا ۲۰۱5، جریان های داخلی جهانِی پرداخت های انتقالی حدود ۱.۲ درصد افت نمود؛ یعنی 
کاهــش ۱.۱ درصــدی  از ۶۰3 میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱4 بــه 595 میلیــارد دالر در ســال ۲۰۱5 و یــک 
دیگر از ۲۰۱5 به ۲۰۱۶ )از 595 میلیارد دالر به 5۸9 میلیارد دالر(. سازگار با این روند، پرداخت های 
کشــورهای جهان را تشــکیل می دهند(  کشــورهای با درآمد پایین و متوســط )که بیشــتر  انتقالی به 
گزارش بانک جهانی و پیش  که بر اساس  ـ روندی  کاهش یافت ــــ در دو سال پیاپی از ۲۰۱4 تا ۲۰۱۶ 
از بازگشــت بــه رونــد بلندمــدِت مثبت از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ برای ســه دهه مشــاهده نشــده بــود )از 444 
میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۶ به 4۸3 میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۷ و 5۲9 میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۸(. 
کمک های توسعه اِی رسمی]۲3]  از اواســط دهه ۱99۰، پرداخت های انتقالی تا حد زیادی از ســطوح 
کشــورهای در حال  کمک هــای دولتی و در جهت ارتقای توســعه اقتصادی و رفاه در  کــه بــه صورت 

گرفت. ]۲4] توسعه طراحی شده بود، پیشی 
کشــور نخســِت  در ســال ۲۰۱۸، هنــد، چیــن، مکزیــک، فیلیپیــن و مصــر )به ترتیبی نزولی(، پنج 
که هند و چین بســیار باالتر از دیگران با مجموِع  گرچه  دریافت کننده پرداخت های انتقالی بودند، 
پرداخت های انتقالی به داخل به میزانی بیش از ۶۷ میلیارد دالر بودند )جدول ســه را ببینید(. با 
گرفته  که پرداخت های انتقالی بــه عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر  ایــن حــال وقتی 

کویت، لبنان،  کشورها و سرزمین های زیر است: بحرین، عراق، اردن،  دسته بندی ILO از »کشورهای عرب« شامل   .۱
عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، امارات، یمن و فلسطین. )م.(
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کننــده پرداخت هــا در ۲۰۱۸، تونــگا ) 35.۲%( و پــس از آن  کشــور نخســِت دریافت  می شــوند، پنــج 
قرقیزســتان )33.۶%(، تاجیکســتان )3۱%(، هائیتــی )3۰.۷%( و نپــال )۲۸%( بــه حســاب می آیند.
کشــورهای بــا درآمــد بــاال تقریبًا همیشــه منشــا پرداخت هــای انتقالــی بوده اند. بــرای دهه ها، 
کشــور نخست فرستنده پرداخت های انتقالی بوده است؛ با جریان خروجی  ایاالت متحده همواره 
به میزان ۶۷.9۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷ و پس از آن نیز امارات متحده عربی )با 44.3۷ میلیارد 
دالر(، عربســتان ســعودی )با 3۶.۱۲ میلیارد دالر( و ســوئیس )با ۲۶.۶( میلیارد دالر قرار داشــتند. 
کشــور فرســتنده پرداخت هــای انتقالی چه در ســال ۲۰۱۶ و چه در ســال ۲۰۱۷ آلمان بود  پنجمیــن 
)بــا جریانــی خروجی بــه میزان ۲۰.۲9 میلیــارد و ۲۲.۰9 میلیارد به ترتیب ســال ها(. عالوه بر نقشــی 
کشــوری با درآمد متوســط باال توســط بانک جهانــی طبقه بندی می گــردد( به عنوان  کــه چیــن )که 
کاهش(  کمک ها )گرچــه در حال  کننــده نخســت پرداخت ها دارد، خود یکــی از منابع این  دریافــت 
با ۲۰.۲9 میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۶ به ۱۶.۱۸ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۷ بوده اســت. جداول زیر ۱ 

جزییات بیشتری را از این روند ارائه می کند.]۲5]

جدول 3

کننده و فرستنده پرداخت های انتقالی )۲005 تا ۲0۱8( )دالر آمریکا( کشورهای نخست دریافت 

۲۰۱۸۲۰۱5۲۰۱۰۲۰۰5

چین   ۲3.۶3هند   53.4۸هند   ۶۸.9۱هند   ۷۸.۶۱

مکزیک  ۲۲.۷4چین   5۲.4۶چین   ۶3.94چین   ۶۷.4۱

هند   ۲۲.۱3مکزیک   ۲۲.۰۸فیلیپین   ۲9.۸۰مکزیک   33.۶۶

نیجریه   ۱4.۶4فیلیپین   ۲۱.5۶مکزیک   ۲9.۸۰فیلیپین   33.۸3

فرانسه   ۱4.۲4فرانسه   ۱9.9۰فرانسه   ۲4.۰۶مصر   ۲۸.9۲

فیلیپین   ۱3.۷3نیجریه   ۱۲.۷9نیجریه   ۱9.۷5فرانسه   ۲۶.43

بلژیک   ۶.۸9آلمان   ۱۲.۷9آلمان   ۱۲.۷9نیجریه   ۲4.3۱

کستان   ۲۱.۰۱ آلمان   ۶.۸۷مصر   ۱۲.45مصر   ۱۲.45پا

اسپانیا   ۶.۶۶بنگالدش  ۱۰.۸5بنگالدش   ۱۰.۸5آلمان   ۱۷.3۶

لهستان   ۶.4۷بلژیک   ۱۰.35بلژیک   ۱۰.35ویتنام   ۱5.93

همه ارقام به دالر اسمی آمریکا)میلیارد دالر( است. آخرین داده های موجود در زمان نگارش برای سال ۲۰۱۷ بود.   .۱
کشورهای فرستنده پرداخت ها در سال ۲۰۱۸ ناموجود بود. در آن زمان تقسیمات موجود برای 
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جدول4

کشورهای نخست فرستنده پرداخت های انتقالی]۲6] 

*۲۰۱۷۲۰۱5۲۰۱۰۲۰۰5

ایاالت متحده  4۷.۲5ایاالت متحده   ۶۱.۸۶ایاالت متحده    ۶۱.۸۶ایاالت متحده  ۶۷.9۶

عربستان سعودی  ۱4.3۰عربستان سعودی ۲۷.۰۷امارات متحده عربی 4۰.33امارات متحده عربی 44.33

آلمان       ۱۲.۷۱روسیه       ۲۱.45عربستان سعودی 3۸.۷9عربستان سعودی 3۶.۱۲

سوییس       ۱۰.5۲سوییس       ۱۷.۷۶سوییس       ۲5.4۰سوییس       ۲۶.۶۰

بریتانیا         9.۶4آلمان         ۱4.۶۸چین        ۲۰.4۲آلمان        ۲۲.۰9

فرانسه        9.4۸ایتالیا         ۱۲.۸9روسیه        ۱9.۶9روسیه        ۲۰.۶۱

کره     ۶.9فرانسه        ۱۲.۰3آلمان         ۱۸.۰3چین          ۱۶.۱۸ جمهوری 

روسیه         ۶.۸3کویت        ۱۱.۸۶کویت        ۱5.۲۰کویت         ۱3.۷۶

لوگزامبورگ     ۶.۷۰لوگزامبورگ     ۱۰.۶5فرانسه        ۱۲.۷9فرانسه         ۱3.5۰

کره   ۱۲.۸9 مالزی         5.۸۶امارات متحده عربی ۱۰.5۷قطر          ۱۲.۱9جمهوری 

نـــکات: همـــه ارقام به دالر اســـمی آمریکا )میلیـــارد دالر( اســـت./آخرین داده هـــای موجود در زمان نـــگارش برای 
کشورهای فرســـتنده پرداخت ها در سال ۲۰۱۸ ناموجود بود. ســـال ۲۰۱۷ بود. در آن زمان تقسیمات موجود برای 

برنامه بازگشت داوطلبانه همراه با کمک و ادغام مجدد۱ توسط سازمان بین المللی مهاجرت

کمــک و ادغام مجــدد(AVRR)	 را  ســازمان بین المللــی مهاجــرت برنامه بازگشــت داوطلبانــه همراه با 
کرده اســت. برنامه AVRR ســازمان بین المللی مهاجرت به حمایت از مهاجران با  از ســال ۱9۷9 اجرا 
که معمواًل شــامل: ارائه ِی مشــاوره ِی پیــش از عزیمت،  مجموعــه ای از اقدامــات مختلــف می پردازد 
کمک در جهت ادغام  کمک های اداری مربوط به سفر و در صورت امکان ارائه  خرید بلیط  هواپیما، 

مجدد می شود.
بطــور متوســط از ســال ۲۰۰5 تــا ســال ۲۰۱4، ســازمان بین المللی مهاجــرت بــه 34,۰۰۰ مهاجر، از 
کرده اســت. هم راســتا بــا افزایش در حجــم مهاجرت در ســال های اخیر،  طریــق برنامــه AVRR کمک 
تعداد بازگشت ها نیز افزایش یافته است. در سال AVRR ،۲۰۱۸ به حمایت از ۶3,3۱۶ مهاجر که از ۱۲۸ 
کرد. با این حال، این  کمک  کشور یا سرزمین مبدا خود بازمی گشتند  کشور میزبان و تزانزیتی به ۱۶9 
کاهش را می توان با  کاهش را در قیاس با ســال ۲۰۱۷ شــاهد بود )۷۲,۱۷۶ نفر(. این  میزان، ۱۲ درصد 

1.	 	Assisted	Voluntary	Return	and	Reintegration
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کشور دیگر متفاوت است توضیح داد: تعداد  کشــوری به  که از  ترکیبی از عوامل زمینه ای و ســاختاری 
کمتــِر مهاجریــِن ورودی و درخواســت های پناهجویــی و تغییــرات در سیاســت های ملــی مهاجرت و 
که از برنامه AVRR در ســال ۲۰۱۸ بهــره برده اند، حدود ۲4 درصد  پناهندگــی. از میــان ۶3,3۱۶ نفری 
کودکان  که بازگشــته اند قربانیاِن قاچــاق،  کــودک بودنــد. بیــش از ۷ درصــد از افرادی  زن و ۲۲ درصــد 
مهاجر بدون همراه یا مهاجرانی با نیازمندی های مربوط به ســالمت بوده اند. حدودًا ۱۸۲,۷4 نفر از 
کشــورهای میزبان بهره برده اند  این تعداد از امکاناِت مشــاوره اِی اســتقرار مجدد پیش از عزیمت در 
کشــورها، ســرزمین ها و  و 4۱,4۶۱ نفــر نیــز از امکانــات مشــاوره اِی اســتقرار مجدد در زمان رســیدن به 

مناطقشان استفاده کرده اند.

که از AVRR بهره می برند )سال ۲۰۱۸( کشورهای مبدا  کشور نخست میزبان/ترانزیتی و  جدول5: ۱۰ 

کشورهای میزبان یا ترانزیتیکشورهای مبدا

آلمان۱5,94۲عراق5,۶۶۱

نیجر۱4,9۷۷گینه5,۰۸۸

یونان4,9۶۸اتیوپی4,۷9۲

اتریش3,4۶9مالی4,۰4۱

جیبوتی3,39۲گرجستان۲,۶۸۱

بلژیک۲,۷95افغانستان۲,۲3۲

هلند۲,۱49آلبانی۲,۱۶۷

کش۱,5۰۸روسیه۱,95۲ مرا

ترکیه۱,494اوکراین۱,9۰۱

ایتالیا95۸ساحل عاج۱,۸34

کنندگان از برنامه AVRR  )54%(، از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و  در سال ۲۰۱۸ عمده استفاده 
 EEA سوییس و به ویژه از آلمان، یونان، بلژیک، اتریش و هلند به کشورهایشان بازگشته اند. بازگشت از
کاهش یافت. این روند تاییدکننده  و ســوییس از 5۰,5۸۷ نفر در ۲۰۱۷ به 33,9۷۱ نفر در ســال ۲۰۱۸ 
کشــورهای ترانزیتی است. در ســال ۲۰۱۸، بازگشت از نیجر،  افزایِش تعداِد بازگشــت های داوطلبانه از 
کل میزان  گینه، مالــی و اتیوپی به بیــش از ۲۲درصــد از  کشــورهایی همچــون  کــش به  جیبوتــی و مرا
جهانی بازگشت ها رسید. مبدا اصلِی افراد بهره برده از برنامه AVRR در سال ۲۰۱۸ به لحاظ منطقه ای 
کل(؛ اروپای جنوب شرقی، اروپای شرقی و آسیای مرکزی )با %۲۸(  آفریقای مرکزی و غربی )با 34% از 
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کل  کشــور نخســت و ســرزمین های مبــدا 5۱ درصد از  ـ اقیانوســیه )۱4%( بودنــد. مجموعــًا، ۱۰  و آسیا ــ
استفاده کنندگان از برنامه AVRR را تشکیل دادند.]۲۷]

پناهندگان و پناهجویان

که ۲۰.4 میلیون  در پایان سال ۲۰۱۸، مجموعًا ۲5.9 میلیون پناهنده در سطح جهان وجود داشت 
کاریابی برای  آن تحت پوشش UNHCR بوده و 5.5 میلیون نفر نیز تحت پوشش آژانس امدادرسانی و 
پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (UNRWA) بودند۱ تعداد کل پناهندگان به بیشترین مقدار خود 

کند شده است. که نرخ رشد ساالنه آن از سال ۲۰۱۲  گرچه  رسیده است، 
همچنین حدود 3.5 میلیون نیز خواهان حفاظت بین المللی و منتظر تعیین وضعیت پناهندگی 
گفته می شود. در سال ۲۰۱۸، حدود ۲.۱ میلیون مورد تقاضای  که به این دسته پناهنده  خود بودند 
کشــورها یا UNHCR تســلیم شــد. از حدود ۱.۷ میلیون درخواســت بــدوی پناهجویی  پناهجویــی به 
کننده نخســت این تقاضاها بــا ۲54,3۰۰  گردیده، ایــاالت متحده دریافت  کــه در ســال ۲۰۱۸ مطالبــه 
کاهشــی ۲3 درصدی نســبت به ســال ۲۰۱۷  )33۱,۷۰۰( را  که  تقاضای جدید پناهجویی بوده اســت 
نشان می دهد و این بر خالف روند رشد تقاضاها در ایاالت متحده بین سال های ۲۱3 تا ۲۰۱۶ است. 
که افزایش شــدیدی را از 3۷,۸۰۰ تقاضا در ســال ۲۰۱۷ به  کننده این تقاضا بــود  پــرو دومیــن دریافــت 
که عموما نیز از سوی ونزوئالیی ها ) ۱9۰,5۰۰ مورد( ارائه شده  کرد  ۱9۲,5۰۰ تقاضا در سال ۲۰۱۸ تجربه 
کرد  کشــور همچنان ســیری نزولی را تجربه  که تعداد تقاضاها در آن  بود. بعد از پرو، آلمان قرار داشــت 

)از ۷۷۲,4۰۰ مورد در ۲۰۱۶ به ۱9۸,3۰۰ مورد در ۲۰۱۷ و ۱۶۱,9۰۰ در ۲۰۱۸(. 
ً 5۲ درصد از کل 

کــه در پایــان ســال ۲۰۱۸، افراد زیر هجده ســال، حــدودا UNHCR بــرآورد می کنــد 
جمعیــت پناهنــدگان را تشــکیل می دادند. در ســال ۲۰۰3 تــا ۲۰۱۸ بر طبق داده های تجمیع نشــده، 
کودکان در میان جمعیت پناهندگان بســیار باال و بین 4۱ تا 5۲ درصد در نوســان بوده است.  نســبت 
نسبت زنان همچنان به نسبت بین 4۷ تا 49 درصد در طول همین دوره ثابت ماند. سازگار با همین 
که نسبت آن حدود ۶۱  کن شدند  پویایی های جهانی، پناهندگان عمومًا در محدوده ای شــهری ســا
درصد در پایان سال ۲۰۱۸ بود.]۲۸]  تعداد تقاضاهای پناهجویی مربوط به کودکان بدون همراه یا جدا 
کاهشــی از مقادیر به شدت  که نشــانگر روندی  کشــور در ســال ۲۰۱۸ بود  شــده  ۲۷,۶۰۰ در حداقل ۶۰ 

باالی آن در سال ۲۰۱5 )9۸,4۰۰( است.

۱.  محتوای این بخش بر اساس داده های	2018	UNHCR,	و 2019	UNHCR, است. برای تحلیل های عمیق تر، 
کنید.  مراجعه  اسناد  این  به  ارایه شده  روندهای  و  ارقام  به  مربوط  و محدودیت های  بیشتر، روش ها  اطالعات 
reports	Trends	Global	previous	UNHCR’s و n.d.a)	(UNHCR,	database	Statistics	Population از 

دیگر منابع اطالعاتی اصلیند.
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کشــورهای اصلی موجب  همچون دیگر ســال ها، ادامه ی مناقشــاِت حل نشــده و تداوم یافته در 
گردیده اســت. از بیــن پناهندگان تحت پوشــش UNHCR در پایان ســال  روندهــا و وضعیــت موجــود 
کشــور نخســت مبدا عبارت بودند از: جمهوری عربی ســوریه، افغانستان، سودان جنوبی،  ۲۰۱۸، ده 
میانمار، سومالی، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، اریتره و بروندی که 
مجموعًا ۱۶.۶ میلیون نفر یا ۸۲ درصد از کل جمعیت پناهندگان را تشکیل می دادند. بسیاری از این 
گذشته بوده اند. مناقشه ادامه دار در جمهوری  کشورها در میان مبادی اصلی پناهندگان در ۷ سال 
کشــور به حدود ۶.۷ میلیون نفر شد. بی ثباتی و  عربی ســوریه موجب رســیدِن تعداد پناهندگان این 
کرده، همچنان  که افغانســتان را به منشــا اصلی پناهندگان برای بیش از 3۰ ســال تبدیل  خشــونت 
ادامه داشته و این کشور را به دومین کشور بزرگ مبدا پناهندگان با ۲.۷ میلیون پناهنده تبدیل کرده 
است. تأثیر مناقشه سوریه بخوبی در شکل زیر نشان داده شده است؛ در سال ۲۰۱۰، جمهوری عربی 
که جایگاه ســوم را در میان  کمتــر از 3۰,۰۰۰ پناهنده و پناهجو بود، در حالی  ســوریه مبــدا پناهندگانــی 

که عمومًا از عراق می آمدند را داشت. ]۲9] کشورهای میزبان در جهان با ۱ میلیون پناهنده 

کشور۱ نخست مبدا در سال ۲۰۱۸ )ارقام به میلیون( ]3۰] شکل9: تعداد پناهندگان بر اساس پنج 

 

کشور میزبان با 3.۷ میلیون پناهنده  در سال ۲۰۱۸، ترکیه برای پنجمین سال پیاپی بزرگ ترین 
بود که عمدتًا سوری بودند )بیش از 3.۷ میلیون(. دو کشور هم مرز دیگر یعنی لبنان و اردن نیز در بین 
کستان و  ۱۰ کشور نخست بودند که نشان از سهم باالی سوری ها از جمعیت پناهندگان جهان دارد. پا

کشور تبدیل شد. سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ به   .۱
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جمهوری اسالمی ایران نیز در میان ۱۰ کشور نخست پذیرنده پناهندگان به دلیل پذیرش پناهندگانی 
کشور بزرِگ مبدا پناهچویان است. اوگاندا، آلمان، بنگالدش و اتیوپی  که دومین  از افغانستان بودند 
کشــورهای همســایه  کشــورهای موجود در این لیســت هســتند. بخش زیادی از پناهندگان در  دیگر 
پذیرفته شدند. بر اساس UNHCR ، کشورهای کمتر توسعه یافته همچون بنگالدش، چاد، جمهوری 
دموکراتیک کنگو، اتیوپی، روآندا، سودان جنوبی، جمهوری متحده تانزانیا، اوگاندا و یمن میزبان 33 

کل پناهندگان جهان بودند )۶.۷ میلیون پناهنده(. درصد از 

کشور نخست میزبان در سال ۲۰۱۸ )ارقام به میلیون(]3۱] شکل ۱۰: تعداد پناهندگان در 5 

 

کاهشی  ـ  روند  کشورهای مبدا خود بازگشتند  ــــ در طول سال ۲۰۱۸، بیش از 59۰,۰۰۰ پناهنده به 
که جمعیت جهانی پناهندگان  ـ  در حالی  در مقایســه با  ۶۶۷,4۰۰  پناهنده بازگشــته در ســال ۲۰۱۷ ــــ
به افزایش خود ادامه داده اســت. بیشــتر بازگشــت ها )۲۱۰,9۰۰( به جمهوری عربی سوریه و نخست از 
کانادا، ایاالت متحده و استرالیا همچنان  کشورهای سنتِی محِل استقرار مجدد یعنی  ترکیه هستند. 
کار استقرار مجدد پناهندگان ادامه داده اند. در سال ۲۰۱۸، حدودًا 9۲,4۰۰ پناهنده برای استقرار  به 
کاهش از ســال ۲۰۱۷  که این مســأله  نشــان دهنده ۱۰ درصد  مجدد در ســطح جهان پذیرفته شــدند 
کنگویی ها و اریتره ای ها بهره مندان اصلی بودند. شکل زیر نمایی  )با ۱۰۲,۸۰۰نفر( اســت. ســوری ها، 
کشــورهای اصلی بین ســال های ۲۰۰5 تا ۲۰۱۸ نشان می دهد. با حدود  کلی را از آمار اســکان مجدد از 
کشــور نخســت  که ایاالت متحده  ۲3,۰۰۰ پناهنــده اســکان داده شــده، ایــن اولیــن بار از ۱9۸۰ اســت 

اسکان مجدد نبوده است. ]3۲]



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    ۳۲   |    یک 

کشــور بــرای انجــام امــور  در طــول ســال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، ســازماِن بین المللــِی مهاجــرت، از 4۰ 
کشــوِر مبدا مهاجرت حمایت  اســکان مجدد، پذیرش بشردوســتانه و برنامه های جابجایی، در ۱3۸ 
کنیا، عراق،  نموده و عملیات هایی ویژه در در لبنان، ترکیه، افغانستان، اردن، یونان، ایتالیا، اوگاندا، 

اتیوپی و سودان انجام داد.

ـ ۲۰۱۸ )ارقام به هزار(]33] کشور نخست محل اسکان مجدد در سال های ۲۰۰5 ــ شکل۱۱: تعداد پناهندگان اسکان داده شده توسط ده 

در سال ۲۰۱۷، مجموعًا ۱3۷,۸4۰ نفر تحت حمایت سازمان بین المللی مهاجرت در جهت اسکان 
مجدد، سفر نمودند: ملیت های اصلی این افراد عبارت بودند از: سوری، افغانستانی، اریتره ای، عراقی 
کنگویی. در سال ۲۰۱۸، مجموعًا 95,4۰۰ نفر به 3۰ کشور تحت حمایت و کمک های اسکان مجدد  و 
سفر کردند؛ پنج ملیت اصلی این افراد مشابه سال قبل بودند. از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، شکاف جنسیتی 
با 5۲ درصد از مردان و 4۸ درصد از زنان که در کشور ثالثی اسکان دهی مجدد شدند، اندک باقی ماند.

 آوارگان داخلی

که به دلیل نزاع و خشــونت آواره شــدند به  کل افرادی  بــا تخمینــی برابــر با 4۱.3 میلیــون نفر، میــزان 
بیشترین مقدار خود از زمانی رسید که IDMC کار رصد خود را در سال ۱99۸ شروع کرده و نشان دهنده 
گزارش شد. همچون روند پناهندگان )که در بخش  که در سال ۲۰۱۷  یک افزایش از 4۰ میلیونی است 
قبلی مطرح شد(، منازعات پایدار، منتج به آن شده که تعداد افراد آواره داخلی ناشی از نزاع و خشونت 

کند. تقریبا دو برابر میزان سال ۲۰۰۰ شده و از سال ۲۰۱۰ افزایشی چشمگیر را تجربه 
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کشور نخست با بیشترین تعداد افراد آواره داخلی۱ به دلیل نزاع و خشونت در پایان سال ۲۰۱۸ ]34] شکل ۱۲: ۲۰ 

 

کشــور نخســت دارای بیشــترین آوارگان داخلی به دلیل نزاع و خشونت در  شــکل باال، نشــانگر ۲۰ 
کشــورهای مذکور یا در خاورمیانه و یا در جنوب صحرای آفریقا  ســال ۲۰۱۸ اســت )میزان کل(. بیشــتر 
بوده اند. جمهوری عربی سوریه در پایان سال ۲۰۱۸، بیشترین تعداد افراد آواره را به دلیل نزاع داشت 
کنگو رتبه  کلمبیا )با 5.۸ میلیون نفر( قرار داشت. جمهوری دموکراتیک  )۶.۱ میلیون( و پس از آن نیز 
ســوم را در این میان با 3.۱ میلیون نفر داشــت و پس از آن ســومالی )با ۲.۶ میلیون نفر( و افغانســتان 
 )بــا ۲.۶ میلیــون نفــر( قرار داشــتند. بیش از 3۰ میلیون نفــر )حدودًا ۷5%( از تعــداد کل 43.۱ میلیون

که برای محاسبه  که در طول زمان آواره شده اند. اندازه جمعیتی  مقادیر IDP به تعداد مجموع افرادی اشاره دارد   .۱
کن در کشور در سال ۲۰۱۷ بر اساس تخمین های  درصد مجموع افراد آواره استفاده شده است، بر اساس جمعیت سا

DESA	UN بوده است.



کشور، بیش از 3۰ درصِد  کشور۱ زندگی می کردند. از منظر نسبِت جمعیِت   آواره جهانی تنها در این ۱۰ 
که به طــول انجامیــده، آواره  کــه منازعــات درونی آن سال هاســت  جمعیــت جمهــوری عربی ســوریه 
شده اند. سومالی از نظر نسبت )با ۱۸%( رتبه دوم و جمهوری آفریقای مرکزی و کلمبیا رتبه های بعدی 

)هر دو ۱۰%( را داشتند.
که به دلیل فجایع  کل افرادی  در سال ۲۰۱۸، برای نخستین بار IDMC توانست تخمینی از تعداد 
کمــی بیــش از ۱.۶ میلیون نفر،  گــزارش در پایان ســال ۲۰۱۸،  گردیده انــد ارائــه دهــد. طبــق ایــن  آواره 

خ داده در سال ۲۰۱۸ بسر می برند. همچنان در شرایط آوارگی به دلیل فجایع ر

آوارگی های جدید در سال ۲0۱8

کشــور و ســرزمین ثبت شــده  در پایــان ســال ۲۰۱۸، مجموعــًا ۲۸ میلیــون آواره جدیــد داخلی در ۱4۸ 
اســت. ۶۱ درصــد )۱۷.۲ میلیــون نفر( از این آوارگی هــای جدید منتج از فاجعه بــود و 39 درصد )۱۰.۸ 
میلیون نفر( به دلیل نزاع و خشــونت آواره شــدند. همچون سال های پیشین، فجایع مرتبط با آب و 
که در این میان، طوفان 9.3 میلیون نفر و ســیل  گرفته بود  هوا جمعیت عمده ای از آوارگان را هدف 
کرد. تعداد آوارگان جدید مربوط به نزاع و خشونت تقریبًا دو برابر شد؛ از ۶.9  5.4 میلیون نفر را آواره 
کاهش در ســال ۲۰۱۸ به ۱۰.۸  میلیون نفر در ســال ۲۰۱۶ به ۱۱.۸ میلیون نفر در ســال ۲۰۱۶ و با اندکی 
میلیون نفر رســید. ۲ در ســال ۲۰۱۸، اتیوپی با تعداد بســیار باالتری از آوارگان ناشــی از نزاع و خشونت 
که در  به صدر لیســت رســید )۲.9 میلیون نفر در ســال ۲۰۱۸ در قیاس با ۷۲5,۰۰۰ نفر در ســال ۲۰۱۷(، 
کرد.3 پــس از اتیوپی، جمهوری دموکراتیک  کل جهانی را نیز تــا حد زیادی از خود متاثر  نتیجــه ارقــام 

گرفتند. کنگو )با ۱.۸ میلیون نفر( و جمهوری عربی سوریه )با ۱.۶ میلیون نفر( در رده های بعد جای 
در ســال ۲۰۱۸ )همچــون ســال های پیــش از آن(، فحایــع ناشــی از تغییرات اقلیمــی و مربوط به 
کل آوارگان  آب و هــوا، همچــون طوفــان و ســیل، منجر به آوارگــی ۱۶.۱ میلیون نفر و یا تقریبــًا 94% از 
شــد. اطالعــات مربــوط بــه آوارگی ناشــی از خشکســالی نیز نخســتین بار در ســال ۲۰۱۷ جمــع آوری و 
کــه میــزان آن ۱.3 میلیون نفــر آوارگی جدید برای ســال مذکور و برای ســال  گرفــت  در دســترس قــرار 
کــه عمــده آن هــا به شــاخ آفریقــا مربــوط می شــود. از ســال ۲۰۰۸، دیگر  ۲۰۱۸ نیــز ۷۶4 هــزار نفــر بــود 
 دلیــل فجایــع، یعنــی مخاطــرات جغرافیایــی نیز به طور متوســط 3.۱ میلیــون نفر را هدف قــرار داد.
که طبق آمارهای ســال ۲۰۱۷، مخاطرات جغرافیایی با ۷5۸ هزار آوارگی جدید در   این در حالیســت 

1.	 The	10	countries	include:	the	Syrian	Arab	Republic,	Colombia,	the	Democratic	Republic	
of	the	Congo,	Somalia,	Afghanistan,	Yemen,	Nigeria,	Ethiopia,	Sudan	and	Iraq.

2.	 	The	content	in	this	subsection
3.  IDMC highlights



کمتر از متوسط را نشان داده و البته این عدد در سال ۲۰۱۸ به ۱.۱ میلیون  سال ۲۰۱۷، میزانی بسیار 
نفر می رسد. فیلیپین و چین )هر یک با 3.۸ میلیون نفر(، همچون هند و ایاالت متحده )به ترتیب 
با ۲.۷ میلیون و ۱.۲ میلیون نفر(، در ســال ۲۰۱۸ بیشــترین تعداد مطلق آوارگی های ناشــی از فجایع 

را داشتند. 

شکل ۱3: آوارگی های داخلی جدید۱ به دلیل نزاع و فاجعه بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ )ارقام به میلیون( ]35]

 

افراد بدون تابعیت

که افراد بدون تابعیت )بدون ملیت( لزومًا مهاجر نیســتند، شــرایط آن ها بســیار آســیب پذیر  در حالی 
بــوده و نداشــتن حقــوق ممکــن اســت باعث شــود دســت بــه مهاجرت داخلــی یــا فرامــرزی و عمومًا 
گذرگاه های مهاجرت قانونی که با موانعی در دسترسی به مدارک مربوط به سفر و   بی قاعده بزنند چرا 
گزارش   UNCHR ،مواجــه می شــوند. ]3۶] بــه عنوان بخشــی از تعهدات مربوط به وضعیت بی تابعیتــی 
که مشــابه با سال ۲۰۱۷  که 3.9 میلیون فرد بدون تابعیت در ســال ۲۰۱۸ در جهان وجود داشــته  داد 
است.۲ با این حال، این تخمینی اندک بوده و ممکن است این رقم بر اساس گزارش UNHCR در سال 
کسی بدون تابعیت قلمداد  که تعیین آنکه چه  ۲۰۱۷ تا ۱۰ میلیون نفر بوده باشد. در واقع، از آنجایی 
کل جهان است،  کاهش وضعیت بی تابعیتی در  می شــود، قدم نخســت و ضروری برای پیشــگیری و 

جمع آوری داده همچنان یک چالش بزرگ در این مسیر است. ]3۷]

کل انباشت  اصطالح »آوارگی های جدید« اشاره به تعداد جایجایی های مربوط به آوارگی در سال مربوطه دارد و نه   .۱
آواره  بار  از یک  که بیش  افرادی است  آوارگی های جدید شامل  آوارگی در طول زمان.  از  آواره داخلی منتج  افراد 

که در سال مربوطه آواره شده اند تطبیق ندارد. شده اند و با تعداد افرادی 
2.	 The	content	of	this	subsection
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کشور نخست از نظر جمعیت افراد بدون تابیعت]3۸] شکل ۱4: ده 

 

کـــه جایگاه اول و ســـوم را از لحـــاظ جمعیت افراد  کشـــورهایی بودند  بنـــگالدش و میانمـــار 
بـــدون تابعیـــت را در ســـال ۲۰۱۸ داشـــتند )حـــدود 9۰۶,۰۰۰ فـــرد بـــدون تابعیـــت در بنـــگالدش 
کشـــور نخســـت را در ســـال ۲۰۱۸ نشـــان می دهد.  و ۶۲۰,۰۰۰ در میانمـــار(. شـــکل زیـــر باقـــِی ۱۰ 
که عمومًا شـــامل افرادی می شـــد  ســـاحل عـــاج رتبه دوم را بـــا ۶۲9,۰۰۰ فرد بی تابعیت داشـــت 
تلقـــی می شـــوند.]39]  و نسل هایشـــان عمومـــًا »خارجـــی«  کشـــور، خـــود  اســـتقالل  از  پـــس  کـــه 
که بیشـــتر آن هـــا از جوامع  تایلنـــد چهارمیـــن جمعیـــت بـــزرگ از افراد بـــدون تابعیت را داشـــت 
که تعداد  کـــرده  گزارش  بومـــی و قومیتـــی بودنـــد.]4۰] لتونـــی نیز ۲۲5 هزار فـــرد بدون تابعیـــت را 
کشـــور  کـــه نتوانســـته اند شـــهروندی آن  قابـــل توجهـــی از آن هـــا روســـی االصل هایی بوده انـــد 
کـــه قوانیـــن لتونـــی پـــس از اســـتقاللش از اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی تنها  را بدســـت آورنـــد؛ چـــرا 
ملیـــت را به واســـطه ی نـــژاد اعطا می کنـــد.]4۱] بعد از آن جمهوری عربی ســـوریه )بـــا ۱۶۰,۰۰۰ فرد 
کویت )با 9۲,۰۰۰(، ازبکســـتان )با ۸۰,۰۰۰(، اســـتونی )با ۷9,۰۰۰( و فدراســـیون  بـــدون تابعیت(، 
روســـیه )بـــا ۷۶,۰۰۰( قـــرار دارنـــد. از منظر نســـبِت جمعیِت ملـــی، بیش از ۱۱ درصـــد از جمعیت 
که حـــدود ۶ درصـــد جمعیت  گرفته  لتونـــی بـــدون تابعیـــت بودنـــد و پس از آن اســـتونی جـــای 

بـــدون تابعیت اند. افـــراد  آن 
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 (CTDC) ۱تعامالت داده اِی مقابله با قاچاق انسان

CTDC  اولین مرکز داده های جهانی مربوط به قاچاق انسان است و سه مورد از بزرگ ترین مجموعه های 

داده ی در سطح موردی۲  را دربرمی گیرد و نتیجه آن مجموعه داده ای با اطالعاتی بیش از 9۰,۰۰۰ مورد 
گردید. بیشتر آن ها زن )%54(  است. برای سال های برنامه اِی ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، 4۰,۱9۰ مورد جدید ثبت 
کودک  که ۲۰ درصد دختر و ۲۲ درصد مرد و 5 درصد پسر بودند. بیش از یک چهارم  بودند، در حالی 
که  کار اجباری قاچاق شده، در حالی  بودند و ۱۶ درصد قربانیان ۱5 تا ۱۷ سال. حدود 4۰ درصد برای 
4۷ درصد برای سوءاستفاده جنسی قاچاق شدند. با این حال چنان که در شکل زیر نشان داده شده 

است، تفاوت هایی اساسی بر اساس منطقه می توان مشاهده نمود.

ـ ۲۰۱۶( ]4۲] شکل ۱5: نوع استثمار بر اساس منطقه3 بر اساس داده های CTDC )۲۰۱۷ ــ

 

نتیجه گیری

در سطح جهانی می توان مشاهده کرد که مهاجران در طول زمان توانسته اند بیشتر در مناطقی چون 
کارائیب اقامت بیایند و بنظر  می رسد این روند ادامه دار باشد  آسیا نسبت به آفریقا، آمریکای التین و 
کارگران مهاجر بیشــتر به مناطقی با  که  )شــکل ۱ را ببینید(. به همین شــکل، آمارها نشــان می دهند 
فرصت های بیشتر جلب می شوند چرا که اقتصاد در این مناطق رشد داشته و بازار کار توسعه بیشتری 
کارگران مهاجر به شدت جنسیتی شده اند )شکل ۷ را ببینید(. دارد؛ همچنین بعضی از جمیعت های 

1.	 	The	Counter-Trafficking	Data	Collaborative	(CTDC)
2.	 	Case-level	dataset

که در  در اینجا اقیانوسیه به دلیل تعداد اندک قربانیان در پایگاه داده مذکور حذف شد. »سایر انواع استثمار«   .3
سمت راست شکل آمده، شامل ازدواج اجباری، دزدی اعضاء، بردگی و اعمال مشابه است. )اطالعات در ارتباط با 

تعریف آن ها را می توانید در وبسایت مذکور بیابید.(
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گیر و ســایر عوامل  که آوارگــِی ناشــی از منازعات، خشــونت فرا داده هــای جهانــی نشــان می دهــد 
همچنــان مقادیــر باالیــی دارنــد. خشــونت و منازعات ادامــه دار، تکرارشــونده و حل نشــده، منجر به 
جهش در تعداد پناهندگان در سال های اخیر، در سطح جهان شده است؛ در حالی که زنان و کودکان 
که افراد  بخشــی قابل توجه از این جمعیت آواره را تشــکیل می دهند. عالوه بر این، برآورد شده است 
بیشتری در پایان سال ۲۰۱۸ نسبت به همیشه آواره شده باشند. ما همچنین متوجه شدیم که تعداد 
برآورد شده از افراد بدون تابعیت، میزان قابل توجهی یعنی حدود 4 میلیون نفر است؛ حتی علی رغم 
آنکه می دانیم که این میزان برآوردی کمتر از حد واقع است. گذشته از مسائل اساسی حقوق بشری، 
وضعیــت بی تابعیتــی ممکن اســت مــردم را در خطــر آوارگــی و مهاجرت )از نــوع بی قاعده( قــرار دهد، 
گزارش دهی و  که نیازمند جمع آوری داده های بیشــتر،  بنابراین این یک مســأله ی مهم جهانی بوده 

تحلیل بیشتر است. ۱

1.	 	Objective	4	of	the	Global



که جغرافیا یکی از اساســی ترین پایه های  نقطه آغاز ما در اینجا جغرافیایی اســت و نه موضوعی، چرا 
گذشــته اســت. علی رغِم جهانی شــدِن روزافزون، جغرافیا همچنان یکی  امروزیِن مهاجرت همچون 
که فراســوی  از بارزترین عوامِل شــکل دهنده ِی الگوهاِی مهاجرت و آوارگی اســت. بســیاری از افرادی 
که نزدیک بوده یا  کشــورهایی می روند  کرده و به  مرزها مهاجرت می کنند، در مناطق خود مهاجرت 
مســافرت به آن آســان تر است و با آن آشنایند و یا بازگشت از آن ها آسان تر است. برای آوارگان، امنیت 
کنند؛  یافتن در ارجحیت است. بنابراین، مردم تمایل دارند به مناطق امن تِر نزدیک خود نقل مکان 

کشور خودشان باشد و چه فراسوِی مرزهای بین المللی. چه این مناطق دروِن 

آسیا

ـ مبــدا بیــش از 4۰ درصــد از کل مهاجــران بین المللی در ســال  ـ خانه حــدود 4.۶ میلیــارد نفر ــــ آســیا ــــ
کشور آسیایی دیگری بوده  ۲۰۱9 بود )۱۱۱ میلیون نفر(. مقصد بیش از نیمی از آن ها )۶۶ میلیون نفر( 
که نشــانگر افزایشــی قابل توجه نسبت به سال ۲۰۱5 اســت و برآورد شده حدود ۶۱ میلیون نفر  اســت 
بود. چنانکه در وســِط شــکل زیر نشــان داده شــده اســت، مهاجرت بین المللی دروِن آســیا به میزان 
قابل توجهی در طول زمان افزایش یافته اســت؛ از 35 میلیون نفر در ۱99۰. رشــد قابل توجهی نیز در 
خ داده است. در سال  گذشــته ر جمعیت مهاجراِن متولِد آســیا در آمریکای شــمالی و اروپا در دو دهه 
۲۰۱9، مهاجرت از آسیا به آمریکای شمالی به ۱۷ میلیون رسید، که کمی بیش از میزان ۱۶ میلیونی در 
که در اروپا، مهاجرت از آســیا در سال ۲۰۱9 حدود ۲۲ میلیون بود. مهاجرت  ســال ۲۰۱5 بود؛ در حالی 

۳: تحوالت منطقه ای مهاجرت در قاره آسیا
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که به  ج از منطقه بود  از آسیا به آمریکای شمالی و اروپا عامِل اصلِی افزایش در مهاجراِن آسیایِی خار
که افزایشی ۱۱ درصدی را  کلی 44.۶ میلیون نفرِی مهاجراِن فرا منطقه ای در سال ۲۰۱9 رسید  میزان 
از میزان 4۰ میلیونی سال ۲۰۱5 نشان می دهد. تعداد مهاجران متولد غیر آسیایی در آسیا به نسبت 
ج  گروه مهاجِر خار در سطوحی پایین از ۱99۰ باقی مانده است. اروپایی ها تشکیل دهنده بزرگ ترین 
از آســیا در ایــن منطقه انــد. این مقادیر شــامل مهاجران بخش های اروپایی شــوروی ســابق می گردد 
گــروه بزرِگ  ـ دیگر  کنــون در آســیای مرکزی زندگــی می کنند. در همیــن دوره، تعــداد آفریقایی ها ــــ کــه ا

ـ افزایش یافته است. مهاجراِن دروِن آسیا ــــ

شکل ۱: مهاجرت به آسیا، درون آن و به بیرون آن بین سال های ۱99۰ تا ۲۰۱9 )به میلیون(]43] 

 

کشــورهای آسیایی شاهد تغییراتی اساسی در انداره جمعیت خود در سال های اخیر  بســیاری از 
کشــور با بیشــترین تغییر نسبی جمعیتی از ۲۰۰9 تا ۲۰۱9 را  که ۲۰  بوده اند. این تغییرات در شــکل باال 
رده بندی نموده، نشــان داده شــده است. به جز جمهوری عربی سوریه، همه این ۲۰ کشور، افزایشی 
که در بین  کشــورهای شــورای همکاری خلیج فــارس  کرده اند.  را در جمعیتشــان در ایــن دوره تجربه 
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گذشــته تجربه  کشــور مذکــور قــرار دادند، بعضًا قابل توجه تریــن تغییرات جمعیتی را در طول دهه   ۲۰
کشــورهای  کلیدی در تغییرات جمعیتی در آســیا و بخصوص  کرده انــد. مهاجــرت بین المللــی عاملی 
ـ   که همچنان از مهم ترین مقاصد کارگران مهاجر درون و بیرون آسیا به  شورای همکاری خلیج فارس ــــ
ـ  است. چنانکه در شکل 9 نشان داده شده است، مهاجران بین المللی نسبت هایی  حساب می آیند ــــ
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل داده اند؛ و برای نمونه در امارات  بزرگ از جمعیت 

کشور را تشکیل می دهند. ]44] متحده عربی، ۸۸ درصد جمعیت 
کشور نخست با بیشترین نسبت تغییر جمعیتی۱ در آسیا بین سال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱9 ]45] شکل۲: 

 

ج  دو »غول جمعیتی« یعنی هند و چین، بیشترین جمعیِت مطلِق مهاجرانی را داشته که در خار
که میزان مهاجران، ســهم  کشــور زندگی می کنند )شــکل صفحه بعد(. همچنین الزم به ذکر اســت  از 
کوچکی را از کل جمعیت هند و چین تشکیل می دهد. مهاجران از چین، سومین جمعیت مهاجراِن 
ج را بعــد از هند و مکزیک تشــکیل می دهند. حدود 4 میلیون فرد متولــِد چین در ایاالت  متولــد خــار
که همچنین خانه مهاجران عمده برای ســایر جمعیت های بزرگ آســیایی های  متحده اقامت دارد 

کشورهایی  در   ۲۰۱9 تا   ۲۰۰9 سال های  بین  جمعیت  نسبی  تغییرات  بیشترین  که  دارد  اهمیت  نکته  این  ذکر   .۱
که به نسبت جمعیت کمتری داشتند. محتمل تر بوده 
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ج از  که خار کشــورها با جمعیت باالی مهاجران  مهاجر از هند، فیلیپین و ویتنام نیز می باشــد. ســایر 
کشورشان زندگی می کنند، بنگالدش و سوریه اند.

کل جمعیــت ملی را  کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فارس، مهاجران نســبت باالیــی در  در 
تشــکیل می دهند )شــکل زیــر را ببینید(. برای نمونه در ســال ۲۰۱9، مهاجــران ۸۸ درصد از جمعیت 
کویت، ۷9 درصد از جمعیت قطــر و 45 درصد از جمعیت  امــارات متحــده عربــی؛ ۷۲ درصد جمعیت 
کستان،  بحرین را تشکیل می دادند. بسیاری از این مهاجران از آفریقا، جنوب آسیا )همچون هند، پا

بنگالدش و نپال( و جنوب شرق آسیا )همچون اندونزی و فیلیپین( آمده اند.
کشور نخست مهاجرتی آسیا۱ در سال ۲۰۱9 ]4۶] شکل3: ۲۰ 

 

که کمی بیش از نیمی  شکل 4 نشان دهنده ۲۰ داالن اصلی مهاجرت از کشورهای آسیایی است 
ـ درون منطقه ای اند. بزرگ ترین داالن از ســوریه به ترکیه اســت؛ جایی  ـ ۱3 مورد از ۲۰ مورد ــــ از آن ها ــــ
که بیش از 3.۷ میلیون سوری در سال ۲۰۱9 در آنجا سکونت داشتند. این نمایانگر تغییری از ۲۰۱5 و 

که بزرگ ترین داالن در آسیا از هند به امارات متحده عربی بود. ۲۰۱۷ است 

اطالعات اساس  بر  شده،  استفاده  ج  خار و  داخل  به  مهاجرت  درصد  محاسبه  برای  اینجا  که  جمعیتی  اندازه   .۱ 
کشور نیز می شود. ج از  که شامل متولدین خار کشور است  کن در  کل جمعیت سا UN DESA از 
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کشورهای آسیایی، ۲۰۱9 شکل4: ۲۰ داالن مهاجرتی نخست در 

 

ـ از آســیا و درون آن ویژگــی  ـ چنان کــه در شــکل 5 نشــان داده شــده اســت ــــ آوارگــی بین المللی ــــ
کشور مبدا بیشترین پناهندگان در  عمده ی این منطقه اســت. جمهوری عربی ســوریه و افغانســتان 
کرد؛ چنانکه  جهان بوده اند. تأثیر منازعات سوریه بر آوارگی را می توان به خوبی در شکل زیر مشاهده 
مالحظه می شود، پناهندگان و متقاضیان سوری بسیار بیشتر از تعداد این دسته از افراد از افغانستان 
کن  کشــورهای همســایه ســا کشــورهای آســیایی در  بوده اســت. در ســال ۲۰۱۸، عمده پناهندگان از 
کن شدند؛ در  شدند. برای نمونه پناهندگان جمهوری عربی سوریه، عمدتًا در ترکیه، لبنان و اردن سا
حالی که پناهندگان افغانستان، که اندازه آن ها از ۲.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲.۷ میلیون نفر در 
کن  کستان سا سال ۲۰۱۸ افزایش یافت )بیشتر به دلیل تولدها در طول این سال(، عمومًا در ایران و پا
کشور عمده جمعیت  خ داده در روهینگیا، میانمار سومین  شدند. به علت خشونت ها و آزار و اذیت  ر
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پناهنــدگان در منطقــه و چهارمین در جهان در ســال ۲۰۱۸ بود و بیشــتر پناهنــدگان آن به بنگالدش 
رفتند. چنانکه در شکل زیر نشان داده شده است، ذکر این نکته نیز مهم است که کشورهای مبدایی 

کستان، جمهوری اسالمی ایران و عراق خود از میزبانان پناهندگان بوده اند. چون پا

کشور نخست آسیایی۱ از لحاظ پناهندگان و پناهجویان ]4۷] شکل5: ۱۰ 

 

که  بیشــترین آوارگی هــای جدیــد در آســیا ناشــی از فجایــع طبیعــی بودنــد )شــکل ۶( فیلیپیــن 
 3.۸ میلیون نفر آواره جدید ناشی از فاجعه در پایان سال ۲۰۱۸ داشت، بیشترین مقادیر را در سال 
که منجر به آوارگی شــد شــامل فوران آتشفشــان ها و سیل های  کرد. فجایعی  ۲۰۱۸ به نام خود ثبت 
ناشی از باران های موسمی و رانش زمین بودند. با حدود 3.۷ میلیون نفر آواره، چین تعداد آوارگان 
 مشــابهی بــا فیلیپیــن داشــت. پس از چین، هند )بــا ۲.۷ میلیون نفــر( و اندونزی )بــا ۸53,۰۰۰ نفر(
که طی آن   قرار داشتند. منازعات همچنین منجر به تعداد زیادی از آوارگی های جدید در آسیا شد 

نکته: »پذیرفته شده« به آن دسته از پناهندگان و پناهجویان از سایر کشورها اشاره دارد که در کشور میزبان سکونت   .۱
کشوری غیر  که در  کشور« به آن دسته از پناهندگان و پناهجویان اشاره دارد  ج از  دارند)سمت راست تصویر(: »خار
کشور نخست بر اساس داده های سال ۲۰۱۸ بوده و با ترکیب پناهندگان و  کشور محل تولد خود هستند. ۱۰  از 

متقاضیان پناهجویی کشورها محاسبه شده است.
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کشورهایی  سوریه بیشترین مقادیر )با ۱.۶ میلیون نفر( را با حدود 9 درصد از جمعیت داشت. دیگر 
که منازعات در آن منجر به آوارگی داخلی شد عبارت بودند از افغانستان )با 3۷۲,۰۰۰ نفر(، یمن )با 

۲5۲,۰۰۰ نفر( و فیلیپین )با ۱۸۸,۰۰۰نفر(.

کشور نخست آسیایی با بیشترین آوارگی های داخلی جدید۱ )فجایع و نزاع(، ۲۰۱۸ ]4۸] شکل ۶: ده 

 

جنوب آسیا

کشــورهای  کارگراِن مهاجِر موقت به  مهاجرت از جنوب آســیا به ســایر زیرمنطقه ها با تعداد زیادی از 
گی های اصلی این منطقه اســت. چشم انداز حقوق باالتر  شــورای همکاری خلیج فارس، یکی از ویژ
که این  و فرصت هــای دســت یافتنِی اشــتغال منجــر بــه افزایــش قابل توجــه در تعــداد افرادی شــده 
که مــازاد عرضه ی قابل  کشــورهایی در منطقه  کرده انــد.]49] برای  منطقــه را در ســال های اخیــر ترک 
کار را فراهم آورده و همزمان از  کاهش فشار بر نیروی  کار دارند، مهاجرت موجبات  توجهی از نیروی 
کاهش فقر یاری رســانده اســت. بر این اســاس، جنوب آسیا، در بین  طریق پرداخت های انتقالی به 
بیشترین دریافت کنندگان پرداخت های انتقالی در جهان است. در سال ۲۰۱۸، جریان های ورودِی 

که  کل افراد آواره داخلی  آوارگی های جدید به تعداد جابجایی های ناشی از آوارگی در سال ۲۰۱۸ اشاره دارد و نه   .۱
که بیش از یک بار آواره شده اند و با تعداد افراد  در طول زمان آواره شده اند. آوارگی  جدید شامل افرادی می شود 
که در اینجا به منطور محاسبه درصد آوارگی های جدید  آواره شده در طول سال تطبیق ندارد. اندازه جمعیتی 
کشور در سال ۲۰۱۷ از تخمین های جمعیتی کن  کل جمعیت سا  ناشی از فجایع و نزاع استفاده شده، بر اساس 

DESA	UN	 است و درصدها تنها به منظور نشان دادن نسبت هاست.



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    46   |    یک 

که بیشــترین در جهان اســت؛ همچنین در  پرداخت های انتقالی به هند بالغ بر ۷9 میلیارد دالر بود 
کستان، بنگالدش و سریالنکا، پزداخت های انتقالی از میزان  کشورهایی همچون پا همین سال، در 

5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رفت. ]5۰]
کــه خــود ناشــی از تفاوت هــای  مهاجــرِت درون منطقــه ای، ویژگــی مســلِط جنــوب آســیا بــوده 
اقتصادی و بازار کار است.]5۱]  جابجایی فرامنطقه ای، چه از نوع باقاعده و چه بی قاعده، با ریشه های 
کمتر  کمی  کات فرهنگی و خویشاوندی مرتبط است.]5۲] در سال ۲۰۱9، تنها  تاریخی مشترک و اشترا

کشورهای منطقه بوده اند. ]53] از ۸۰ درصد از ۱4 میلیون مهاجِر بین المللی در جنوب آسیا از سایر 
کــه در منطقه ســکونت دارند )در  بســیاری از 3.9 میلیــون نفــر مهاجــر بین المللــی افغانســتانی 
که  کســتان( به دلیــل منازعات و خشــونت های موجود  درجــه نخســت جنهوری اســالمی ایران و پا
گیر و با  کشــورهای جنوب آســیا فرا از دهــه ۱9۷۰ آغــاز شــد، آواره شــدند.]54]  مهاجرت داخلی درون 
کــه در وهلــه ی اول به مهاجــرت فصلی و  خ داده اســت  مقیاســی بزرگ تــر از مهاجــرت بین المللــی ر
موقت از مناطق روستایی به شهری مربوط می گردد.]55] از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، جمعیت شهری آسیا 
گرچه مهاجرت روستا به شهر در این رشد موثر  کرد.]5۶] با این حال،  به میزان ۱3۰ میلیون نفر رشد 
بوده است، این مسأله  عمدتًا ناشی از طبقه بندی جدید سکونت گاه های روستایی و رشد طبیعی 

جمعیت بوده است. ]5۷]
مهاجرِت بی قاعده هم در درون و هم از این منطقه، در جنوب آسیا امری معمول بوده و عمومًا 
که درگیر مهاجرت  که تعداد دقیــق افرادی  کمک شــبکه های قاچاق صورت می پذیرد. در حالی  بــه 
که جمعیت بزرگی از مهاجران بی قاعده  بی قاعده در این منطقه اند نامشخص است، برآورد می گردد 
درون ایــن منطقه باشــند.]5۸] برای نمونه هند، خانــه جمعیت قابل توجهی از مهاجران بی قاعده از 
کمتر ســریالنکا اســت.]59] مناطق اروپا، آمریکا و اقیانوســیه، مطلوب ترین  بنگالدش، نپال و تا حدی 
ـ اقتصادی و نا امنی در  مقصدهای مهاجران بی قاعده از جنوب آســیا هســتند.]۶۰] عوامل اجتماعی ــ
کشورهای منطقه بعالوه دستمزدها و فرصت های اشتغال بهتر در کشورهای مقصد، از عواملی بوده اند 
که به اروپای غربی  که با مهاجرت بی قاعده و قاچاق مهاجران مرتبط است.]۶۱] مهاجراِن جنوب آسیا 
که این  می روند در وهله اول از طریق آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه قاچاق می شوند، همچنان 
کار به مالزی،  کار از طریق آســیا و بالکان غربی نیز صورت می گیرد.]۶۲] ســایر مهاجران بی قاعده برای 
که مورد  تایلند و اندونزی قاچاق می شوند.]۶3] موارد مستند شده ِی بسیاری از مهاجران وجود دارد 
گرفته اند.]۶4] قاچاق افراد همچنان یکی از  سوءاستفاده و آزار و اذیت قاچاقچیان در جنوب آسیا قرار 
کشورهای  که داده ها و اطالعات برای بسیاری از  از نگرانی های جدی در جنوب آسیاست، در حالی 
کشــور  گــزارش UNODC بر اســاس اطالعات موجود برای چهار  منطقــه بســیار اندک اســت. در ۲۰۱۸ 
کــه حدود ۶۰ درصــد از قربانیان قاچاق در  کرده  کســتان، برآورد  شــامل بنــگالدش، مالدیو، نپال و پا
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کودک بیش از قربانیان بزرگســال بودند. ]۶۶] منطقــه در ســال ۲۰۱۶ زن بودنــد.]۶5] در نپال، قربانیــان 
مناقشــات دنباله دار، بی ثباتی سیاسی، خشونت و سرکوب، جنوب آسیا را به منبع بزرگ آوارگی 
کــه البتــه جمعیــت قابل توجهــی از آوارگان را نیــز در خــود جــای داده  کــرده اســت؛ منطقــه ای  بــدل 
کشــورهای منطقــه )غیر از مالدیو( مبدا یــا میزبان جمعیت های  اســت. در طــول تاریخ متاخر، همه 
که در پایان ســال ۲۰۱۸، ۲.۷ میلیون نفر پناهنده افغانستانی  آواره بوده اند. بارزترین نمونه اینســت 
)بزرگ ترین جمعیت پناهنده در جهان بعد از جمهوری عربی ســوریه( و همچنین ۲.۶ آواره داخلی 
کستان و ایران میزبان بیشترین پناهندگان  افغانستانی وجود داشت.]۶۷] کشورهای همسایه یعنی پا
کســتان، با  کرده اســت.]۶۸] پا کشــورهای میزبــان بــدل  افغانســتانی بــوده و ایــن دو را بــه بزرگ تریــن 
کات قومی، زبانی، مذهبی و اقتصادی میزبانی عمده برای  مرزهای به شدت نفوذپذیر خود و اشترا
افغانســتانی ها در دهه های اخیر بوده و حدود ۱.4 میلیون پناهنده ِی عمومًا افغانســتانی را در خود 
ـ  در سال ۲۰۱۷ به افغانستان بازگردانده  کستان ــــ ـ عمدتًا از پا جای داده]۶9] ؛ جدود ۶۰,۰۰۰ پناهنده ــــ
شــدند.]۷۰] در پایان ســال ۲۰۱۸، جمهوری اســالمی ایران میزبان نزدیک به ۱ میلیون پناهنده بود]۷۱] 
کرده است؛ در این میان،  کشور میزبان پناهندگان در جهان بدل  که همین مسأله  آن را به ششمین 

هند و بنگالدش همچنان بزرگ ترین میزبانان جمعیت های آواره داخلی بودند. ]۷۲]
جمعیت های جنوب آسیا بسیار نسبت به فجایع طبیعی تدریجی و سریع مربوط به مخاطرات 
که خشــونت و منازعه نقشــی  طبیعــی و تغییــرات اقلیمــی بســیار آســیب پذیرند. به جــز افغانســتان، 
بزرگ تــر در بیــرون رانــدن مردم از خانه هایشــان داشــت، فجایع طبیعی مســئول بیشــتر آوارگی ها در 
جنوب آســیا در ســال ۲۰۱۸ بود.]۷3] طبق برآورد، 3.3 میلیون آوارگی جدید در جنوب آســیا به دلیل 
گهانی در سال ۲۰۱۸ به وجود آمد که بیشترین آن ها از هند، افغانستان، سریالنکا  مخاطرات فجایع نا
که در خطر  و بنگالدش بودند. نسبت به اندازه جمعیت، جنوب آسیا بیشترین تعداد مردمی را دارد 
که در این میان بیشــترین ریســک را مردم بنگالدش،  گهانی اند  آوارگِی ناشــی از مخاطرات فجایع نا
کســتان دارنــد.]۷4] هند متحمل بیشــترین تبعات فجایــع منطقه بوده و بــه دلیل توفان ها  هنــد و پا
و ســیل های موســمی ۲.۷ میلیون آواره داشــته اســت.]۷5] افغانســتان در جایگاه دوم تعداد آوارگان 
که بیشــتر آن ها به دلیل شــرایط خشکسالی  که 3۷۱ هزار آوارگی جدید داشــت  فاجعه در منطقه بود 
بــود. هزاران نفر از مردم ســریالنکا و بنــگالدش نیز به دلیل رانش زمین آواره شــدند.]۷۶] ابعاد تخریِب 
فجایــع و آوارگــی در جنــوب آســیا در ســال های اخیر تا حــدی مربوط بــه برنامه ریزی ضعیــف و عدم 
آمادگــی در منطقــه بــوده اســت.]۷۷] مهاجــرت و تحرک اســتراتژی های مهــم تطبیق بــا وقایع مربوط 
بــه تغییــرات زیســت محیطی  در منطقه انــد؛ این وقایع شــامل افزایش ســطح آب دریاها، فرســایش 
که همگی چالش هایی جدی را پیش روی منطقه  ســاحلی، ســیل و تخلیه آب های زیرزمینی اســت 

قرار داده اند. ]۷۸]
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آسیای مرکزی 

ج از منطقه و بخصوص به سوی شمال  تحرکات مهاجرتی در آسیای مرکزی تا حد زیادی به سوی خار
و فدراسیون روسیه صورت می گیرد. برای مثال در سال ۲۰۱9، کمی کمتر از 5 میلیون مهاجر در روسیه 
که متولد آســیای مرکزی بودند.]۷9] با دســتمزدهایی به مراتــب باالتر و فرصت های  زندگــی می کردنــد 
کاری از آسیای مرکزی بوده است.]۸۱] مردم  شــغلی بهتر]۸۰]، روســیه برای مدت ها مقصد برتِر مهاجران 
کاری و شــغلی  که پیوندهای  آســیای مرکــزی همچنین بــه چین و اروپــا مهاجرت می نمایند؛ جایــی 
قدرتمنــد دارنــد. همچنین تعداد فزاینده ای از مردم آســیای مرکزی بــه مقصد هایی همچون ترکیه و 
کره به واسطه ی توافقنامه های  کار مهاجرت می کنند؛ مهاجرت ها به  کره برای جستجوی  جمهوری 

گردیده است. ]۸۲] کشورهایی چون ازبکستان و قرقیزستان تسهیل  کاری با 
که اســاس آن پیوندهــای جغرافیایی،  کلیــدی در منطقــه بوده  گــِی  مهاجــرت فرامنطقــه ای ویژ
کــه در واقع ماهیتــی تاریخی دارند. آســیای مرکزی  فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی بوده 
خانه ی میلیون ها مهاجر بین المللی است که عمومًا متعلق به درون همین منطقه اند، اما مهاجرانی 
که بسیاری از این  کشورهای شوروی سابقند  از فراسوی منطقه نیز حضور دارند. مهاجران عمدتًا از 
کشــورهای مستقل مشترک المنافع اند.]۸3] برای نمونه در سال ۲۰۱9 قزاقستان  کنون عضو  کشــورها ا
که ۲.۷ میلیون از آن ها  کشور داشت )3.۷ میلیون نفر(  ج از  جمعت قابل توجهی از افراد متولد خار
کشوری ترانزیتی و مهاجرتی به حساب  متولد روسیه بودند.]۸4] قزاقستان در حال حاضر بطور عمده 
کرده و بطور فزاینده ای در حال بدل شــدن  کشــورهای مختلفی جذب  که نیروهای ماهر را از  می آید 
کم مهارِت قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است. در سال های اخیر،  کارگران  به مقصدی برای 
کشــورهای آســیای مرکزی در سیاســت های خود در ارتباط با تنظیم مهاجرت فرامنطقه ای تجدید 
که این تجدید نظر منتج به توافقاتی دوجانبه برای ورود و پذیرش مجدد شــده اســت.]۸5]  کرده  نظر 
ـ  شــامل  کشــورهای عضو ــــ بــرای مثــال، تاســیس اتحادیه اقتصادی اوراســیا در ســال ۲۰۱5 به مردم 
کشــورهای  کار و تحصیل در میان ســایر  ـ  اجازه داد تا آزادانه برای زندگی،  قزاقســتان و قرقیزســتان ــــ

عضو جابجا شوند. ]۸۶]
پرداخت هــای انتقالــی بین المللــی نقشــی مهــم در اقتصادهــای آســیای مرکــزی، بخصــوص 
کننده بیشترین  که دریافت  کشور  کشور از میان ده  کمتر توسعه یافته، ایفا می کنند. دو  کشورهای 
کشــورهای این  میــزان پرداخت هــای انتقالی نســبت به GDP، یعنی قرقیزســتان و تاجیکســتان، از 
کشــور را بین خ فقر  کــه پرداخت های انتقالــی نر  منطقه انــد.]۸۷] در قرقیزســتان، بــرآورد شــده اســت 
کشــورهای آسیای مرکزی  کاهش می دهد.]۸۸] جریان پرداخت های انتقالی به ســوی   ۶ تا ۷ درصد 
کار و تولید  تا حد زیادی بازتابی از الگوهای مهاجرت از منطقه و درون آن اســت و پیوند نزدیکی با 
و درآمد دارد. برای مثال، پرداخت های انتقالی از روسیه همواره در طول زمان مقادیر زیادی بوده 
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کشــورهای آســیای مرکزی  کــه بــه لطف هزینه های به نســبت اندِک انتقال پول از روســیه به  اســت 
کاهش در پرداخت های انتقالی به دلیل افت اقتصادی  تقویت شده است. پس از چند ساِل پیاپی 
و تغییرات سیاستی در روسیه، پرداخت های انتقالی به اروپا و آسیای مرکزی مجددًا در سال ۲۰۱۷ 
کــرده و با رشــدی ۲۱ درصــدی به 4۸ میلیــارد دالر در این ســال رســید.]۸9] این میزان  جهــش پیــدا 
سپس در سال ۲۰۱۸ به 59 میلیارد دالر رسید.]9۰] یکی از عوامل تأثیرگذار بر این رشد، تداوم احیای 

فعالیت های اقتصادی در روسیه بود. ]9۱]
که بدست آوردن ارقامی دقیق  گرچه  مهاجرت بی قاعده یکی از خصیصه های آسیای مرکزیست، 
کســانی  در این باره دشــوار اســت. مهاجران بی قاعده هم از درون و هم از بیرون منطقه اند، به اضافه 
کــه از طریــق آســیای مرکزی عمومًا به ســمت اروپای غربی مســیر ترازیتی خود را طــی می کنند. هدف 
نخست بیشتر مهاجراِن ورودی، پیش از آنکه از طریق قزاقستان و فدراسیون روسیه به اروپای غربی 
قاچاق شوند، قرقیزستان و تاجیکستان است.]9۲] عواملی چون مدیریت ضعیف مرزها و مرزهای دور 
افتاده، منجر به مهاجرت های بی قاعده از طریق مرزهای منطقه شده است.]93] قاچاق مهاجران در 
آســیای مرکزی فرایندی پیچیده اســت و نیازمند ترتیبات رسمی و غیررسمی در نقاط مختلف مرزی 

و همچنین اقدامات فرامرزی در راستای تسهیل جابجایی مردم فراسوی آسیای مرکزی است. ]94]

خاورمیانه

کارِی  که بیشــترین تعداد مهاجــراِن  کشــورهایی قرار داشــته  کشــورهای عربــی خلیج فارس، در میان 
کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج فارس  موقــت را در جهــان دارنــد. بــه لطــف درآمدهــای نفتــی، 
که این امر موجب جذب  کرده اند  )GCC( توســعه اقتصــادی قابــل توجهی را در دهه های اخیر تجربــه 
کارگران ماهر و نیمه ماهر به بخش های مختلف از جمله تعمیرات و نگهداری، ســاختمان و خدمات 
کشــورهای شــورای همکاری خلیــج فارس  کار به  داخلــی شــده اســت. افزایــش در مهاجــرت نیــروی 
گردیده اســت. در ســال ۲۰۱9، مهاجران بیشــتِر جمعیــِت نیمی از  منجــر بــه تحوالت عظیِم جمعیتی 
ـ  از جملــه ۸۸ درصد از جمعیت امارات متحــده عربی، حدود ۷9  کشــورها را تشــکیل می دادند ــــ این 
کاری در GCC عمدتًا از آسیا و آفریقا  کویت.]95] مهاجران  درصد از جمعیت قطر و ۷۲ درصد از جمعیت 
کشــورهای مبدا و مقصد، محرک اصلی مهاجرت اســت،  مهاجــرت نموده انــد. اختالف درآمدی بین 
چرا که کشورهای GCC دستمزدهایی باالتر و فرصت های شغلی بیشتری را برای مهاجرین کاری ارائه 
می دهند.]9۶] علی رغم بعضی بهبود های حاصل شده، قوانین و محافظت از حقوق مهاجران در این 

کشورها همچنان چالشی جدی است.
مناقشات مدنی، تشدید خشونت های فرقه ای و تکثیر تروریسم )بخصوص توسط داعش( منجر 
گیری از آوارگی های داخلی و بین المللی در ســال های اخیر در منطقه شــده اســت. دو  به ســطوح فرا
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ـ  با وضعیت اضطرای »سطح 3« مواجهند )که طبقه بندِی سیستِم  ـ سوریه و یمن ــــ کشور در منطقه ــــ
گســترده است( و عمده ی آوارگی ها به  بشردوســتانه جهانی برای شــدیدترین بحران بشری در سطح 
کنون در جریان بوده است، بیش  که از ۷ سال پیش تا  آن ها مربوط می گردد.]9۷] منازعات در سوریه، 
کــرده اســت؛ با ۶.۶ میلیــون نفر پناهنده و بیــش از ۶.۱ میلیون نفر  کشــور را آواره  از نیمــی از جمعیــت 
ـ  که از آغاز  آواره داخلــی و ۱4۰ هــزار نفــر پناهجو در پایان ســال ۲۰۱۸.]9۸] امــواج پیاپِی آوارگــی در عراق ــــ
ـ ادامه یافته و در ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تشــدید شده اســت. این مسأله  در  قرن جدید شــروع شــد ــــ
که بیش  گرفــت. در حالی  بســتر تالش هــا بــرای بازپس گیری ســرزمین عراق و مبارزه بــا داعش صورت 
از ۱.9 میلیون نفر عراقی در پایان ســال ۲۰۱۸ همچنان آواره بودند، این برای نخســتین بار در 4 ســال 
کاهش یافت.]99] همچنین تعداد رو به رشدی از عراقی ها به  که این رقم به زیر ۲ میلیون نفر  اخیر بود 
که داعش بطور مرتب به عقب رانده شــده و قلمرو خود را چه در عراق و  خانه هایشــان برگشــتند، چرا 
کنترل خود را در دو  گروه شبه نظامی بیش از 9۰ درصد از قلمرو تحت  چه در سوریه از دست داد؛ این 
کشور از دست داده است.]۱۰۰] وضعیت سیاسی و امنیتی یمن همچنان وخیم تر شد و خشونت شدید 
و بی ثباتــی، موجــب آوارگــِی داخلی ۲.3 میلیون نفر در پایان ســال ۲۰۱۸ شــد.]۱۰۱] در پایان ســال ۲۰۱۸ 

بیش از ۸ درصِد جمعیت یمن آواره داخلی بودند.
خاورمیانه همچنان یکی از میزبانان عمده ی پناهندگان در جهان است. در پایان سال ۲۰۱۸، 
که شامل پناهجویانی  منطقه ی خاورمیانه میزبان بیشترین تعداد پناهندگان در سطح جهان بود 
کاریابــی برای پناهندگان فلســطینی در خاور نزدیــک(UNRWA)	 ثبت  کــه در آژانــس امدادرســانی و 
کشــورهای همســایه، الجرم متحمل باِر بسیار ســنگینی در قبال میزبانی  شــده اند نیز می گردد.]۱۰۲] 
کلیدی الگوهای آوارگی معاصر  گی  کشورها می گردند و این پویایِی مذکور، ویژ افراد پناهنده ی دیگر 
کشورهای هم مرز جمهوری عربی سوریه یعنی ترکیه، لبنان و اردن،  در منطقه بوده است. چنانکه 
کشــور میزبان نخســت در ســال ۲۰۱۸ در  که میزبان پناهندگان ســوری شــدند، همگی در میان ده 
جهــان بوده انــد )ترکیه رتبــه اول، لبنان هفتم، اردن دهم(]۱۰3] . عمق مســئولیت آن ها زمانی واضح 
ـ  در لبنان  کشــور را با جمعیــت ملی مقایســه نماییم ــــ کــه تعــداد پناهندگان موجود در هر  می گــردد 
بــه ازای هــر هــزار نفــر ۱5۶ پناهنــده، در اردن بــه ازای هــر ۱۰۰۰ نفــر ۷۲ پناهنــده، و در ترکیــه به ازای 
کــه از منازعات  کشــورهای منطقه، از جمله آن ها  هــر ۱۰۰۰ نفــر 45 پناهنــده وجود داشــت.]۱۰4] دیگر 
موجود متاثر شــدند نیز میزبان بســیاری از پناهندگان بودند؛ این شامل یمن و عراق و حتی سوریه 
گردیده انــد، در این منطقه  که در UNRWA ثبت  نیــز می شــود.]۱۰5] تقریبــًا 5.5 میلیون نفر پناهنــده 

حضور دارند. ]۱۰۶]
ج از آن همچنان چالشــی برای مهاجران و دولت ها  مهاجــرت بی قاعــده درون منطقه و به خار
بــه حســاب می آیــد. بی ثباتی سیاســی و منازعات دنبالــه دار در خاورمیانه، محــرک اصلی مهاجرت 
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بی قاعده و قاچاق مهاجران در منطقه اســت.]۱۰۷] بیشــتر مهاجران قاچاق شــده در منطقه مردمی 
کــه از نــزاع و خشــونت می گریزند. قاچــاق مهاجران و مهاجــرت بی قاعده عمومــًا رابطه ای  هســتند 
گسترش خشونت در منطقه، تعداد  مستقیم با جابجایی های پناهندگان و پناهجویان دارد.]۱۰۸] با 
کشــورهای متاثر از شــبکه های قاچاق نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. عالوه  مهاجران قاچاق شــده و 
بــر ایــن، شــبکه های قاچــاق بســیار پیچیده تر و متنوع تــر شــده اند.]۱۰9] تعــداد زیــادی از پناهندگان 
گســترش منازعــات و احتمال  کنــار  کن شــدند و این مســأله  در  کشــورهای همســایه ســا ســوری در 
اندک بازگشتشــان به ســوریه موجب شده است تا پناهندگان از طریق مهاجرت بی قاعده به سوی 

کشورهای اروپایی از طریق مسیر مدیترانه شرقی روانه شوند. کشورهای دیگر از جمله 

شرق آسیا

کشــورها شــاهد نرخ های  شــرق آســیا در حــال تجربــه تغییــرات اساســی جمعیتی بــوده و بســیاری از 
باروری پایین و پیر شدن جمعیتند؛ این به نوبه خود منجر به تجدید نظر در سیاست های جمعیتی 
کار داشــته  می گــردد. مســاله تغییرات جمعیتی، تبعاتــی برای بدهی عمومــی، دولت رفاه و بازارهای 
کار اســت. ایــن واقعیت ها سیاســت گذاران را به  کمبود نیروی  اســت. بــرای مثال ژاپن دچار مشــکل 

بازبینِی رویکردهاِی سخت گیرانه تاریخی شان ترغیب نموده است.
همچنان که کشورهای کلیدی آسیای شرقی شاهد کاهش در جمعیت خود هستند، بسیاری از 
کارگران مهاجر را جذب  کشورها قانون های جدید مهاجرتی را تصویب و یا اجرا نموده تا بدین وسیله 
که از  کرد  نماینــد. بــرای نمونــه در دســامبر ۲۰۱۸، پارلمان ژاپن قانونــی مهاجرتی جدیدی را تصویــب 
کار مواجهند،  کمبــود نیروی  که با  کارگــران خارجی، در صنایعی  محدودیت هــای موجــوِد پیش روی 
کشــور شــوند.]۱۱۰]  کارگر وارد صنایع این  که با این تغییــرات بیش از 3۰۰هزار  می کاهــد و انتظــار مــی رود 
کارگر فیلیپینی، از  که بــه 3۰۰ هزار  کرده اند  همچنیــن چیــن و فیلیپین توافقی را در ســال ۲۰۱۸ امضاء 

کنند. ]۱۱۱] کار  که در چین  جمله ۱۰۰هزار معلم زبان انگلیسی اجازه می دهد 
مهاجرت در شــرق آســیا به شــکل فزاینده ای با جابجایی دانشــجویان به درون و بیرون از این 
منطقه برجسته می گردد. تعداد دانشجویان بین المللی در شرق آسیا به سرعت در سال های اخیر 
که تعداد دانشــجویان خارجــی درون منطقه نیز همچنــان در حال  افزایــش یافتــه اســت، در حالــی 
کیفیت تحصیلــی بهتر، تعداد زیــادی از دانشــجویان بین المللی  افزایــش اســت. بــا چشــم اندازی از 
کانــادا و بریتانیا تحصیــل می کنند. با این  از ایــن منطقــه در مقصدهایــی همچون ایــاالت متحده، 
حال، شرق آسیا تنها مبدا دانشجویان بین المللی نیست، بلکه به تدریج در حال تبدیل شدن به 
که البته بســیاری از آن ها از همین منطقه  می آیند.  مقصدی مهم برای دانشــجویان خارجی اســت 
تعداد دانشــجویان بین المللی در مقاطع تحصیالت تکمیلی در چین بیش از 49۰ هزار نفر در ســال 



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    5۲   |    یک 

کره بیشــترین سهم را در میان دانشــجویان خارجی چین در سال ۲۰۱۸  ۲۰۱۸ بود.]۱۱۲] دانشــجویان 
کستان و هند قرار داشتند. ]۱۱3] داشتند. پس از آن ، دانشجویان تایلند، پا

کار از منطقــه، بخصــوص از چیــن، ایــن منطقــه را تبدیل بــه یکــی از مناطق با  مهاجــرت نیــروی 
بیشترین دربافتی پرداخت های انتقالی نموده است. در سال ۲۰۱9 مهاجران بین المللی متولِد چین، 
کشور، تشکیل  ج از  کن خار کشــور را با ۱۱ میلیون مهاجر چینی ســا ج از  بزرگ ترین جمعیِت متولِد خار
می دادند و آن ها از این نظر پس از هندی ها و مکزیکی ها قرار می گیرند.]۱۱4] جریان وجوه انتقالی جهانی 
کننده ۶۷ میلیارد دالر  در سال ۲۰۱۸ حدود ۶9۰ میلیارد دالر برآورد شد و در این میان چین دریافت 

گرفت. بود و از این نظر در جایگاه دوم پس از هند قرار 
کشــورهای شــرق آسیا، شاهد جابجایِی  روند مهم دیگر در این منطقه، مهاجرت داخلی اســت. 
کند شده  که روند در غرب آسیا  کز شهری بوده اند. در حالی  بی سابقه مردم از مناطق روستایی به مرا
کاهش یافته اســت، شــرق آســیا ســریع ترین نرخ های رشد شهرنشینی را در  و حتی در بعضی مناطق 
که در آن و در  کرده است.]۱۱5] این مساله بطور ویژه در مورد چین صدق می کند  دهه های اخیر تجربه 
گسترده اقتصادی و اجتماعی را تجربه نمود و خود منجر به مهاجرت های  طی دهه ۱9۸۰ اصالحات 

گسترده انسانی گردید. 
کشورهای درگیر  گرفت و آن ورود صدها پناهجو از  همچنین روند جدیدی در شرق آسیا شکل 
کره  جنــگ و خشــونت بود. در ســال ۲۰۱۸ بیــش از 5۰۰ یمنی متقاضی پناهندگی بــه جزیره ِججوِی 
کره، به ترتیب ۶۰۰ و حــدود ۲۰,۰۰۰ متقاضی پناهندگی  وارد شــدند. در انتهــای ســال ۲۰۱۷، چین و 

داشتند.]۱۱۶]



کنی کارشکنی و دروغ پرا تاملی در باب دستاوردهای مهاجران در زمانه 

گزارش های پیشــیِن مهاجــرت جهانی و دیگر آثار علمی و سیاســتی منتشــر شــده در باب  نگاهــی بــه 
مهاجــرت، حداقــل دو مالحظــه ی اساســی را در طول زمان برای ما برجســته می نماید: ۱( تشــخیص 
کشورها، به عنوان مسأله  ای اساسی در سطح ملی  که مهاجرت به ویژه مهاجرت به سایر  این مسأله  
گفتمان عمومی در باب مهاجــرت بطور روزافزونی  و بین المللــی بــروز و ظهور داشــته اســت و ۲( اینکه 
کرده است.]۱۱۷] در حالی  قطبی شــده و فضا را برای تحلیل های شــواهدمحور، جدی و متوازن تنگ تر 
کرده اســت، همگان بر ســر این مســأله  اجماع دارند  گفتمان عمومی در طول زمان تغییر  که ماهیت 
که  کــه »مســموم شــدن« مباحــث مهاجــرت در ســال های اخیر به واســطه ی سیاســِت تــرس و تفرقه 
کنی به شــدت به عنوان  کارشــکنی و دروغ پرا شــکل دهنده ی مباحث بوده، شــدت یافته اســت.]۱۱۸] 
گفتمان عمومی،  گرفته و آثاری منفی بر  کتیکی سیاسی در راستای قدرت طلبی مورد استفاده قرار  تا
سیاســی و رســانه های عمومی و ارزش های اجتماعی و همچنین مســائل سیاست  عمومی همچون 
مهاجرت، آوارگی و مهاجران )از جمله پناهندگان( داشــته اســت.]۱۱9] به همین ترتیب در ابتدای این 
گونی که آن ها  بخش باید این نکته را ذکر نمود که بسیاری از دستاوردهای مهاجران و شیوه های گونا
به جوامع یاری می رسانند نادیده گرفته و کوچک جلوه داده می شود و یا بی اهمیت شمرده می شود؛ 

پس در این بخش تالش می گردد تا دستاوردهای مهاجران را روشن نماییم.
کــه به بررســی روابط پویــای موجود بین مهاجــران و فرایندهــای مهاجرت  پژوهش هــای زیــادی 
که  می پردازنــد، در جریــان اســت. بــرای نمونه، ما بر اســاس شــواهد و تحلیل های موجــود می دانیم 

4: مسائل پیچیده و نوظهور مهاجرت



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    54   |    یک 

دستاوردهایی که مهاجران می توانند در مقصد همچون کشورهای مبدا خود داشته باشند، تا حدی 
ـ چه از  که بر توانمندی مهاجران ــــ ـ سیاســتی دارد، مانند آن هایی  بســتگی به چارچوب های قانونی ــ
کردن به صورت قانونی  کار  ـ برای ماندن، شرکت در فعالیت های مدنی،  نوع باقاعده و چه بی قاعده ــــ
و انتقــال وجــوه و همچنین بازگشــت به خانه، تأثیــر می گذارند.]۱۲۰] این دســتاوردها همچنین مربوط 
که مهارت و  کســانی  که  ـ اقتصادی نیز می گــردد؛ بدین صورت  بــه ویژگی هــای جمعیتــی و اجتماعی ــ
تحصیالت باالتر داشــته و اقدام به مهاجرت می کنند، احتمال آنکه از راه های مختلفی بتوانند برای 

کشورهای مقصد و مبدا خود مفید باشند بیشتر است. ]۱۲۱]

ـ اجتماعی مهاجران دستاوردهای فرهنگی ــ

ـ اجتماعی مهاجران هر روزه توسط بسیاری از ما تجربه می شود، گرچه ممکن  دستاوردهای فرهنگی ــ
ـ همچون خرید خواروبار در  گاهی نداشته باشیم. فعالیت های ساده ــــ است ما نسبت به این مسأله  آ
فروشگاه های محلی، غذا خوردن بیرون از منزل، سفارش غذای بیرون بر، مراجعه به محل عبادت، 
ـ احتماال همگی متاثر شده و غنایافته )یا  شرکت در اجراهای موسیقی یا تماشای مسابقات ورزشی ــــ
حتی در مواردی امکان یافته( از مهاجرانی است که آداب و رسوم و سنن خود را به همراه خود آورده اند.
ـ اجتماعی در  احتمــااًل یکــی از مهم ترین و واضح ترین دســتاوردهای مهاجران در ابعــاد فرهنگی ــ
گسترده ای  که خود منجر به تنوع غذایی  ک سنت های غذایی و آشپزی بوده،  سرتاسر جهان، اشترا
گردیده است. همچنین غذا می تواند نقشی اساسی در فرایندها و تجربه های ادغام  در دوران معاصر 

که عمومًا فرایندهایی دوطرفه توصیف شده اند: ایفا نماید 
کرده و همزمان شیوه های  مهاجران همراه با شــیوه های آشــپزی و عادات غذایی خود مهاجرت 
کرده به صورتی طبیعی در زندگی جدید خود می پذیرند و  جدید آشپزی و عادات غذایی را نیز تجربه 
خ می دهد و این به مثابه  گاهی آن را به کشورهای خود وارد می کنند. این اختالط به صورتی دوطرفه ر

که از طریق غذا بیان می گردد. ]۱۲۲] ک گذاری و دیالوگ بوده  بازتابی از نیاز بشری برای به اشترا
کنند ســبک آشپزی آن ها توسط  که می توانند ادعا  کشــورهای زیادی در سراســر دنیا وجود دارند 
کنار  که در  مهاجران بین المللی و انتقال مضامین فرهنگی آن ها غنا یافته اســت؛ بخصوص آن هایی 
که از این  گرفته اند  دریا و مسیرهای تجارت زمینی یا بخشی از داالن های مهاجرتی با قدمت زیاد قرار 
که رابطه ای قوی  کرد. پژو هش های جدید نشــان می دهد  میان می توان به مالت و ســنگاپور اشــاره 

بین تنوِع سبک های آشپزی مدرن و مهاجرت وجود دارد. ]۱۲3]
در سال های اخیر، استادیوم ها و مجموعه های ورزشِی حرفه ای و نمایشی در سطحی بین المللی 
کمپین های مهمی برای مقابله با نژادپرســتی و مهاجرهراســی تبدیل شــده اند. ماهیت نخبگانی  به 
که مهاجران به دالیل مثبتی در  و بســیار رقابتی این بخش و همچنین جایگاه برتر آن موجب شــده 
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گیرند. از راه های مختلفی، رشته های ورزشی برجسته، به مهاجران این اجازه را داده  مرکز توجه قرار 
که دریافت می کنند، از  گذاشــته و تحسینی  که از خود به نمایش  تا به خاطر اســتعداد خارق العاده ای 
گیر ورزشِی اروپا۱ ، شمولیت  کنند. برنامه هایی چون شــبکه فرا تبعیض ها و ســایر مســائل منفی عبور 
اجتماعــی و داوطلبی در باشــگاه های ورزشــی اروپا۲ ، »بــه فوتبال خوش آمدید«3 )در اســترالیا( ، این 
که به عنوان الگو شناخته شوند و همچنین فرایند  امکان را به ســتاره های ورزشــی مهاجر داده است 
ادغام به وســیله ی فعالیت های ورزشــی را پیش ببرند.]۱۲4] با این حال، پژوهش های اخیر نشان داده 
که دســتاوردهای فرهنگی مهاجران می توان همچون یک ســرمایه ارزشــمند و همزمان منشا  اســت 
ـ اقلیِت  کثریت ــ محرومیت از فعالیت های ورزشی باشد.]۱۲5] این مسأله  تا حدی بستگی به جنبه های ا
فعالیت های ورزشی و گستره ای دارد که سرمایه های فرهنگی مهاجران بتواند به شکلی انعطاف پذیر 

گردد. ]۱۲۶] با سیستم های ورزشی ترکیب 

اثر صالح 4

غیر از پنالتی دقیقه دوم بازی لیورپول در برابر تاتنهام در ۱ ژوئن در مادرید، مهاجم مصری فوتبال، محمد 
ـ  توانسته یک گل را هم وارد دروازه ی تعصبات کند. ـ بر اساس یک مطالعه جدید ــــ صالح ــــ

 به عنوان شــادی پــس از گل، بر زمین زانو زده و پیشــانی خود را در ســجده 
ً
در زمیــن بــازی، صــالح عمومــا

کــه می گوید:  )حرکتــی از نمــاز( بــر روی زمیــن می گــذارد؛ در عیــن حــال هــواداران لیورپول یک شــعار دارند 
گــه یــه گل دیگــه بزنه منم مســلمان میشــم.« اما اثر صالح، چنان که پژوهشــگران دانشــگاه اســتنفورد  »ا
می گویند، تأثیراتی فراسوی دیوارهای استادیوم داشته است و طبق یافته ها جرایم نفرت محور در حوالی 
گزارش اندیشکده  کاهش داشته است. بر اساس  که صالح با این باشگاه قرارداد بست  لیورپول از زمانی 
ـ از زمان حمالت یازده سپتامبر ۲00۱ در  ـ  یا نژادپرستی علیه مســلمانان ــــ ریموند تراســت، اسالم هراسی ــــ
 در ۲4 تا ۷۲ ساعت پس از حمالت تروریستی به وسیله ی 

ً
نیویورک، در بریتانیا افزایش یافته است. عموما

مسلمانان بنیادگرا، همچون حمله وست مینستر در لندن در مارس ۲0۱۷، جهشی در جرایم نفرت محور 
علیه مسلمانان رخ می دهد

کــه لیورپول در آن  گــزارش به بررســی داده های ادارات پلیس انگلســتان از جمله ایالت مرسی ســاید  ایــن 
واقع شــده اســت پرداخته اســت. با توجه به داده ها، پس از پیوســتن صالح به باشــگاه لیورپول، جرایم 

نفرت محور، بر خالف انتظارات، کاهش چشمگیر ۱8.۹درصدی داشته است.

1.	 	European	Sport	Inclusion	Network
2.	 	Social	Inclusion	and	Volunteering	in	Sports	Clubs	in	Europe
3.	 	Welcome	football
4.	 	Salah	effect
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بر اســاس نوشــته پژوهشــگران، »این کاهِش مشاهده شده در مرسی ساید بیشــتر از سایر استان هاست 
که این روند با  کرده اند  که این مسأله  به صورت اتفاقی رخ نداده است.« آن ها اشاره  که نشان گر اینست 
کاهش عمومی در جرایم تطابق ندارد: »کاهش نســبی بســیار بیشــتری را در جرایم نفرت محور نســبت به 
سایر انواع جرایم شاهدیم.« عالوه بر این، پژوهشگران پس از بررسی ۱5 میلیون توییت هوادارن فوتبال 
بریتانیایی دریافتند که تعداد توییت های ضدمســلمانان که توســط هواداران لیورپول پســت می گردد به 

میزان نصف کاهش یافته است.
در پژوهش استنفورد، پیمایشی از بیش از 8,000 هوادار لیورپولی نشان داد که دلیل کاهش تعصب نسبت 
مسلمانان در مرسی ساید، این بود که صالح هوادران خود را با اسالم از طریق نگرش های ایمانی خود آشنا 
می کرد و در عین حال تصویر او به عنوان پدری بانشاط، دوست و فوتبالیستی درجه یک توانست کلیشه های 
»مســلمانان تهدیدگر« را در هم شــکند. به واســطه ی شــادی پس از گل مشــهور او، پســت های صفحات 
کنار زمین و مشــاهده اینکه همســر باحجابش مگی او را تشویق می کند، هواداران  مجازی، مصاحبه های 
که »این یافته ها  گرفتند  گردیدند. محققان نتیجه  صالح به نوعی به زندگی خصوصی و عمومی او دعوت 
نشان می دهند که نمایش مثبت سلبریتی های یک گروِه غیرخودی، می تواند اطالعاتی جدید و انسانی را 
درباره آن گروه در سطحی وسیع آشکار نموده و نگرش ها و رفتارهای متعصبانه را علیه آن گروه کاهش دهد«. 
که اثر صالح »راهی بالقوه را برای برســاختن همبســتگی در سرتاســر جهان ارائه نماید.« آن ها امیدوارند 

 هماننــد ورزشــکاراِن مســتعد، مهاجــراِن داراِی قابلیت هــاِی هنــرِی اســتثنایی توانســته اند تــا 
کرده و به موفقیت دست یافته و در نتیجه به الگویی برای دیگر افراد جوامع خود  کسب  محبوبیت 
که هنجارهای اجتماعی را می توان  گرچه تبعیض تأثیرگذار بوده، اما باید توجه داشت  بدل شوند. 
در طول زمان به شکلی مثبت و سازنده از طریق احترام و تحسین شکل داد )چنانکه پیش تر دیده 
که نوعی مزیت را در بازاِر مصرف محوِر  شد(. در فرهنگ عامه، تفاوت یک سرمایه به حساب می آید 
که از زمینه های متفاوت آمده اند را بیشــتر در بازار ســرگرمی  کرده و مهاجرانی   رقابتی ایجاد 

ً
شــدیدا

برجسته می سازد. ]۱۲۷] مهاجرین همچنین دستاوردهای مهمی را برای کشورهایی که از آن آمده اند، 
که مهاجران با خــود ایده ها، رویه ها و ارزش هــای جدیدی را با  داشــته اند. همواره دیده شــده اســت 
گاهی »پرداخت های انتقالی اجتماعی«۱ نامیده می شوند. این نوع از پرداخت های  خود آورده اند که 
که مهاجران برای زندگی  انتقالی از راه های مختلفی منتقل شده یا مبادله می شوند؛ از جمله »زمانی 
کرده  کشورهای دیگر بازدید  که غیرمهاجران از  کشورهای خود رفته، یا زمانی  یا بازدید جوامعشان به 
گ و تماس های تلفنــی«.]۱۲۸] باید  کاســت ، ایمیل، پســت های بــال و یــا از طریــق مبادله نامه ، ویدیو، 

1.	 	Social	remittances
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توجه داشت که همه پرداخت های انتقالی اجتماعی مثبت نیستند. ایده ها و رویه هایی که مهاجران 
بــا خــود می آورنــد ممکن اســت آثاری مثبــت و منفی داشته باشــند.]۱۲9] بــرای مثال، مهاجــران تالش  
کردن  کشــورهای خود بــا حمایت از برابری جنســیتی و مطرح  کرده انــد تا هنجارهای جنســیتی را در 
که مهاجراِن بازگشــته  کشــورها، شــکل دهند. یافته ها نشــان می دهند  آن پس از تجربه خود در دیگر 
کردن زنان و دختران در کشورهای خود داشته باشند.]۱3۰]  توانسته اند تأثیری مثبت از لحاظ توانمند 
کشورهایی با توازن جنسیتی احتمااًل بیشتر  که مهاجران در  یک مطالعه ی جدید نشان داده است 
کشــورهای خود خواهنــد پرداخت و در این زمینه  بــه ترویج برابری جنســیتی در نهادهای اجتماعی 
که به کشورهایی با نرخ های پایین تر  زنان بیش از مردان عامل این تغییرند.]۱3۱] با این حال، آن هایی 
کرده اند، هنجارهایی محافظه کارانه تر درباره ی جنســیت به کشورهای  از برابری جنســیتی مهاجرت 
که  خود می آورند.]۱3۲] روندی مشابه در باب نرخ باروری نیز دیده شده است. یافته های یک مطالعه 
در سال ۲۰۱3 به بررسی رابطه ی بین مهاجرت بین المللی و نرخ های بارورِی کشورهای مبدا پرداخته 
کشــورهایی با نرخ پایین تر باروری، با  کالن، مهاجرت به  که در ســطح اقتصاد  اســت، نشــان می دهد 
که مهاجرت به کشورهایی با نرخ های  کشــورهای مبدا مرتبط اســت؛ در حالی  کاهش نرخ باروری در 

باروری باالتر نتایجی عکس نسبت به مورد قبل داشته است. ]۱33]

ـ سیاسی دستاوردهای مهاجران از منظر مدنی ــ

ـ سیاســی داشــته باشــند. برای نمونه،  مهاجران می توانند دســتاوردهای مهمی برای حیات مدنی ــ
کشــورهای مقصد می توانند در حین ادغام با جوامع جدید، در حکمرانی و سیاســت در  مهاجران در 
کارهای  گرفتن  ســطوح متفاوت )همچون محدوده های محلی/ انجمنی و ســطوح ملی(، بــه عهده 

 وارد شده اند(، مشارکت نمایند.
ً
که جدیدا داوطلبانه و حمایت از مهاجران )به ویژه آن هایی 

ـ فرهنگی  ـ سیاسِی مهاجران بیشتر از دستاوردهای اجتماعی ــ احتمااًل حدود دستاوردهای مدنی ــ
کشور مقصد از جمله در سطوح ملی، فروملی و محلی بستگی دارد.  و اقتصادی به ترتیبات سیاسی 
جدول زیر نشــان دهنده پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر محدوده و میزاِن توانایی مهاجران در داشــتن 
ـ سیاسی است و شامل دستاوردهای ساختاری می گردد اما عوامل دیگری  دستاورد در حوزه مدنی ــ

نیز همچون جنبه های فرهنگی و جمعیت شناختی نیز در این میان تأثیرگذارند.
چنان که در جدول بعد دیده می شــود، ترتیبات هنجاری و سیاســتی در هر ســه سطح حکمرانی 
ـ سیاسِی مهاجران، نقشی مهم  )جهانی، ملی و محلی( در تعیین کنندگِی حدوِد دستاوردهای مدنی ــ
دارند. برای مثال، حق رأی دادن، داشتِن پست دولتی، یا پیوستن به یک حزب سیاسی یا اتحادیه 
گستره  و ماهیت  تجاری، ممکن است توسط )یا بر مبنای( مقررات در سطوح مختلف تعیین شده و 

کند. مشارکت را مشخص 
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جدول: عوامل تاثیرگذار بر دستاوردهاِی مدنی-سیاسی مهاجران

 سطح محلی
 )بیرونی و درون گروهی(

گستره ِی تفکیِک مسکونی، روابط بین گروهی،  ساختار و پویایی های اقتصاد، 
فرهنگ مدنی یا پرکتیِس شمولیت ـــ  طرد )چندفرهنگی گرایی(، نسبِت متولدیِن 
ذهنیِت  مسکونی،  تمرکز  و  قومیتی/مهاجران  ــروه  گ ــدازه  انـ کشور،  از  خــارج 
از حقوق مدنی،  یا مهاجر  گــروِه قومیتی  دیاسپویاریی/اقامت موقت، تجربه 

سازماندهی درونی و رهبری

 سطح ملی
 )کشور مبدا و مقصد(

مجاورت جغرافیایی بین مبدا و مقصد، ساختار و پویایی های اقتصاد، فرهنگ 
مدنی یا  پرکتیِس شمولیت ـــ  طرد )چندفرهنگی گرایی(، الگوِی دولتی ـــ  ملِی ادغاِم 
مدنی ـــ  سیاسی، فراینِد ملت سازی، سیاست های مهاجرت )از داخل به خارج 
و بالعکس(، روابِط دوسویه ِی بین ـــ  دولتی، روابط تبعیض آمیز/مساوات طلبانه 

جنسیتی در حوزه خصوصی و عمومی

سطح جهانی
تکنولوژِی ارتباطی و حمل و نقل، قوانین بین المللی و  پیمان های حقوق بشری، 
کشورهای مبدا مهاجران را  که  سیاسِت قدرت بین الملل، فشارها و منازعاتی 

درگیر  می نماید

که به صورت فعال از طرقی همچون   مثال در بعضی موارد، مهاجران می توانند )یا انتظار می رود( 
کنند )برای نمونه نیوزیلند(. امکان رای دادن در  رای دادن در انتخابات های دموکراتیک مشارکت 
که به شهروند  انتخاباتی دموکراتیک عمومًا با فرایند اخذ تابعیت مرتبط است، بطوریکه مهاجرانی 
تبدیل می گردند می توانند رای داده و یا تصدی یک پست دولتی را به  عهده بگیرند. برای مثال در 
کشور  کنگره در نوامبر سال ۲۰۱۸، متنوع ترین انتخابات تاریخ  آمریکا، صد و شانزدهمین انتخابات 
به لجاظ نژادی و قومیتی بود و ۱3 درصد از آن از نسل اول یا دوم مهاجران انتخاب شدند. در سایر 
کار  کارگران مهاجر نســبتی قابل توجه از نیروهای  کشــورهای عربی خلیج فارس،  مناطق، همچون 
کارگــران از طریق تشــکیل اتحادیه منع  را تشــکیل داده امــا هنــوز از مشــارکت در حفاظــت از حقوق 

می شوند، چه برسد به آنکه تابعیت شان پذیرفته شود. ]۱34]
کشورهای مقصد می تواند به ایده آل های سیاسِی مهاجران  کسب شده در  عالوه بر این، تجربه  
به واســطه ی مشــاهده نظام های متفاوت به صورت عملی و ادغام در جوامع میزبان، شــکل دهد. 
ـ چه به صورت موقت و  مهاجران ممکن اســت ایدئولوژی های سیاســی را با خود از طریق بازگشت ــــ
که مهاجران بازگشته  کشورهایشان بیاورند. برای نمونه، مطالعات نشان می دهد  ـ به  چه دایمی ــــ
فیلیپینــی از هنگ کنــگ منطقــه ویــژه اداری چیــن، تعهــد بیشــتری نســبت بــه دموکراســی نشــان 
که افراد بازگشــته از عربســتان سعودی نگاهی مردد به دموکراسی داشته اند.]۱35]  داده اند، در حالی 
مهاجــران، از جملــه پناهنــدگان، هــم می تواننــد عامالنی مهــم در تحــوِل فراینِد دســتیابی به صلح 
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کــه همــراه با خود تجربــه، مهــارت و منابعی برای بازســازی زیرســاخت ها،  و بازســازی باشــند، چــرا 
همبستگی اجتماعی و فرایندهای سیاسی در ترتیبات پسامنازعه، آورده اند.

دستاوردهای اقتصادی مهاجران

از منظر دستاوردهای اقتصادی، شواهدی جدی و رو به رشد در باب محوریِت پرداخت های انتقالی 
مهاجران برای حمایت از خانواده ها و جوامع محلی در کشورهای مبدا وجود دارد.]۱3۶] پرداخت های 
کمتر، سرمایه گذاری مستقیم  کمک های توسعه اِی خارجی و تا حدی  ـ بر خالف  انتقالی بین المللی ــــ
که معمــواًل به خانواده ها کمک  کنش های شــخصی اســت  ـ نوعــی کمک محلی از طریق ترا خارجی ــــ
گردد.  کاهش فقر  کرده تا نیازهای اولیه خانوارها را برطوف نماید )همچون غذا و پناهگاه( و منجر به 
که مهاجران به خانه می فرستند می تواند ضربه گیری مهم در برابر هزینه های پیش بینی نشده  پولی 
بوده و از ثبات و پیشرفت مالِی خانواده ها حمایت نماید.]۱3۷] پول همچنین می تواند از دسترسی به 
خدمات مربوط به بهداشــت و ســالمتی و ســرمایه گذاری در آموزِش افراد درجه یک خانواده و ســایر 
کار، اموال و دارایی ها بدهد. ابداع  کرده و به آن ها توانایِی سرمایه گذاری در کسب و  بستگان حمایت 
گذشــته به مهاجــران این امکان را داده تا به واســطه  گســترِش برنامه هــای »پــول موبایلی« در دهه  و 

پرداخت های انتقالی بتوانند از خانواده ها و دوستان خود بهتر حمایت نمایند.
کشــورها، قوانیــن و مقــررات مختلــف، اســتفاده از ICT )تکنولوژی هــای ارتباطــی و  در بعضــی از 
اطالعاتی( برای جریان های مالِی فرامرزی را محدود کرده است. در حالی که تضمین امنیت دیجیتال 
و جلوگیری از انتقال های غیرقانونی اهمیت دارد، قوانین بیش از حد ســخت گیرانه و محکم، عمومًا 
منجــر به افزایش هزینه ارســال پرداخت های انتقالی شــده و بهره گیــری از تکنولوژی های جدیِد مورد 

کند نموده است. ]۱3۸] نیاز برای شمولیت مالی را 
کمِک اقتصادی به خانواده ها و جوامع  وضعیت قانونی می تواند اثری چشــمگیر بر روی توانایِی 
گزینه هــای اندک برای انتقال پرداخت هــا و هزینه های انجام  مبــدا نمایــد. بی قاعدگی و ناپایداری با 
کمتر و رســیک باالتر  آن مرتبط اســت. بی قاعدگی در مقصد را می توان عمومًا به مثابه دســتمزدهای 
که این نیز به نوبه  گرفت،  لو رفتن، هزینه های زندگی به نسبت باالتر و انتخاب های محدودتر در نظر 
کمتر برای فرستادن پول است.]۱39] عالوه بر این، مطالعات نشان داده اند  خود به معنی ظرفیت های 
کردن به عنــوان مهاجِر بی قاعــده در مجموعه های غیررســمی مرتبط  کار  که بــا  کــه ناپایــداری بیشــتر 
کافی برای  کردن در مورد داشتن پول  کارگران در ارتباط با اطمینان حاصل  که  است، باعث می شود 
مقابله با عدم قطعیت های موجود بیشتر احتیاط نمایند و این مسأله  مجددا تأثیری منفی بر امکان 
که مهاجراِن  ارســال پرداخت ها دارد.]۱4۰] این مســأله  در بســتر به رســمیت شــناختِن این مهم اســت 
کمک کنندگاِن اصلی به جوامعی باشــند  ـ می توانند  ـ حتــی بیش از ســایر انــواع مهاجران ــــ بی قاعده ــــ
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کارهای D3 معروف  کارها دارند]۱4۱]: همــان  کمتریــن عالقه ای به انجام یک ســری از  کــه متولدیــِن آن 
کرده اند که »برندگان« اصلی در این میان، جوامع میزبانی  ک، سخت(۱. بعضی مطرح  )کثیف، خطرنا
هستند که می توانند از عرضه  پایداِر کارگر در اقتصاد غیررسمی بهره برده و هزینه های دستمزد را پایین 
نگــه دارنــد]۱4۲] و همزمــان نیز از درآمدهای مالیات بــر درآمد محروم می گردند. با این حــال این امر در 
کشاورزی،  همه جا یکسان نیست، بخش های معینی در بسیاری از اقتصادها )همچون بخش های 
که منجر به بخش بندی  کارگراِن مهاجِر بی قاعده تکیه دارند  شــیالت و مراقبت( با شــدت بیشتری بر 
کارگران  کردن  کارمندان این بخش ها ممکن اســت نقش »آدم های بد« را با افشــا  کار می گــردد.  بــازار 
کاری بد را از ســر  که احتمااًل دســت مزدهای پایین تر و شــرایط  کارگرانی  کننــد؛  مهاجــِر بی قاعــده ایفــا 
کشــورها به صــورت دوره ای، برنامه های  ناچــاری می پذیرنــد.]۱43] در قبــال چنین شــرایطی، بعضی از 
قاعده مندسازی را اجرا نموده تا کسانی که در شرایط بی قاعده به سر می برند بتوانند وضعیت قانونی 
کرده و به اقتصاد رســمی )مجددًا( وارد شــوند.]۱44] با این حال، در چنین شــرایطی پاســخ هایی  پیدا 
کار محترمانــه و برابر برای بومیــان و مهاجران متمرکز اســت، تضمین خواهد  کــه بر شــرایط  متوازن تــر 
نمود که کسانی که کارهای نیازمند مهارت کم/نیمه ماهرانه را انجام می دهند، بتوانند توانایی خود 

را برای اثرگذاری ارتقاء دهند. 

کارگر...]۱45] بیش از یک 

کار در  کــه مــا عمومــًا مهاجــران بین المللــی را در وهلــه اول بــه عنــوان منبع نیــروی  در حالــی 
کارگر بوده و نقش هــای متنوع اقتصــادی را هم در  نظــر می گیریــم، آن هــا چیزی بیش از یــک 

کشور میزبان ایفا می کنند، از جمله: کشورهای مبدا و هم 

کار بوده و بر آن موثرند؛ آن ها همچنین وضعیت توزیع درآمد  به عنوان کارگر، مهاجران بخشی از بازار   •
کشور را نیز تغییر داده و بر اولویت های سرمایه گذاری داخلی تأثیرگذارند.

ـ به افزایش انباشــت ســرمایه انســانی و نشر دانش  ـ یا فرزندانشــان ــــ به عنوان دانشــجو، مهاجران ــــ  •
کمک می کنند.

کــرده و نــوآوری و تحــوالت  بــه عنــوان کارآفریــن یــا ســرمایه گذار، آن هــا فرصت هــای شــغلی را خلــق   •
تکنولوژیک را ارتقاء می بخشند.

ـ و خدمات کمک  ـ و خارجی ــــ کاالهای داخلی ــــ به عنوان مصرف کننده، آن ها به افزایش تقاضا برای   •
کرده و بنابراین، بر سطح تولید و قیمت ها و همچنین تراز تجاری تأثیر می گذارند.

1.  Dirty, dangerous, demanding
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بــه عنــوان پس انــداز کننده، آن هــا نه  تنها وجوهی را به کشورهایشــان می فرســتند بلکــه به صورت   •
غیرمستقیم و از طریق نظام بانکی، سرمایه گذاری در کشورهای میزبان را ارتقاء می بخشند.

کــرده و از خدمــات عمومــی کمــک  بــه عنــوان پرداخت کننــده مالیــات، آن هــا بــه بودجــه عمومــی   • 
 بهره می برند.

بــه عنــوان عضوی از خانواده، آن هــا از دیگر اعضاء از جمله آن هایی که نیازمند مراقبت و حمایتند،   •
پشتیبانی می کنند. 

که جریان  در ســال ۲۰۱۸، میــزان پرداخت هــای انتقالی بالغ بر ۶۸9 میلیارد دالر بــود، در حالی 
که بیش  کم و متوســط به تنهایی به رکورد 5۲9 میلیارد دالر رســید  کشــورهای با درآمد  ســرمایه به 
کید بــر اهمیت این وجوه اغراق نیســت؛  از 4۸3 میلیــارد دالر ثبــت شــده در ســال ۲۰۱۷ بــود.]۱4۶] تا
کشــورهای با درآمد متوســط و پایین، به جز برای چیــن، از میزان جریان  پرداخت هــای انتقالــی به 
کرد.]۱4۷] این وضعیت نمودی از افزایش  ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی )FDI( در ســال ۲۰۱۸ عبور 
کم هزینه تــر بــرای انتقــال پــول در ســطح  کانال هــای بــه نســبت  مهاجــرت بین المللــی و همچنیــن 

بین المللی است. ]۱4۸]
تعــداد زیــادی از پژوهش هــا بــر منافــع به وجود آمــده منتــج از دســتاوردهای مهاجــران متمرکز 
شــده اند. چنیــن دســتاوردهایی به واســطه ی ابزارهایی چــون پیوندهای بین جوامــع دور از وطن 
که از لحاظ مالی در مضیقه اند ۱، پیوندهای ذکر شده راهی  کشورهایی  تامین مالی می گردد. برای 
به نسبت کم هزینه برای جمع آوری کمک های مالی از جمله در دوره های فشار مالی و بعد از فجایع 
گران تر  گرفتــن بجای وام دهنــدگان  کلیدی بــرای وام  اســت؛ آن هــا همچنیــن می تواننــد جایگزینی 
همچون ســایر دولت ها، موسســات مالی و یا بازارهای سرمایه باشند. با وام ستانی با نرخی جذاب 
کشــور، دولت ها توانســته اند پروژه های بزرِگ توســعه ای را به پیش  ج از  از شــهروندان حاضر در خار
ببرنــد. در ایــن میــان پیوندهــای موجــود، فرصت هایی را برای ایفــای نقش عامل توســعه ای برای 
کرده است تا بتوانند به شکلی محسوس به اقتصادهای  کشــور فراهم  شــهروندان فعلی و ســابق در 
کشورشان، به ویژه به عنوان ابتکار عمل در مدیریت بحران پس از آنکه فجایعی طبیعی چون سیل 

کنند. کمک  کرده،  و زلزله »وطن« آن ها را ویران 
عالوه بر این پیوندها، مهاجران به واسطه سرمایه گذاری مستقیم یا ایجاد کسب و کارهای جدید، 
 به اقتصاد کشورهایشان کمک نموده اند. بسیاری از پژوهش ها نشان  داده اند که مهاجراِن بازگشته

1.  Cash-strapped countries
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که هرگز کشورهایشان را ترک نکرده اند، بیشتر تمایل دارند تا کسب و کاری  احتماال نسبت به کسانی 
کــه افراد دور از وطن مالک  کشــورها، شــرکت هایی  کنند.]۱49] در واقع، در بعضی از  جدیــد راه اندازی 
کارآفرینی افراد دور از وطــن، نه تنها  آن هســتند ۱، بخشــی قابــل توجــه از FDI را تشــکیل می دهنــد. 
کــرده، بلکــه بهــره وری اقتصــادی و تولید  کمــک  کشــورهای مبــدا  بــه ســاخت ســرمایه فیزیکــی در 
کشــورهای مقصــد را نیــز ارتقــاء داده اســت. اما دســتاوردهای اقتصــادِی مهاجــران برای  شــغل در 
که آن ها  گفت  کارآفرینی اســت؛ از جمله این موارد می توان  کشورهایشــان، بیش از مســائل مالی و 
کاهش داده و جریان  کشورها، توانســته اند موانع اطالعانی را  با تشــکیل شــبکه های مهاجرتی بین 
که  کشــورهای مبدا و مقصد را رونق ببخشــند.]۱5۰] مطالعــه ای جدید  ســرمایه گذاری و تجــارت بیــن 
به بررســی تأثیر حضور مهاجران بر تصمیم گیری های مربوط به ســرما یه گذاری از نوع FDI پرداخته، 
کاهش داده و به شکلی مثبت  که مهاجرت عدم تقارن های اطالعاتی موجود را  گرفته است  نتیجه 
کشــورهای مقصد به مبــدا تأثیر می گــذارد.]۱5۱] حضور تعداد بــاالی مهاجران  بــر میزان FDI از ســوی 
کمک نموده و بنابراین  کشــورهای مبدا  کاالهای تولیدِی  همچنین می تواند به تشــکیل بازار برای 

کند. ]۱5۲] جریان های تجاری بین اقتصادهای مذکور را تقویت 
کشــورهای مبــدا خــود دارنــد، تأثیــر آن ها بر  کــه مهاجــران بــرای  از دیگــر دســتاوردهای مهمــی 
که آن ها با مهارت ها و دانش  انباشــت ســرمایه انسانی اســت. این فرایند به شکلی مســتقیم زمانی 
خ داده و یا به شــکلی غیرمســتقیم با ترغیِب شهروندان برای دستیابی به  جدید خود بازمی گردند ر

کشور صورت می پذیرد. ]۱53] کلِی مهارت های  سرمایه انسانی و ارتقاء آن و در نتیجه تقویِت سطح 
کشــورهای مقصد در طول زمان به صــورت عمیق مورد  تأثیــرات مثبــت اقتصــادِی مهاجران در 
کم مهارت،  کارگران ماهر و  گســترده ای در باب اینکه چکونه  گرفته اســت. پژوهش های  بررســی قرار 
گروه های شــغلی خاص  که ممکن اســت مربوط به  کرده اند وجود دارد  کار را جبران  کمبــود نیــروی 
کارگران  کشــورهای با ســهم باالی بومی های ماهر،  و یا بخش ها و مشــاغل مشــخص باشــد.]۱54] در 
کرده اند؛ در بعضی  کمبود عرضه وجود دارد، نقشــی مکمل را ایفا  که  مهاجر با اشــتغال در مشــاغلی 
کننــد.]۱55] این  کارگــران بومی آن را غیرجــذاب تلقی  که ممکن اســت  مــوارد این هــا بخش هایی انــد 
کشاورزی صدق  کار در صنایعی چون ساخت  وساز و  مسأله  تنها در باب شکاف های موجود نیروی 
که نیاز به مهــارت باال دارند نیز ایــن اجازه را  کارگــراِن بومی در بخش هایــی  نمی کنــد]۱5۶] ، بلکــه بــه 
که بیشــتر در مشــاغل خود متخصص شــوند. مکمل بودن مهارت ها، اهمیت باالیی برای  می دهد 
کودکان  زنــان بومی با مهارت باال داشــته اســت. با اشــتغال مهاجران به مشــاغلی چون مراقبــت از 
کارشــان افزایش  کارگــراِن بومِی زن توانســته اند بهره وری و مشــارکت خود را در محل  و خانــه داری، 

1.  Diaspora owned companies
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دهنــد. مطالعــه ای در ســال ۲۰۱۱ بر این مســأله  صحه می گذارد؛ بر اســاس یافته هــای این مطالعه، 
کار و  کم مهــارت بــا پاییــن آوردِن هزینه هــای خدمات خانــه وار، عرضه نیــروی  مهاجــرِت مهاجــراِن 

کاری زناِن بومِی بامهارت را افزایش داده است. ]۱5۷] میانگین ساعات 
کارگران مهاجرنــد، بخصوص در صنایعی چون  کامل وابســته به  کشــورها، تقریبًا بطور  برخــی از 
کویت،  گردشــگری و خرده فروشــی. بــرای نمونــه در امــارات متحده عربــی و  ساخت وســاز، صنعــت 
مهاجــران بین المللــی بخشــی قابــل توجــه از جمعیــت ملــی )بــه ترتیــب ۸۸% و ۷۶%( را تشــکیل 
کاهــش جمعیت انــد، مهاجــران  کــه در حــال تجربــه   کشــور هایی  می دهنــد.]۱5۸] همچنیــن بــرای 
کاهش جمعیت را ایفا  می توانند عنصری اساسی در خنثی نمودِن برخی از آثار اقتصادی مربوط به 
خ باروری در مناطقی  کاهش نر کشــور شــوند. با  کاهش رشــد و بهره وری اقتصادی  نموده و مانع از 
کار به حســاب  کمکــی مهــم برای رشــد جمعیــت و عرضه نیــروی  چــون اروپــا، مهاجــران همچنــان 
می آیند.]۱59] در اتحادیه اروپا، تغییر طبیعی جمعیت )تولد و مرگ( تنها ۲۰ درصد در رشــد جمعیت 
که مهاجرت ســهمی ۸۰ درصدی در  در بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ ســهم داشــته اســت، در حالی 

رشد جمعیت داشته است. ]۱۶۰]
گســترده تر اقتصــادی با آثار بلندمــدت و در مقیاس عمــده برای جوامع،  از منظــر دســتاوردهای 
ج از  کــه هرگز خار کارآفرینــی و نوآوری بوده اند. مهاجــران، برخالف آن هایی  مهاجــران همواره منشــا 
کسب و کار تمایل دارند. این مسأله  چنان که  کردن در  کشورشــان زندگی نکرده اند، بیشتر به ریســک 
که مهاجران پیش از این با  کرده اند، ممکن است به خاطر آن باشد  بعضی پژوهشگران نیز مشاهده 
کشورهای جدید، دست به یک ریسک زده و عماًل خود  کسب فرصت هایی در  کشورشان برای  ترک 
کشور جدید با  که با رفتن به یک  پیشاپیش ریسک پذیر بوده اند.]۱۶۱] با غلبه بر موانع و چالش هایی 
که به آن ها توانایی انعطاف پذیری  آن مواجه می شوند، آن ها »ذهنیت رشد« را در خود پرورش داده 
بیشــتر، داشــتن اعتمــاد بنفــس بیشــتر و تــاب آوری بیشــتر در شــرایط عدم قطعیــت را می دهــد. ]۱۶۲]
که ممکن اســت منجر به  کارآفرینــان مهاجــر همچنیــن با چالش هایی در مســیر خود مواجهند 
شکســت آن ها شــود. ناتوانی در دستیابی به اعتبارات یکی از مهم ترین محدودیت های پیش روِی 
که این مسأله  مختص مهاجران نیست، آن ها مشکالت بیشتری  کارآفرینان مهاجر است و در حالی 
ـ از جمله حقوق محدود برای  کسب و کار نسبت به بومیان دارند.]۱۶3] سایر موانع ــــ در اخذ وام های 
کسب و کار محلی و زبان و  کسب و کار، نداشتِن شبکه های محلی، عدم آشنایی با محیط  راه اندازی 

کارآفرینی مهاجران است. ]۱۶4] ـ همچنان مشکالتی جدی در مسیر  موانع فرهنگی ــــ
کارآفرینی و  کشــوِر توســعه یافته دیگری، مهاجــران بطور قابــل توجهی بــه  احتمــااًل بیــش از هــر 
کــه مهاجران تنها ۱3 درصــد از جمعیت این  کرده اند. در حالی  نــوآوری در ایــاالت متحــده خدمــت 
کل  کــه بیــش 3۰۰ میلیــون نفــر جمعیــت دارد را تشــکیل داده انــد، آن هــا تقریبًا 3۰ درصــد از  کشــور 
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کارآفرینی، پژوهشی جدید نشان  کارآفرینان را تشکیل می دهند.]۱۶5] عالوه بر خدمت بزرگ آن ها به 
که توســط مهاجران در ایــاالت متحده پایه گذاری شــده اند، نه تنها  کارهایی  کســب و  کــه  می دهــد 
احتمال بقای بیشتری داشته اند بلکه از نظر رشد استخدام در دوره های سه و شش ساله عملکرد 
که توســط شهروندان بومی راه اندازی شــده اند.]۱۶۶] موفقیت  بهتری نســبت به آن هایی داشــته اند 
مهاجران بیش از همه در صنایع مهندسی و تکنولوژی واضح است؛ برای نمونه حدود یک چهارِم 
شــرکت های تکنولوژی و مهندســِی پایه گذاری شــده در ایاالت متحده از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ حداقل یک 
کارآفرینِی  که توسط رصِد  کشور  موسس اصلِی مهاجر داشته است.]۱۶۷] پیمایشی از سال ۲۰۱۲ از ۶9 
کارآفرینانه بیشتری در مقایسه با بومی ها  که مهاجران فعالیت های  جهانی۱ انجام شــد، نشــان داد 
کمبــودی جدی در پژوهش های مربوط به دســتاوردهای  که  داشــتند.]۱۶۸] عــالوه بــر این، در حالی 
کشورهای با درآمد پایین وجود دارد، پژوهش های جدید، بخصوص آن هایی  کارآفرینان مهاجر در 
کار به آن ها داده شــود،  که فرصتی برای  که زمانی  که بر پناهندگان متمرکز شــده اند نشــان می دهد 

کشورهای مقصد داشته باشند. می توانند دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد 

چند اثِر شاخص در رابطه با آثار اقتصادی مهاجران

کلی اقتصادی مهاجرت موضوعی داغ در محافل سیاسی و سیاستی است. برخی از  برآورد اثر 
آثار جدید در این باره عبارتند از:

کرد، نوشــته  انســان های اســتثنایی: چگونــه مهاجــرت جهــان مــا را شــکل داده و آینده را تعییــن خواهد   •
کامرون و باالراجان؛ این پژوهش نشان می دهد که اجماعی گسترده در میان اقتصاددانان  گلدین، 
وجود دارد که مهاجرت برای کشــورهای مقصد عاملی شــتاب دهنده برای رشــد اقتصادی در سطح 

کلی بوده و تولیدکننده ی منافع اقتصادی خالص است. ]۱6۹]

گزارش موسســه جهانی مکنزی با نام مردم و جابجایی: آثار و فرصت های مهاجرت جهانی۲؛ بر اســاس   •
گــزارش، مهاجــران به میزان ۹ درصد یا 6.۷ میلیــارد دالر در (GDP) یا تولید ناخالص داخلی در  ایــن 

سال ۲0۱5 سهم داشته اند. ]۱۷0]

گلدین و دیگران.  مهاجرت و اقتصاد: حقایق اقتصادی، آثار اقتصادی و انتخاب های سیاســی، نوشــته   •
کیــد دارد که مهاجرت تأثیری مثبت بر رشــد اقتصادی داشــته و این مســأله   ایــن اثــر بر این مســأله  تا
از طــرق مختلفــی رخ می دهــد: بســیاری از مهاجــران به نســبت جوان تــر از جمعیت هــای محلی اند و 

1.	 	Global	Entrepreneurship	Monitor
کتاب های مطالعات  گزارش تحت عنوان »مردم در حرکت؛ تأثیرات جهانی مهاجران و فرصت ها« از مجموعه   این   .۲

مهاجرت دیاران در سال ۱39۷ منتشر شده است.- م.
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بنابراین اثر مثبِت قابل توجهی هم بر GDP سرانه و هم GDP  کل دارند؛ مهاجرت، تولید به ازای هر 
کارگر را با افزایش سرمایه ی انسانی ارتقاء می بخشد؛ مهاجرت، بهره وری کل عوامل تولید و همچنین 
گر در سال ۱۹۹0 مهاجرت به انگلستان و آلمان  نوآوری را تقویت می کند. بر اساس یافته های گزارش، ا
کشــور به ترتیب به میزان ۱۷5 میلیارد پوند و ۱55  متوقف می شــد، در ســال GDP ۲0۱4 واقعِی هر دو 

میلیارد پوند کاهش پیدا می کرد. ]۱۷۱]

 ناچیــز بــوده و تا حد زیــادی متاثر از این مســأله  
ً
کار، از جملــه دســتمزدها، عمومــا تأثیــرات بــر بــازار   •

کارگران بومی باشــد.]۱۷۲] این  کــه چگونــه و تا چه حد مهارت هــای مهاجران می توانــد مکمِل  اســت 
که اقتصادها با مهاجرت تطبیق  می یابند؛  گشت باشد، چرا  آثار ممکن است در بلندمدت قابل باز
کاِر بین المللی این  چنانکــه ایــن مســأله  در ایــن اثر روهــز با نام بهــای حقــوق: تنظیم گــرِی مهاجــرِت 

مساله را نشان داده است. ]۱۷۳]

مهاجران به مثابه ی نوآوران

گســترده و  کــه مهاجران در ســطح جهان بطور جــدی محرک نــوآوری بوده اند، اجماعی  در ایــن بــاره 
کــه از طریق آن  گزارشــی جدیــد، چهــار راه را در ارتبــاط با مســیرهایی  مناقشــه ای انــدک وجــود دارد. 
کرده است: الف( تمرکز بیشتر مهاجران در بخش های  مهاجران، نوآوری را ارتقاء می دهند، مشخص 
اقتصادی که ماهیتی خالقانه تر دارند، ب( از طریق حق ثبت اختراع و به عنوان کارآفرین، ج(مشارکت 
بیشــتر آن هــا در اســتارت آپ ها در مقایســه بــا بومیــان، د( از طریق افزایــش ســرمایه گذاری، تجارت و 
پیوندهــای تکنولوژیــک. بــرای مثــال، مهاجــران در ایــاالت متحده بــرای مدت های مدیــدی با حق 
ثبت اختراع پیوند داشــته اند. در واقع، با توجه به تمرکز آن ها در رشــته هایی چون علوم و مهندسی، 
مهاجــران در ایــاالت متحــده دو برابــِر بومیان حق ثبت اختراع داشــته اند. همچنین، مالحظه شــده 
کردند،  کارگراِن خارجــِی با تحصیالت دانشــگاهی و مهارت باال اســتخدام  که  کــه شــرکت هایی  اســت 
کــه معیاری دیگر از نواوری اســت بدین صورت  تولیــدات جدیدتــری داشــته اند. بازتخصیص تولید۱ ، 

تعریف می گردد: ورود تولیدات جدید به بازار و خروج تولیدات قدیمی.
خدمــت مهاجــران بــه نــوآوری در ایــاالت متحــده را می تــوان به وضوح در تعــداد برنــدگان نوبل و 
که ســه برابِر بومیان اســت. پژوهش های  که مهاجر بوده اند مالحظه نمود  کادمی ملی علوم  اعضای آ
دیگری در ارتباط با دستاوردهای نوآورانه مهاجران در بریتانیا، فرانسه و آلمان نتایجی مشابه را تایید 

که همبستگی مثبتی بین نوآوری و مهاجران بامهارت وجود دارد. کرده و نشان داده است 

1.	 	Product	reallocation



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    66   |    یک 

موانع جدید برای به رسمیت شناختِن دستاوردهای مهاجران

کوچک زیادی در مســیر مهاجــران برای تأثیرگذاری مثبت  کــه دیدیم همواره موانع بزرگ و  همانطــور 
که عمومًا نیز به ترتیبات  کشــورهای مبدا و مقصد وجود داشــته اســت  و منفی بر وضعیت موجود در 
که این هم به نوبه ی خود از بســترهای قانونی نشأت می گیرد. برای مثال،  سیاســتی مربوط می گردد 
که جوامع را در ســطحی وســیع تر تنظیم می کنند؛  بســیاری از موانع، مبتنی بر اجرای قوانینی اســت 
همچون آن هایی که به قانون کار، قانون مالکیت، قانون جزا، و قانون مالیات و امثالهم مربوط می شود. 
ـ  همچــون پایــان جنــگ ســرد، حمــالت یــازده ســپتامبر،  کنــار حــوادث ژئوپولیتکــِی مخرب ــــ در 
ـ  محیط هــای جدیدتــر سیاســتی، به شــکلی  گســترده مــردم بــه اروپــا و از طریــق آن ــــ مهاجرت هــای 
روزافزون صورتی بی رحمانه تر از سیاســت و پاســخ به مســأله ی مهاجرت را به وجود آورده اســت. این 
مســأله  بیش از همه در دموکراســی های غربی قابل مشاهده است، اما به آن ها محدود نمی گردد. در 
سال ۲۰۱4 یک مطالعه مبتنی بر کالن داده۱ درباره تصویرسازی رسانه ها از مهاجرت و مهاجران در ده 
که سیاســت مداران بــا اختالف، صداهای  گرفــت]۱۷4] ، یکی از یافته های اصلی این بود  کشــور صــورت 
که در افغانستان وجود داشت  کشــورها بودند. این مســأله  همانطور  مســلط بر رســانه ها در همه این 
کانادا و بریتانیا نیز صدق می کرد.]۱۷5] مهاجرت به شــکل فزاینده ای مورد ارجاع های  درباره ســریالنکا، 
سیاســی و بــه عنوان ارزش تعریــف می گردد )و در نظام های دموکراتیک وســیله ای بــرای جذب آراء(. 
که »نزاع سیاســی بر ســر مهاجرت مبتنی بر یک منطق سیاســی  بعضــی از پژوهش هــا نشــان داده اند 
بــوده و بایــد آن را مربــوط به احزاب و رقابت های حزبی دانســت و نه »فشــارهایی واقعــی«]۱۷۶]. نقش 
که  کردن مهاجرت به عنوان مصلحتی سیاســی، مســأله  ای اســت  احزاب راســت افراطی در سیاســی 
گردیده اســت.]۱۷۷] بنابراین سیاســت به خودی خود،  کرات به آن اشــاره  در پژوهش های جدیدتر به 
در حــال تبدیــل شــدن بــه مانعی جــدی برای سیاســتی متــوازن در قبــال مهاجرت و دســتاوردهای 
که از طریــق آن بحث های عمومی  که مســیرهایی  آنهاســت. مــا هم چنین باید توجه داشــته باشــیم 
شکل می گیرد نیز تغییر کرده است. منظور ما اینست که مفاهیم »چه کسی، چگونه، کجا و چیستی« 
در باب گفتمان عمومی، در دنیایی که اخیرًا دگرگونی سریع در ارتباطات فراملی را تجربه کرده، عمیقًا 
گســترش  متفــاوت اســت. توانایی دسترســی بــه اطالعات و دیدگاه ها از اقصی نقاط جهان به شــدت 
که دیدگاه های خود را در سطحی گسترده، بدوِن محدودیت منتشر  کنون ما می توانیم  یافته است. ا
که توســط پلتفرم های رســانه های اجتماعی فراهم شــده اســت. با  کنیم؛ امکانی  )توســط خودمان( 
غ از انــدازه عددی آن ها، به نحــوی روزافزون  گروه های ســازمان یافته، فار اســتفاده از ایــن پلتفرم ها، 
می تواننــد از نشــر صریــح، بی درنگ )غیــر قانونی( برای انحراف روایت ها در راســتای تــالش برای فهم 

1.	 	Big	data
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ـ به عنوان  که ما ــــ کلی، شیوه ای  تحوالت در تصمیم های سیاســی )و سیاســتی( بهره ببرند.]۱۷۸] بطور 
ـ مســأله ی مهاجرت را  گروه های ارزش محوِر فراملی ــــ کشــورها، جوامع و به شــکلی روزافزون به عنوان 
گســترده در فضای رســانه ای شــکل  بــرای خودمــان و دیگــران توصیف و تعریف می کنیم، با تحوالت 
می گیرد. برای مثال، پژوهشی جدید درباره این تحوالت با استفاده از تحلیل داده های توییتر، نشان 
کشیدن پناهندگان  گروه ها در »درهم تنیدگِی« پیام رسانی در جهت به تصویر  که بعضی از  داده است 

غ از واقعیات موجود مشارکت می کنند. و دیگر مهاجران به شکلی منفی و فار

قبیله گرایِی فراملی، مهاجرت و پلت فرم های رسانه های اجتماعی

کتبر ۲۰۱5 تا  که به بحران پناهندگان )ا مطالعه ای مبتنی بر کالن داده بر روی توییتر در طوِل اوِج آنچه 
مه ۲۰۱۶( معروف شد، حدودًا ۷.5 میلیون توییت را با هشتگ هایی همچون #پناهندگان، #بحران 
کرد.]۱۷9] این مطالعه به بررســی شــکل گیری مســأله ی پناهندگان  پناهندگان و #پناهنده۱ جمع آوری 
که این فرایند امکان بازنمایی به صداهای آلترناتیو را می داد،  گستره ای  در فضای توییتر و همچنین 
کلی، چهارچوب های مسلط، حوِل امنیت و ایمنی  پرداخت. بر اساس یافته های این پژوهش، بطور 
از یک سو و بشردوستی از سوی دیگر در گردش بود. این پژوهش هم چنین نشان داد که هشتگ های 
شــدیدًا نژادپرســتانه بــا چارچوب هــای امنیتــی و ایمنــی پیونــد دارد. پیونــد دادِن ایده هــای جدیــد 
ـ  همچون #پناهنــدگان و «tcot» ۲ پویایی های جدیدی را نشــان  بــه هشــتگ هاِی از پیــش موجود ــــ
گرفته و برای مقاصد مختلف سیاســی مورد اســتفاده  کــه در آن مســائل جدید مفروض قرار  می دهــد 
که  که توییتر دیگر نمی تواند آن پلت فرم رســانه اجتماعی باشــد  قرار می گیرند. پژوهشــگران دریافتند 
کند، بلکــه با توجه به حضــور بلندمدِت بعضی افراد، این رســانه  بــه عنــوان عرصــه ی ترازیابی3 عمل 
کرده« و در میان  دچار قیودی شــده اســت و برچســت ها یا تگ هایی را مطابق میل خود »اجتماعی 
که  میلیون ها دنبال کننده »منتشــر می کند«. این اتفاق نشــان از ابزاری شــدِن توییتر دارد؛ به نحوی 
گروه های ذینفع خاص،  به شکلی استراتژیک در جهت دستیابی به مقاصد مشخص سیاسی توسط 
گسترش صداهای  همچون فعاالِن راست افراطی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین شواهدی از 
کل، بحث پناهندگان در توییتر در میان چارچوب های  بی پرواِی ضدمهاجرتی در اروپا دیده شد. در 

گرفته است. امنیتی و نژادپرستی از یک سو و پاسخ های بشردوستانه از سوی دیگر قرار 
این مسأله  که طبق این مطالعه، فعاالن اروپایی در صحنه حضور داشته اند، با توجه به وقایعی که 
خ دادن بوده، قابل درک است. رابطه این وقایع و اوج گیرِی قبیله گرایِی  در آن زمان در اروپا در حال ر

1.  Flüchtling
که به معنای بحث های داِغ توییتر است. ۲.  این اصطالح مخففTwitter	On	Conversations	Top	 بوده، 

3.	 	Levellng	field



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    68   |    یک 

فراملــی از طریــق رســانه های اجتماعی و همچنین رســانه های ســنتی، بــا هدایت رهبران سیاســی، 
موضوعی بسیار مورد عالقه ِی دانشمندان علوم سیاسی است. مهاجرت در این پژوهش ها جایگاهی 
برجسته داشته و عمومًا با »نبرد«، »کشمکش« و »خصومت« توصیف شده است.]۱۸۰] بازیگران اصلی 
در ایــن نبــرد اهل اروپا، ایاالت متحده و اســترالیا هســتند و قادرند تا از طریق ابزارهــاِی نویِن ارتباطِی 
کنند.]۱۸۱] بیش از آنکه این نبرد بر سر مسائل عمده اقتصادی باشد، بر  فراملی با یکدیگر ارتباط برقرار 
ســر دیدگاه های اجتماعی بین »ملی گرایی و حمایت گرایی« و »ادغام و باز بودن« اســت.]۱۸۲] سیاست 

گشته است. ]۱۸3] کشمکش فراملی بر سر قدرت سیاسی بدل  مهاجرتی، متاسفانه به مرکز این 

مالحظات نهایی در مورد چالش های پیش رو

با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت، سوالی اساسی که مطرح می شود اینست که استراتژی متوازن 
که مورد تصدیق و مورد قبوِل دستورکارهای سیاستی در  برای بهینه نمودن دستاوردهای مهاجران، 

سطح ملی و جهانی باشد چیست؟ 

چه در مقیاســی تاریخی و چه در دوران معاصر، شــواهدی قوی در این مورد موجود اســت که   •
مهاجران دستاوردهای قابل توجهی در موقعیت های مختلف و به شیوه های مختلف و بسیار 
که محدودیت هایی ساختاری در  مهمی داشــته اند. با این حال، این مســأله  نیز واضح است 
راستای محدود کردن خدمات مهاجران وجود دارد که برای جوامع، دولت ها و مهاجران نقشی 
معکوس ایفا می کنند. مشهودترین مثال موجود را می توان مهاجران بدون مدرک و بی قاعده ای 
کافی انجام می دهند؛ علی رغم آنکه ممکن است  دانست که کارهایی با شان اندک و دستمزد نا
در بســیاری از موارد به شــدت مورد نیاز باشــند. اصالحات ســاختارِی ترکیب شده با ابتکاراِت 
سیاستِی در مورد مهاجرت )همچون قاعده مند نمودن و بهبود مسیر معین( فرصت هایی را 
برای بهینه کردِن خدمات مهاجران و حمایت از بخش های مختلف و جوامع را فراهم می نماید.

ـ مثــل پــول  فضایــی مناســب بــرای نوآوری هــای مبتنــی بــر تکنولوژی هــای نــو وجــود دارد ــــ  •
ـ کــه می توانــد به تســهیل خدماِت مهاجران به جوامع مقصــد و مبدا کمک نماید.  موبایلی ــــ
کمک  تکنولــوژی  مهاجــران۱ می توانــد بــه حمایــت از مهاجــران در سرتاســر چرخــه مهاجرت 
کنــد؛ از جملــه به عنوان وســیله ای برای حمایت از مهاجرت امــن، باقاعده و منظم. با توجه 
گرفتن اســت، حمایت بیشــتر از اســتارت آپ های تکنولوژِی  که در حال صورت  بــه اقداماتــی 

مهاجران۲، رویکردی عملی است.]۱۸4] 

1.  Migrant tech
کمک می کند. که به توانمندسازی مهاجران و تسهیل وضعیت آن ها  به مجموعه ای از تکنولوژی هایی اشاره دارد   .۲



مسائل پیچیده و نوظهور مهاجرت    |   6۹     

گســترش  که  کرد  ـ سیاســی مهاجــران بایــد اشــاره  در ارتبــاط بــا بهبــود دســتاوردهای مدنی ــ  •
که مهاجران می توانند به عنوان رهبرانی مثبت داشته  پژوهش ها، برای مثال بر روی تأثیری 
باشــد )مثل »اثر صالح«( و همچنین رابطه بین انتقال دانش آشــپزی و ســالمت و تندرستی، 
گذشــته دســتاوردهای مهم  سیاســت گذاران و مخاطبــان عــام را قــادر خواهد نمود تا بهتر از 
مهاجران برای دنیای مدرن در سطح جهانی را تحسین نموده و آن ها را به ارائه دستاوردهای 

بیشتر تشویق نماید.

کودکان و مهاجرت غیرامن

کــودکان پدیــده ای مهم در دوران معاصر اســت. به نظر می رســد با رشــد جابجایِی جوانان  مهاجــرت 
کــه خود ناشــی از امکان ســفرهای مقــرون  به صرفه تر، تغییرات اقلیمــی، ارتباطات روبه رشــد منتج از 
گســترِش  تکنولــوژی ، افزایــش نابرابــری جهانی در توزیع فرصت ها، امنیت و دسترســی به مشــاغل و 
کات فرهنگی جهان است، شاهد رشِد ابعاد و اهمیت این موضوع باشیم. همچون سایر انواع  اشترا
کلیه  مهاجرت، این پدیده نیز انواع و اشکال متنوعی دارد. طبق تعریف حقوق بین الملل، »کودک به 
کمتر از آن تعریف  کودک طبق قانون داخلی  افراد انســانی زیر ۱۸ ســال اطالق می شــود مگر آنکه ســن 
شــده باشــد«.]۱۸5]  با این حال داده های موجود همواره به این تعریف وفادار نیســت، با این شــرایط، 
گســترده تِر »مهاجرت«  بیشــتر اوقات ارجاع به اصطالح »مهاجرت جوانان« صورت می گیرد. اصطالح 
ـ نوعی از جابجایی که مدت زمان آن کوتاه تر از  می تواند هر دو نوِع تحرِک انسانی داخلی و بین المللی ــــ
ـ و هم سفرهای یک طرفه و هم چرخشی را پوشش دهد. بنابراین مهاجرت می تواند طیفی  عمر است ــــ
که ناشی از  متنوع را دربربگیرد: از تغییر مکان خانوادگِی غیرمسأله  ســاز تا آوارگِی اجبارِی آســیب زننده 
کودکان  کســازی قومی و تجزیه کشور. مهاجرت  خشــونت و جنگ اســت، همچنین اقداماتی چون پا
هم به سفرهایی اطالق می شوند که کودکان با افراد خانواده بزرگسال همراه می شوند، و هم وضعیتی 
که از منظر  کودکان طی آن مجبور به ســفر به تنهایی می گردند؛ همچنین شــرایطی را در برمی گیرد  که 
کودکان می گردد و هم  کیفیت زندگی  فرصت هــای تحصیلی و امنیت خانوادگی، موجب بهبود پایدار 
موقعیت هایی که موجب قرار گرفتن آن ها در معرض استثمار و یا ریسِک آسیب روحی بلندمدت می گردد. 
کودکان، این بخش بر الگوهای امن تمرکز نداشــته و بر  با وجود انواع مختلف مهاجرت های امن 
که غیرامن، بی قاعده و بهره کشــانه اســت، متمرکز اســت. این بدان معنی  کودکان  نوعی از مهاجرت 
نیست که سایر ابعاد مربوط به مهاجرت کودکان اهمیت ندارد. ضرورِت درک بهتر از مهاجرت غیرامِن 
بین المللِی کودکان، در ابعاد مختلف، از این واقعیت نشات می گیرد که این جنبه از مهاجرت نیازمند 
مشــارکت و حمایت بیشــتر از جانــب دولت ها و بازیگران بین المللی در جهــِت تضمین حفاظت مورد 
گســتره ی آن اســت. همانطور  کودکان اســت. یکی از دالیل افزایش توجه به این پدیده، اندازه و  نیاز 
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که شکل ۱ و ۲ )در صفحات بعد( نشان می دهد، 3۷.9 میلیون مهاجر زیر سن ۲۰ سال در سال ۲۰۱9 
کل مهاجران جهان را تشکیل می دهد. این واقعیت، پیامدهای مهمی  که ۱4 درصد از  وجود داشته 
که موجب ترغیب و افزایش  کودکان و مهاجرت دارد. عاملی دیگــر  بــرای متصدیــان آموزشــی و رفاهی 
گردیــده، ارزش خبری بــاال و ماهیت  کودکان  اراده سیاســی و اذهــان عمومــی به مســأله ی مهاجرت 
کوردی در سپتامبر ۲۰۱5 و خشم  کودکان است. غرق شدِن تراژیِک آالن  جلب کننده ِی مسأله ی  رنج 
بین المللِی ایجاد شــده به واسطه ی سیاست جداسازی خانواده ها در مرزهای جنوبی آمریکا توسط 
گاهی رو به رشد از  که آ دولت ایاالت متحده در سال ۲۰۱۸ مثال هایی از این موضوع است. همچنان 
کودکان مهاجر نیز نمودی  تأثیراِت اساســِی جنبه هاِی مختلِف فرایند مهاجرت برای تعداد زیادی از 
کودکان را در مرزها یا در فرایند دیپورت از والدینشان  که  دیگر از این مسأله  است.]۱۸۶] سیاست هایی 
کودکان را از پیوستن مجدد به خانواده هایشان  که  جدا می کنند، همچنین رویه های دولتی طوالنی 

کودکاِن موردنظر، مخرب باشد. ]۱۸۷] برای سال ها باز می دارد می تواند برای سالمت و تندرستِی 
کــودکان، همچــون بزرگســاالن بــه اشــکال »اجبــاری« و »داوطلبانه« تقســیم نگردیده  مهاجــرت 
است، بلکه به عنوان ترکیبی از عوامل انتخابی و اجباری نگریسته شده که ممکن است در طول زمان 
کنون عمومًا  کودکان، این پدیده ا تغییر نماید. به دلیل تنوع باالی وضعیت های مربوط به مهاجرت 
که مانع  که مزیت آن این است  تحت عنوان »کودکاِن در حرکت«۱ مورد اشاره قرار می گیرد؛ اصطالحی 
از جابجایی آن از یک دسته بندِی مهاجرتی به دیگری نشده اما مشکل آن مبهم ماندن چالش های 

موجود پس از استقرار است.
کــودکان بــه شــیوه های بســیار متنوعــی مهاجــرت می نماینــد. بعضــی از مهاجرت هــا به شــدت 
کار در  جنســیت محور اســت، همچــون انتقــال اســتثمارگونه ی دختــراِن نیجریــه ای بــه اروپــا بــرای 
کسب فرصت های بهتر. اما  صنعت ســکس، یا ســفر خودجوش نوجواناِن پسر شــمال آفریقایی برای 
کشــور مقصد ممکن  که بر اســاس  گرچه  کثر مهاجرت ها، هم پســران و هم دختران را در بر می گیرد؛  ا
کــه در اثر جنگ یا  کــودکان، به ویژه آن هایی  اســت نســبت ها تغییــر نماید. بســیاری از مهاجرت های 
فاجعــه نیســت، امن بوده و در قالب واحد خانواده صورت می پذیــرد. با این حال، تمایل فزاینده ای 
که امنیــت آن ها را به خطر انداخته و حقوق  کودکان در مهاجرت هایی وجود دارد  کردن  بــرای درگیــر 
آن هــا را نقــض می کنــد. نمونه های این نوع از مهاجرت تنها شــامل مهاجرت های اجبــاری و مرگ بار 
که غرق شــدن در آن  ـ همچون مدیترانه ی شــرقی و مرکزی  از طریــق مســیرهای پرمخاطــره نیســت ــــ
کودکان به طور معمول با  کــه در آن  ـ بلکــه هم چنین مهاجرت هایی را دربرمی گیرد  خ می دهد ــــ زیــاد ر
خطر خشونت جنسی و فیزیکی مواجهند. مهاجرِت غیرامن همچنین شامل وضعیت هایی می شود 

1.	 	Children	on	the	move
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کــرده و از همین طریق از  کودکان سوءاســتفاده  کــه طــی آن واســطه های بهره کش از نیاز به مهاجرت 
کودکان تحت حفاظت خود طلب می کنند. کشیده و یا خدماتی را از  کار  کودکان 

کودکان ممکن است مهاجر داخلی و یا بین المللی باشند. کودکانی که مهاجرت شان داخلی است 
شامل افراد آواره ی داخلی، مهاجران فصلی یا مهاجران روستا به شهر می گردند.]۱۸۸] مهاجرت داخلی 
ممکن اســت چرخه ای بوده و مقدمه ای برای جابجایی بین المللی باشــد. هر ســه ی این دســته ها، 
کــودکان را شــامل می شــود و بعضــی از آن ها نیز تحت شــرایط بســیار مخاطره آمیز  گروه هایــی بــزرگ از 
کــه به دالیــل خانوادگی  کودکانی می شــود  کــودکان، شــامل  صــورت می گیــرد. مهاجــرت بین المللــی 
همچون امنیت و بقاء و با وعده های قاچاقچیان برای فرصت های بهتر سفر کرده و معمواًل به دالیلی 

بیش از یکی از دالیل مذکور صورت می گیرد. 

کــودکان، به ویــژه در ارتبــاط بــا امنیت شــان،  عوامــل زیــر جهــت درک نیازهــای خــاِص 
اهمیت باالیی دارند:

الف( کودک با چه کســی ســفر می کند؟]۱۸9] آیا او به همراه والدین خود یا سرپرســتانی است 
)شامل سرپرستان سنتی و مرسوم(، بدون همراه سفر می کند )تنها(، یا جدا سفر می کند 
کودک ممکن اســت  )همــراه با بســتگان، غریبه هــا، قاچاقچیان یا تعدادی آشــنا(؟۱ یک 
کند اما ســپس از خانواده جدا شــود، بنابراین نیازهای او در  مهاجرت را با همراه شــروع 

مراحل مختلف سفر تغییر می کند. ]۱9۰]

کردن  کودک قانونی است؟ )به واسطه ی ویزا یا سایر شرایط قانونی(. سفر  ب( آیا مهاجرت 
کودکان به صورت وضعیت بی قاعده آن ها را در خطر استثمار، بازداشت و سایر آسیب ها 

کودک ممکن است در طول مهاجرت از  قرار می دهد. ]۱9۱]همچنین وضعیت قانونی 
که تقاضای پناهجویی رد شــده اما  باقاعــده بــه بی قاعده تغییــر نماید، همانند زمانــی 
کشــور مقصد می ماند. عکــس این وضعیت نیز صــدق می کند،  کــودک بــدون اجــازه در 
کودِک بدون مدرک وضعیت قانونی را بدست می آورد. مثالی از  که یک  همچون زمانی 
که  کودکی  که طی آن  این وضعیت را می توان رویه ی موجود در ایاالت متحده دانست 
گرفته شــده؛ وضعیت قانونی ویژه  گرفته، ترک شــده یا نادیده  مورد ســوء اســتفاده قرار 

مهاجران خردسال۲ را بدست می آورد. ]۱9۲]

1.	 	UNHCR	was	the	first	agency	to	specifically	focus	on	the	needs	of	this	population
2.	 	Special	Immigrant	Juvenile	Status
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کــودک برای فرار از آزار و شــکنجه مهاجرت نموده است؟ســرباز-کودک، عضویت  ج( آیــا 
کــودکان از  کــودکان و سوءاســتفاده از  در دار و دســته ی خرابــکاری و اغتشــاش، ازدواج 
کودکان اند. دسترسِی به موقع به نماینده یا وکیل و قیم قانونی،  موارد آزار و شکنجه ی 

اولویت حفاظتی در این وضعیت مهاجرتی است. ]۱93]

کــودک بــه دنبــال تصمیم گیــری خانــواده مهاجــرت کرده اســت؟ یا بــدون اطالع و  د( آیــا 
که مســئولیت بزرگســاالن  کشــورهایی  کودکان مهاجر در  حمایت خانواده؟ بســیاری از 
در ســنین پاییــن به آن ها محول می گــردد، عاملیت تصمیم گیری برای خود را به دســت 
می آورند. پسران افغانستانی، مردان و زنان نوجوان اریتره ای، پسران و دختران آمریکای 
گرچه  کردن نقشی مشابه بزرگساالن،  مرکزی نمونه هایی از این دســت هســتند. با بازی 
کودک دســته بندی می شــوند، امــا بســیاری از آن ها  تحــت قانــون بین الملــل به عنــوان 
بــه دنبــال فرصت هایــی بــرای حمایت از خــود و خانواده هایشــان به واســطه یــا از طریق 
کــودکان در آفریقای غربی و مرکزی، بــه دنبال آموزش مذهبی  مهاجرتنــد.]۱94] همچنیــن 
که قرار اســت مراقب وضعیت رفاهی و آموزشــی آن ها  رفته و به یک رهبر یا چهره مذهبی 
گر چــه در نهایت عمومًا از ســر ناچاری به نیروهــای آنان تبدیل  گــذار می گردند،  باشــد وا
کودک می بایست در مورد آن تصمیم  که  گرفتن مسأله  ای  کل با در نظر  می شوند.]۱95] در 
بگیرد و با توجه به اینکه استانداردهای محلی در این زمینه متغیر است، نمی توان سن 
کــودک وجهه  کــه در آن ســن تصمیمات  گرفت  کشــورها در نظــر  خاصــی را بــرای تمامــی 

قانونی پیدا کند. 

که  اســتراتژی مهاجــرت خودجــوش می تواند شــامل وارد شــدن به رابطه با بزرگســاالنی باشــد 
جابجایــی بیــن مرزی را تســهیل می کننــد و در مقابل نیز خدمتــی دریافت می کننــد.]۱9۶] نوجوانان 
که  همچنیــن بــه منظــور تامین منابــع الزم برای مهاجرت درگیــر فرصت های درآمدزایی می شــوند 
کار یا قاچاق جنســی باشــد.]۱9۷] به دلیل  ممکن اســت شــامل موقعیت های به شــدت اســتثمارِی 
کــه خواهان جابجایی انــد، جایگزینی  فقــدان مســیرهای مهاجــرت قانونی، بســیاری از نوجوانانی 
که ۲۸ درصد از قربانیان قاچاق در ســطح جهان،  کرده اســت  گزارش  امن تر ندارند.]۱9۸] پلیس اروپا 
کودکاننــد.]۱99]  دولت هــا در قبال ایــن وضعیت های مخاطره آمیز تعهداتی دارنــد، از جمله از طریق 
که ممکن است مانع از سفرهای  کردن فرصت های معیشت  عملیات  جست وجو و نجات و فراهم 

پرخطر شود. ]۲۰۰]
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کودکان مسائل مربوط به داده در اندازه گیری ابعاد مهاجرت 

گســترده پذیرفته شــده اســت: یکی این کــه ابعاد  کــودکان به صــورت  گــزاره در رابطــه بــا مهاجــرت  دو 
کودکان ناقص  کــودکان در حــال افزایش اســت و دیگر آن کــه داده های مربوط به مهاجــرت  مهاجــرت 
است. شکل نخست و دوم نمایی از مهاجرت افراد زیر ۲۰ سال را از سال ۱99۰ ارائه می دهد. در غیاب 
که از ۲ تا باالی ۱۸ سال را در بر می گیرد، تکیه نمود.  کودکان، باید به این داده ها،  داده های مختص 
این داده ها بر اســاس سرشــماری و بســیار قابل اتکا بوده، و یک افزایش یکنواخت در مقادیر مطلق و 

کاهشی در نسبت افراد زیر ۲۰ سال به عنوان سهمی از مهاجرت جهانی را نشان می دهد.

شکل ۱: مهاجران جهانی زیر ۲۰ سال ]۲۰۱]

 

شکل۲: سهم مهاجران جهانی زیر ۲۰ سال]۲۰۲]
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کودکان مهاجر میزانی حدود 3۱ میلیون نفر اســت.]۲۰3] این عدد  کل  جدیدتریــن بــرآورد از تعــداد 
که در  کل افراد زیر ۱۸ ســالی است  نمایانگر میزان »انباشــت« مهاجران بوده و نشــان دهنده ی تعداد 
گرچه این رقم تصویری از وســعت ایــن موضوع ارائه  کشــوری غیــر از محــل تولد خود زندگی می کنند. 
می دهد، اما از لحاظ دقت محدودیت دارد، چرا که نمی تواند نشان دهد که کودکان مهاجر از کدام کشور 
آمده اند، وضعیت قانونی مهاجرت آن ها چگونه است، چه مدت آن جا بوده اند یا در چه تاریخی متولد 
 	(UNHCR)شده اند. یونیسف با استفاده از داده های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
و دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (DESA	UN) و همچنین آژانس امدادرسانی 
کودک  که حدودًا از هر ۸ مهاجر یک نفر آن ها  کرده است  کاریابی و اداره آمار اتحادیه اروپا۱ محاسبه  و 
که با وضعیت قانونــی و حمایت های الزم مهاجرت  بــوده و عمــده ی آن ها مهاجران باقاعده بوده اند 
می کنند. با این حال، تعداد بسیار زیادی از این امنیت بهره مند نمی شوند. حدود ۱3 میلیون پناهندگی 
که اجبارًا در کشور خود آواره شده اند وجود دارد.  کودِک پناهجو و ۱۷ میلیون کودک  کودک، 93۶ هزار 
که پیش تر در شــکل ۱ و۲  ]۲۰4] این نمودارهای عددِی منطقه ای تکمیل کننده ی تصویر جهانی اســت 

ارائه شد. طبق این نمودارها بعضی مناطق )به ویژه آسیا( افزایش شدیدی را در تعداد مهاجران جوان 
کودکان از کل مهاجران  کرده انــد. این نمودارها همچنین تفاوت های عمده به لحاظ نســبِت  تجربــه 
کمتــر از ۱۰ درصد در اروپا و آمریکای شــمالی. ـ نزدیــک بــه 3۰ درصــد در آفریقا، و  را برجســته می کنند ــــ

شکل3: مهاجران بین المللی )به میلیون( زیر ۲۰ سال، بر اساس منطقه]۲۰5]

 

1.	 Eurostat
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شکل4: سهم مهاجران جهانی )به میلیون(زیر ۲۰ سال، بر اساس منطقه]۲۰۶]

 

کودکان مهاجر دو تعهد اصلی دولت ها در قبال 

آموزش

کشــور فراهم نمایند.  کودکان را بدون تبعیض در قلمرو  که آموزش برای همه  دولت هــا تعهــد دارند 
کــودک مهاجــری، بعضــی از خدمــات دولتــی مهم ترنــد. آمــوزش نــه تنهــا ایجاد کننــده ی  بــرای هــر 
کــه جنبه هــای محــورِی زندگــی را متاثــر می کند،  مهارت هــای فــردی و ســرمایه قابــل انتقالی ســت 
گیــری زبان ها و  گروه  همســاالن، و فرا بلکــه می توانــد بســتری برای شــمولیت اجتماعی، مواجهه با 

فرهنگ های جدید باشد.

سرپرستی

کــودکان مهاجر ضروری اســت، باقی  کــه بعضــی از خدمات دولتی، همچــون آموزش، برای  در حالــی 
خدمــات تنهــا بــرای بعضی الزم اســت. یکــی از این مــوارد، نیاز به تعیین مســئولیت سرپرســتی برای 
که در خطر بوده، همراهی نداشته و یا جدا شده اند ؛ این اقدامی  کودکان در شرایطی است  مراقبت از 
کودکان  که هم در سیاست های ملی و هم بین المللی در ارتباط با مهاجرت  که خواســته شده  اســت 
کمــی از دولت ها این تقاضا را به عنوان تعهــدات قانونی داخلی خود  گرفتــه شــود. تنها تعداد  در نظــر 

که ایتالیا یکی از آن هاست. پذیرفته اند 
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کنونی و سیاست های در حال تحول مسائل 

کمبود اساســی حمایت هــای الزم شــده و چالش های مبرم  ســازمان های زیــادی خواســتار توجــه به 
کلیدی بوده، ریســک  کــه از اولویت هــای  کرده انــد. از جملــه نگرانی هــای جــدی  موجــود را برجســته 
کافی به آموزش  استثمار و سوءاستفاده، آثار منفِی بازداشت، تأثیرات جدایی از خانواده، دسترسی نا
کــودکان و در نهایت، تبعیض  و مراقبت هــای درمانــی، عــدم توجه بــه محرک های مهاجرت اجبــاری 
که میلیون ها کودک با آن مواجهند اضافه  است. به این مسائل ضروری، می توان مشکالت دیگری را 
کافی برای جابه جایی کودکان و جوانان است؛ مسأله  ای  نمود. یکی از آن ها فقداِن مسیرهای قانونِی 
کودکان  گردیــده بســیاری از مهاجرت های  که باعث  جــدی در چارچــوب مهاجــرت در دوران معاصــر 
کودکان مهاجر بدون  که به آن پرداخته نشده، مسأله ی  گسترده و حاد دیگری  غیرایمن باشد. مورد 
کودکان در کمپ ها یا  مــدرک اســت. امــا نگرانی دیگر مربوط به فقدان امنیت و ضمانت  محافظــت از 
کمبودهایی جدی در زمینه ی دسترسی به  پناهگاه های پناهجویان یا پناهندگان است. در نهایت، 

کودک بدون همراه یا جدا شده وجود دارد. ]۲۰۷] سرپرست و وکالت قانونی برای مهاجران 

ابتکارات بین المللی برای ارتقاء محافظت از مهاجراِن کودک

کودک حاصل شده است. یک سند  در سطح بین المللی، پیشرفت هایی در قبال مسأله ی مهاجران 
کودکان  کمیته ی حقوق  که در  کودک اســت  شــاخص، پیوند بین المللِی حقوِق مربوط به مهاجران 
کودکاِن بدون  سازمان ملل در سال ۲۰۰5 ذیل تفسیر عمومی شماره ۶ ۱تنظیم شده است: مسأله ی 
کشورشــان.]۲۰۸] این تفســیر عمومــی با تالش مهم بین المللــی دیگری در  همــراه یا جداشــده بیرون از 
گزارش  کودکان و با عنوان  کمیته ی حقوق  کودکان ادامه یافت؛ در ســال ۲۰۱۲ در  ارتباط با مهاجرت 
کــودکان در زمینه مهاجرت بین المللــی.]۲۰9] نتیجه ی عملِی  ۲۰۱۲ روز بحــث عمومــی: حقوق همه ی 
که بر مسائل اصلِی  کودکاِن در حرکت۲  بود  گروه بین سازمانی برای  روز بحث عمومی، به وجود آمدن 
گــروه پیش نویســی از مجموعه  قواعد  کــودکان در حیطــه ی مهاجــرت تمرکز داشــت. این  حفاظــت از 
کلیدی پایدار در زمینه حفاظت از  که چالش های  کودک ارائه داد  پیشنهادی را در ارتباط با مهاجران 

گرفت. ]۲۱۰] گسترده نیز مورد تحسین قرار  کودکان را مد نظر داشت و بطور 
که پیش تر شــرح داده شــد، تهیه  اخیــرا، ابتــکارات دیگــری بر اســاس نتایج و اصول پیشــنهادی 
کــودکان پناهنــده و مهاجــر بــرای دو پیمان و  گردیــده اســت؛ همچــون موضــع بین ســازمانی دربــاره 
کــودک3 . هیاِت  گــروه عملیاتی بین ســازمانی برای پایــان دادن بــه بازداشــت مهاجران  فعــال شــدِن 

1.  General comment No. 6
2.	 	Inter-Agency	Group	on	Children	on	the	Move
3.	 	Inter-Agency	Working	Group	on	end	Child	Immigration	Detention
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کودکان در ســال  دو پیمان نامه ی ســازمان ملل، دو تفســیر عمومی دیگر را نیز در ارتباط با مهاجرت 
کودکان  ۲۰۱۷ اتخــاذ نمــوده و تالش های خود را در اولین تفســیر عمومی مشــترک در مــورد مهاجرت 
کمیتــه حفاظت از  که نام آن تفســیر عمومی مشــترک شــماره 3 )۲۰۱۷(  در همــان ســال تثبیــت نمود 
حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان و شماره۲۲ )۲۰۱۷( کمیته حقوق کودکان برای قواعد 
کودکان در بافتار مهاجرت بین المللی بود.]۲۱۱]  عالوه بر این، تفســیر  عمومی با توجه به حقوق بشــرِی 
ـ بر اهمیت تخصیص نقشی  ـ کشورهای مقصد، ترانزیتی و یا بازگشتی ــــ عمومی مشترک، صرف نظر از ــــ
پیشتازانه به مقامات رسمی دولت های مربوطه، »با قدرت تصمیم گیری صریح« در باب سیاست ها 
کید می کند. در راســتای این امــر، ارزیابی بهترین  کــودکان متاثر از مهاجرت، تا و اقدامــات مربــوط به 
راهکار و تصمیم از اهمیت خاصی برخوردار است این تصمیمات ، با توجه به مراحل مختلِف فرایند 
تصمیم گیری می بایســت توســط پرســنِل آموزش دیده و مســئولیت پذیر اجرا شــود. یونیسف بخش 
کودکان  کار سیاســتی را با انتشــار »طرح ۶ مرحلــه ای برای تامین امنیت پناهنــدگان و  زیــادی از ایــن 

مهاجر« در سال ۲۰۱۷ انجام داد.
کــودکاِن یک  همــه اســناد بــر ضرورِت توجه به مســأله ی ثبت تولد و داشــتن مــدرک هویتی برای 
کاهش وضعیت بی تابعیتی، استثمار  که این اسناد ابزارهایی مهم برای  کرده اند، چرا  کید  سرزمین تا
کــودک و افزایــش دسترســی بــه امکانــات دولتی همچــون مراقبت های  و ســوء اســتفاده از مهاجــران 
کودکان مهاجر و پناهنده همچنان  گروه های  بهداشتی و آموزش هستند.]۲۱۲] با این حال، بسیاری از 
این مدارک را ندارند؛ از جمله می توان به کودکان سوری متولد شده در تبعید، و کودکان روهینگیایی 

ج از آن اشاره نمود. ]۲۱3] در میانمار و خار
کردن دسترســی به  کشــورهای اروپایی پیشــرفت هایی قابل توجه، هرچند نامتوازن، در نهادینه 
کاهش استفاده از ابزار بازداشت داشته اند، اما  کودکان بدون همراه یا جداشده و  وکالت قانونی برای 

کشورها همچون ایاالت متحده صدق نمی کند. ]۲۱4] این مسأله  در مورد سایر 

ابتکارات منطقه ای برای بهبود محافظت از مهاجران کودک

دادگاه حقــوق بشــری اروپــا بــا ایفــای نقشــی مهم، هرچنــد محتاطانــه، جلســه ای مهــم در ارتباط با 
کــودکاِن پناهجــو )شــامل آن هایی  کــرد.]۲۱5] ایــن دادگاه قــرار دادن  رفتارهــای شــنیع دولت هــا برگــزار 
که »این شــرایط  کرد، چرا  کــه با والدینشــان هســتند( در شــرایط انتظار بــرای پذیرش را ممنــوع اعالم 
که بخصــوص در جنوب اروپا  اضطــراب آور و نگران کننــده، بــا پیامد ضربه هــای روحی اســت«؛ اتفاقی 
کوتاه را ممنوع کرده است  بسیار رایج بوده است.]۲۱۶] این دادگاه، بازداشت کودکان، حتی برای مدتی 
که،  کم اســترس تر شــده اســت. این دادگاه معتقد اســت  و خواهان به کارگیری راه کارهای جایگزین و 
کودکان  شــرایط بازداشــت، با توجه به زمان و میزان مقرر شــده، اثراتی مخرب و غیرانســانی را بر روی 
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خواهد داشت. این ممنوعیت بازداشت، هر چند محدود، باعث شده است تا تأثیرات ناشی از تبعید 
کاهش یابد. کودکان  خانواده بر روی سالمت 

کشــورهای غــرب آفریقــا۱ (ECOWAS) ، با شــرکای  از ســال ۲۰۰5 بدین ســو، اتحادیــه ی اقتصــادی 
کرده است تا  خود برای ایجاد شبکه ی آفریقای غربی(WAN)	۲ همکاری نموده و به طور خاص تالش 
مداخالتی محافظتی و مکانیزم های رجوع موثر برای مهاجران کودک در منطقه، به ویژه آن هایی را که 
بدون همراه سفر می کنند ایجاد نماید. شبکه ی آفریقای غربی از کمک رسانی به بیش از ۶,5۰۰ مهاجر 
کار این شــبکه شــامل تشخیِص زودهنگاِم  گزارش داده اســت.  گرفتن این نهاد  کودک از زمان شــکل 
کــودِک آســیب پذیر و فراهــم آوردِن پشــتیبانی فوری در هنــگام نیاز و همچنین اســتفاده از  مهاجــراِن 
که جایگزین هایی برای مهاجرت، اقدامات حمایتی خانواده ها و  گزینه موجود اســت  مناســب ترین 

کمک به اسکان و ادغام مجدد در شرایط مقتضی باشد. جوامع برای 
گرفته آمریکای التین  کودکان مــورد توجه بین دولتی قرار  که در آن مهاجرت  ســومین منطقــه ای 
اســت. در بین تالش های منطقــه ای مختلف، مهم ترین آن ها نظر مشــورتی دادگاه آمریکایی حقوق 
کودکان در مهاجرت بین المللی است.]۲۱۷] این نظر، توجهات را به  بشر در سال ۲۰۱4 در مورد نیازهای 
نیازهای فوری و تامین نشده برای محافظت بین المللی جلب نموده و رویه هایی اجرایی را در قبال 
کرده و بر اصولی همچون عدم بازداشــت  کودکان توصیف  تقاضــای پناهجویــی و مهاجرت بی قاعده 

کید می نماید. کودکان بر اساس شرایِط مهاجرتِی بی قاعده تا

نمونه هایی از پیشرفت های اخیر در محافظت از کودکان مهاجر

شــامل  را  کــودک  مهاجریــن  از  محافظــت  کــه   ۲۰۱4 ســال  قانــون  اجــرای  بــا  ۱(مکزیــک: 
هــزار  بــه ۱3۰  کــه  شــده اند  تعییــن  کــودک  محافــظ  اختصاصــی  مأمــور  می شــود، 3۰۰ 
کــه 5۰ درصــد آن هــا نیــز بــدون همــراه  کمــک نموده انــد  کــودک در ســال ۲۰۱۷  مهاجــر 
بودنــد. مکزیــک مدلــی جایگزیــن به صــورت مراقبــِت غیر حضانتــی و مراقبــت مبتنی بر 
کــودکاِن قربانــِی خشــونت را توســعه داده و در حال  پــرورش خانوادگــی بــرای جای دهِی 
طراحــی یــک برنامــه  عملیات ملی بــرای افزایش شــیوه های جایگزین  بازداشــت اســت. 
کــودکان« در یــک پــروژه منطقــه ای  مکزیــک در حــال همــکاری بــا مجموعــه »نجــات 
کشــورهای مثلــث شــمالی اســت.  بــرای بهبــود شــرایط محلــی و دسترســی آموزشــی در 

1.	 	Economic	Community	of	Western	African	Countries	(ECOWAS)
2.	 	Western	African	Network	(WAN)
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کنترل مهاجرتی ایــاالت متحده، در حــال به وجود آوردن  در همیــن حین، برونی ســازِی 
که به دنبال ثبت تقاضای پناهجویی برای  شرایطی مخاطره آمیز برای خردساالنی است 
ایاالت متحده اند. نظام سهمیه بندی محدود برای تقاضای پناهجویی، هزاران نفر از جمله 
ِک مرز  خ خطرنا خردساالن بدون همراه را مجبور کرده است که ماه ها زندگی خود را در برز
مکزیک سپری کنند؛ جایی که دسترسی به خدماِت موثِر محافظت از کودکان وجود ندارد.

محافظــت  و  خارجی هــا  محافظــت  قانــون  موفقیت آمیــِز  اجــرای  ســال ۲۰۱4  از  ترکیــه:   )۲
کودکان  که اجازه دسترســی به محافظت، آموزش خدمات بهداشــتی برای  بین المللی، 
کودکان ترکیه ای را فراهم می کند.  تحت محافظت بین المللی یا موقتی با سطحی برابر با 
کودکان پناهنده بــه آموزش و خدمات  ایــن قانــون منجر به بهبود دسترســی مهاجران و 
کــودکان  بهداشــتی و پزشــکی مــورد نیــاز آن ها شــده اســت. علی رغــم این پیشــرفت ها، 
پناهنده ســوری همچنان با چالش هایی در تامین ســالمت و فرصت های آموزشی مورد 
گامی مهم و  که برای ســوری ها فراهم شــده،  کز آموزشــی موقتی  نیاز خود مواجهند. مرا
که در ابتدا توسط  کودکان سوری به زبان عربی است  انتقالی برای تامین آموزش رسمی 
جامعه میزبان به رســمیت شــناخته نشــده و شــمولیت آن ها در جامعه میزبان با تاخیر 
کــه پناهندگان با  گرفت. اســتخدام دکترها و معلمان ســوری، چالش های زبانی  صــورت 
آن مواجه بودند را تعدیل نمود. عالوه بر این، بعضی از معلمان ترکیه ای استخدام شده 
بــرای پاســخگویی به جمعیت افزایش یافته مدارس، بدون تجربــه بوده و فاقد مهارت و 
کودکان آسیب دیده بودند. کالس های درس و  حمایت گری الزم برای وضعیت پیچیده 

مسائل نوظهور

کــودکان در پیمان های جهانی، تالشــی با ذینفعــان متکثر برای  گرفته بــرای حقوق  ابتــکارات شــکل 
که تعداد زیادی از حوزه های اولویت دار را برای تحقق  کودک اســت  کردن مسائل مهاجران  برجســته 
کرده اســت. در میان این ها  کودکان مشخص  بخشــیدن به اهداف توســعه پایدار شــماره ۱۱۰.۷ برای 
که تکیه گاهی برای فرایند ارزیابی، ســازگار با  تولید دقیق، هدفمند و تفکیک شــده داده هایی اســت 

کودکان در پیمان جهانی مهاجرت باشد.  اهداف محافظتِی مهاجرت 
که در لیبی متوقف شده اند  که 9 درصد از 4۰۰ هزار مهاجری  کرد  گزارش  در سال ۲۰۱۷، یونیسف 
کودک بوده و ۱4هزار نفر از این ها بدون همراه بودند.]۲۱۸] در مه ۲۰۱۸، سازمان عفو بین الملل از وجود 

1.  SDG 10.7
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کودک بودند( خبر  بیش از 33 مرکز بازداشت در لیبی با بیش از هفت هزار مهاجر )که بسیاری از آنان 
داد. در غیــاِب فرصت هــای تغییر مکان در اروپا یا دیگر نقاط، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و ســازمان 
کز بازداشت  که خواستار خروج از مرا ملل تالش های خود را بر بازگرداندِن مهاجرانی متمرکز نموده اند 
کودکان  و بازگشت به خانه اند. IOM بازگشت بیش از ۲3 هزار مهاجر از لیبی، از جمله تعداد اندکی از 
که  گــردد  که اطمینــان حاصل  گرفتــن اســت  را تســهیل نمــوده اســت. تالش هایــی در حــال صــورت 
گرفته و فقدان حمایِت از  کودکاِن بازگشته پیش از بازگرداندن آن ها صورت  بهترین ارزیابی ها از منافِع 

گیرد. ]۲۱9] بازگشته ها یا خانواده هایشان پس از بازگشتشان مورد توجه قرار 

نتیجه گیری

کیفیت مهاجرت کودکان در دوره معاصر منجر به ایجاد اصالحات سیاستی  توجه روزافزاون به ابعاد و 
ـ که در حال نتیجــه دادن به صورت محافظت های  ـ بســیاری از آن ها در باال ذکر شــد ــــ گردیــده است ــــ
که تعداد زیادی  بهبود یافته برای مهاجران کودک و پناهندگان است. برای مثال، بسیاری از کشورها 
کرده انــد، طرح های سرپرســتی و خدمات وکالــت قانونی  کــودکاِن بــدون همــراه بــه آنجا مهاجــرت  از 
که اجرای سیاســت ها ناقص و یا ناســازگار  رایگانــی را ترتیــب داده اند. هم چنین، حتی در آن جاهایی 
کودک  که باید برای مهاجران  اســت، اجماعی رو به رشــد در باب اســتانداردهای حداقلی وجود دارد 
گیرند به طور وســیع  کــودکان مهاجر نباید مورد بازداشــت قرار  که  گــردد. بنابراین این مســأله   اعمــال 
گرفته است، همچنین عاملیت  آن ها، مشارکت و وضعیت اقامتشان باید با در نظر  مورد پذیرش قرار 
داشتِن آسیب پذیری و وابستگی آن ها مورد توجه قرار گیرد، همچنین اینکه کودکان پناهنده و مهاجر 
کودکان جدا  کودکان بهره مند شــوند و اینکه  بایــد از خدمــات متداول آموزشــی داخلی و محافظت از 

گرفته است. گسترده قرار  شده مستحق دریافت خدماتی ویژه اند نیز مورد پذیرش 
کشور خود و چه در  که به وسیله ی زور آواره شده اند، چه در داخل  کودکانی  تعداد بسیار زیادی از 
کمپ های اختصاص داده شــده به آن ها، همچنان از دسترســی به خدمات اولیه چون مراقبت های 
بهداشــتی و آموزش محروم بوده و تهدیدات پیاپی فیزیکی و روانی را تجربه می کنند. اســتثمار و قرار 

کودکان مهاجر است. گرفتن در معرض خشونت در طول مسیر همچنان حوادثی معمول برای 
کودکان مهاجر همچون مشارکت  این بخش به نکات امیدبخش زیادی در مورد بهبود وضعیت 
مشتاقانه طیفی از بازیگران مختلف در محافظت از کودکان مهاجر، تولید خط مشی هایی برای بهبود 
سیاست ها، همگرایِی فزاینده ِی بیِن بخشِی افراد حرفه ای که با کودکان مهاجر سروکار دارند و توسعه 

کودکاِن مهاجر. فعالیت و رهبری دروِن خوِد جامعه ِی 
کــه چالش های جــدی مربوط بــه محافظت  در نهایــت، تکــرار مجــدد این نکته ارزشــمند اســت 
گام هایی هماهنگ  که  که به نظر می رسد تداوم داشته باشند مگر  همچنان باقی است، چالش های 
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برای مقابله با روندهای نگران کننده برداشته شود. در میان این ها، شاید مهم ترین چالش، شواهد 
که جوامــع مهاجر از جملــه مهاجران جــوان را هدف می گیرد، چــه در طول  خشــونت پایــداری باشــد 
که از ایــن چالش هــا در کمپ های  کودکانــی  کشــورهای میزبان.  سفرشــان و چــه پــس از رســیدن بــه 
گذشته خود رها  گر بخواهند از سنگینی بار  ک جان سالم به در می برند، ا پناهندگی یا مرزهای خطرنا
که از مزایاِی خانواده و  گیر، ثبات و فرصت هایی جدیدند. برای آن هایی  شوند، نیازمند اقداماتی فرا
جوامع بهره می برند این نتایج به بار خواهد آمد، چرا که می توانند به شکلی فعال در جوامع مشارکت 
کالس های  نموده، بدون آن که نگران خشونت های ناشی از بیگانه هراسی یا نفرت باشنداز جمله در 
درس، زمین فوتبال یا مجتمع های مسکونی. برای آن کودکان مهاجری که تنها سفر کرده اند، نیاز به 
اطمینان حاصل کردن از وضعیت اقامت آن ها و همچنین مطمئن شدن از آنکه صدای آن ها شنیده 

می شود و اینکه می توانند در جهت دست یابی به آرزوهای خود حمایت شوند، وجود دارد.
نظام های رفاه کودکان و نظام حکمرانی مهاجرت باید همگرا گردیده و ظرفیت الزم برای همکاری 
کودکان مهاجر در ساختارهای  با ســازگاری بیشــتر را پرورش دهد، همچنین برای تســهیِل شــمولیِت 
محلِی محافظت از کودکان و تشویق به درک و انباشت دانش بیشتر در باب نیازها و حقوق کودکان در 
کودکان مهاجر موجود در قلمروی  کامِل تعهداِت بدون تبعیض برای تمامِی  نظام مهاجرت و اجراِی 

گیرد. سرزمینی اقداماتی صورت 





کمیت دولت ها داشــته اســت. دولت ها قــدرت  خود  حکمرانــی جهانــی رابطــه ای نزدیک بــا اقتدار حا
که جزو ملتشــان نیســتند حفظ می کنند چرا  در ارتباط با تصمیم گیری درباره ورود و ماندن افرادی را 
که مهاجرت مســتقیمًا بر بعضی از عناصر تعیین کننده دولت تأثیر می گذارد. ترتیبات دو و چندجانبه 
ویژگی هــای حکمرانــِی مهاجــرت اســت و همچنیــن ترتیبــات جهانی متعــددی در قالــب پیمان های 
که از طریق آن دولت ها توانسته اند به توافقی برای اجرا و عملیاتی کردن حقوق  بین المللی وجود دارد 
بشر و وظایف دولت ها در حوزه هایی معین دست یابند. میثاق بین الملی حقوق سیاسی و مدنی سال 
۱9۶۶ و میثاق ۱95۱ مربوط به وضعیت پناهندگان )میثاق پناهندگان( دو مثال بارز از این موضوعند، 
که مورد تصویب و پذیرش گسترده قرار گرفته اند . سایر میثاق های مهاجرت بطور گسترده ای پذیرفته 
نشده اند، همچون میثاق بین المللِی حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آن ها۱ که 

همچنان نیز کشوِر مقصِد شاخصی در میان دولت های عضِو آن وجود ندارد.
پیمــان جهانی برای مهاجــرت ایمن، منظم و باقاعده )پیمان جهانی مهاجــرت( به عنوان اولین 
کره شده ِی بین المللی درباره اهداف حکمرانی مهاجرت که موازنه ای بین حقوق مهاجران  اعالمیه مذا
گام برجســته دیگری در این مســیر اســت.  کمیتی دولت در مرز های خود را برقرار می کند،  و اصول حا
گرچه این پیمان به لحاظ قانونی الزام آور نیست، اما پیمان جهانِی مهاجرت به واسطه ی اجماعی در 
کردند و ســپس در مجمع  که در آن ۱5۰ دولت عضو شــرکت  کنفرانــس ســازمان ملــل  دســامبر ۲۰۱۸ در 
عمومــی ســازمان ملــل در همان مــاه و با رای گیری میان اعضا و بــا ۱5۲ رای موافــق، دو رای مخالف )و 

1.	 International	Convention	on	 the	Protection	of	 the	Rights	of	All	Migrant	Workers	and	
Members of Their Families

5: پیشرفت های اخیر در حکمرانِی جهانِی مهاجرت



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    84   |    یک 

۱۲ ممتنــع( تصویــب شــد. در غیــاب یک رژیــم بین المللــی یک پارچه بــرای مهاجــرت، مهاجرت های 
گسترده ناشی از رویدادهای مهم، و همچنین حوادث ژئوپلیتکِی ویران کننده۱  غیرمنتظره در مقیاس 
کنش ســریع از سوی  که نیازمند وا ، می تواند آثاری جدی بر حکمرانِی مهاجرت جهانی داشــته باشــد 
جامعه بین المللی می باشد. چنین رویدادهایی همچنین باعث تسکین بعضی از شکاف های موجود 
درون چهاچــوِب تکه تکــه حکمرانــی جهانــی مهاجــرت و نیاز بــرای اقدام برای توســعه ِی یــک رویکرِد 
بین المللِی یکپارچه به مهاجرت برای بهبود دولت ها، جوامع و مهاجران شــده اســت. برای نمونه در 
سال ۲۰۱5 و ۲۰۱۶، جابجایی گسترده ِی بیش از یک میلیون نفر به اروپا و از طریق آن )شامل سوری ها 
که در  و دیگــر پناهنــدگان( عزمی جدی برای اعالمیه نیویورک برای پناهندگان و مهاجران، فراهم آورد 
گرفت.]۲۲۰] دســتیابی به اعالمیه  گردهم آیی عمومی ســازمان ملل در ســپتامبر ۲۰۱۶ مورد تصویب قرار 
نیویورک نشانگر نقطه عطفی در تاریِخ حکمرانی مهاجرت جهانی بود. تمام ۱93 دولت عضو سازمان 
کرده و نســبت به  ملــل بــه طور یکپارچه، حمایت و تایید خود را از حقوق مهاجران و پناهندگان اعالم 
کرات بین دولتی به منظوِر دستیابی به توافق بر سر پیمان جهانی مهاجرت]۲۲۱] و همچنین  فرایند مذا
پیمان جهانی پناهندگان]۲۲۲] متعهد شدند. مهم تر از همه آنکه، این دو پیمان بر روی سال ها گفتگوی 

ساختارمند، ابتکارات و همکاری بین دولت ها در سطوح منطقه ای و بین المللی بنا شدند.

توسعه و پذیرش پیمان های جهانی

که جهــان مواجه با  گســترده از بحــران به وجــود آمدنــد، چــرا  دو پیمــان جهانــی مذکــور، خــود از درِک 
که مــردم را در نقاط متعــددی از جهــان دربر می گرفت. این  گســترده بــود  جابجایی هایــی در مقیــاس 
ـ منجر  ـ به ویــژه در حــوزه مدیترانــه و همچنیــن دریــای عدن/ دریای ســرخ و خلیــج بنگال ــــ حوادث ــــ
به دســتیابی به اعالمیه ی نیویورک شــد. در ســپتامبر ۲۰۱۶ و در طی نشســت ســازمان ملل در ارتباط 
که  گردید، بعضی از کشــورها تعهــدی را پذیرفتند  که در ســایه بحــران برگزار  بــا پناهنــدگان و مهاجــران 
کره در مورد دو پیمان مذکور بود. تصــور اولیه، یک پیماِن واحد بود  هســته ی مرکــزی آن، الــزام به مذا
که هم پناهندگان و هم مهاجران را پوشــش می داد. موانع بســیاری در مســیر این طرح خود را آشــکار 
کمرنگ شدن محافظتی شود  نمود، از جمله ترس از اینکه از یک سو، یک پیمان دومنظوره منجر به 
کردِن  کنند و از سوی دیگر آنکه، یکسان فرض  که پناهندگان قرار بود ذیل پیمان پناهندگان دریافت 
کــه دولت ها حاضر به پذیــرش در قبال  مهاجــران و پناهنــدگان، الزامات ســنگین تری نســبت به آنچه 
کشــورهای مقصد، حاضــر به به پذیرش یک پیمان  مهاجران بودند، متوجه دولت ها می کرد. بیشــتر 
جهانی بودند که تنها مربوط به پناهندگان شود، اما دیگر دولت ها، به ویژه کشورهایی از جهاِن شمال، بر 

گسترده یا حوادثی با تاثیرات عمیق همچون حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. منظور منازعات فراملی در ابعاد   .۱
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پیمانی جهانی برای مهاجرت نیز پافشاری کردند. هر دو پیمان برخالف یک پیمان بین المللی که همه 
طرف های دولتی را متعهد به اجرای مفاد خود می نماید، به شکلی غیرالزام آور پیش بینی شده بودند.۱ 
عالوه بر این، بحث های مفهومی در ارتباط با تعاریف مختلف از »پناهنده« و »مهاجر« که به اعالمیه 
که اعالمیه  نیویورک مربوط می شود، در طول شکل گیرِی این دو پیمان، بسیار برجسته بود. در حالی 
که »پناهندگان و مهاجران حقوِق جهانشــموِل بشری و آزادی های اساسِی  نیویورک اعالم می داشــت 
یکسانی دارند«]۲۲3] ، تمایزها بین این دو برجسته شد، چنانکه در پیمان جهانی مهاجرت آمده است:

گانه ای  »مهاجران و پناهندگان گروه های مجزایی بوده که به چهارچوب های قانونی جدا
که به واسطه ی  مربوط می شوند. پناهندگان مشموِل محافظت بین المللی خاصی بوده 

قانون پناهندگان بین المللی تعیین گردیده است. «

در نتیجه ، پیمان های مذکور به تعریفی مانده محور۲ از »مهاجر« دست یافتند، بر طبق این تعریف، 
کشور زادگاهش زندگی می کند و پناهنده نیست:  که خارج از  مهاجر به عنوان فردی شناخته می شود 
کشان، پناهنده  که وجه اشترا »)شــکل زیر( دســته ای ناهمســان و باقیمانده از افراد را نشــان می دهد 
که طبق آن هر  گیر را استفاده نموده  نبودن است«. در مقابل، اداره جمعیِت سازمان ملل تعریفی فرا

که بیرون از کشور خود اقامت دارد مهاجر است. شخصی 

شکل۱: »مهاجر« به چه معناست؟]۲۲4]

 

کــه بــه دو پیمان منجر شــد خیلی متفاوت بودنــد. پیمان جهانِی پناهندگی توســط  فرایندهــای 
کمیســاریای عالی ســازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در ضمِن اجالس ســازمان ملل در باب 

که آیا پیمان جهانی مهاجرت را می توان به عنوان به عنوان »قوانین انعطاف پذیر«  که وجود دارد اینست  سوالی   .۱
	(Chertail,	2019;	Allinson	et	al.	2019).کرد یا خیر تفسیر 

2.	 	Residual	definition
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پناهنــدگان و مهاجــران در ســپتامبر ۲۰۱۶ و در طــول هدایِت برنامه چهارچوب اقــدام جامع در ارتباط 
گفتگوهای موضوع محــور را با  بــا پناهنــدگان۱ (CRRF) پیش نویــس شــد. UNHCR  ]۲۲5]مجموعــه ای از 
دولت ها و ســایر ذینفعان ســازمان داد و ســپس وارد مشــاوره با دولت ها شــد. در طول این فرایند 5۰۰ 
گرفت.]۲۲۶]  مورد همکاری به صورت مکتوب از سوی دولت های عضو سازمان و دیگر ذینفعان صورت 
UNHCR پیش نویس نهایی را که در طول هفتاد و سومین جلسه از گردهم آیی عمومی سازمان ملل در 
کمیته سوم با ۱۷۶ رای موافق، ۱ رای مخالف )ایاالت متحده آمریکا(  دسامبر ۲۰۱۸ پس از رای گیری در 
و سه ممتنع۲ تصویب شد. ]۲۲۷] فرایند پیمان جهانی مهاجرت، در مقابل، قویًا در اختیار دولت ها بود، 
گرچه مشارکت و حمایت نزدیک دفتِر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور مهاجرت بین المللی 
گردیده و  را همراه داشــت. دو دولِت مکزیک و ســوییس به عنوان تســهیل کننده در این فرایند تعیین 
وظیفه تدوین پیش نویس پیمان را برعهده گرفتند. اولین گام در توسعه این پیمان، شامل شش ماه 
کشوری و در ادامه اقدامات پیگیرانه بود. فرایند تسهیل گیری  مشاوره در سطح جهانی، منطقه ای و 
گرفتن اولین پیش نویِس پیمان شد. آخرین نسخه از متن به صورت رسمی در انتهای  منجر به شکل 
کش در دسامبر ۲۰۱۸ تصویب  کنفرانس ویژه مرا گرفته و در  آخرین دور در جوالی ۲۰۱۸ مورد توافق قرار 
کرات بود. مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک رســمًا  شــد که 5 ماه پس از به نتیجه رســیدن مذا
بر نتایِج کنفرانس بین دولتی برای تصویب پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و باقاعده صحه 
گذاشــت؛ نتایــج رای گیــری مجمــع عمومی عمومی به شــرح زیر بــود: ۱5۲ رای موافــق، 5 مخالف و ۱۲ 
کــرات بین دولتی خارج شــد و در مخالفت با  ممتنــع. ایــاالت متحــده از این فرایند پیش از شــروع مذا
پیمان در مجمع عمومی رای داد )همراه با چک، مجارستان، اسرائیل و لهستان(. کشورهایی که رای 
ممتنع دادند شامل الجزایر، استرالیا، اتریش، بلغارستان، شیلی، ایتالیا، لیبی، لتونی، لیختنشتاین، 

رومانی، سنگاپور و سوییس بودند.

پیمان جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و باقاعده

گراف هایی آغازین اســت  پیمان جهانی مهاجرت، چهار بخش اساســی دارد. اولیِن آن ها شــامل پارا
که چشــم انداز پیمان برای همکاری بهتر میان دولت هــا برای ارتقای حکمرانِی مهاجرت بین المللی 
گیر را  که رویکردی فرا که قلب ســند اســت، شامل ۲3 هدف اســت  را ترســیم می کند.]۲۲۸]  بخش دوم 
در ارتبــاط بــا همکاری بین المللی برای مهاجرت ارائــه می دهد. هر هدف اقدامات مربوطه متعددی 
جهت انجام توسط دولت ها را شامل می شود تا دولت ها از وظایف خود در قبال تعهدشان نسبت به 

گاه شوند.   اهداف ذکر شده آ

1.	 Comprehensive	Refugee	Response	Framework
۲.  اریتره، لیبریا، لیبی
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گانه پیمان جهانی مهاجرت ایمن، منظم و باقاعده اهداف ۲۳ 

۱. جمع آوری و بهره گیری از داده های دقیق و تفکیک شده به عنوان مبنایی برای سیاست های مبتنی بر شواهد.

کتورهای ساختاری که مردم را مجبور به ترک کشورهای خود می کند. ۲. به حداقل  رساندِن محرک های نامطلوب و فا

3. فراهم آوردن اطالعات دقیق و به هنگام در تمام مراحل مهاجرت.

که همه مهاجران مدارک هویتِی قانونی و مســتندات الزم را داشــته باشــند. کردن از این مســأله   4. اطمینان حاصل 

5. بهبوِد دسترسی و انعطاف پذیرِی مسیرهای مهاجرِت باقاعده.

کاری آبرومندانه را تضمین نماید. که  ۶. تسهیِل استخدام منصفانه و اخالقی و حفاظت از شرایطی 

کاهش آسیب پذیرِی مهاجران ۷. شناسایی و 

گم شده. ۸.نجات جان ها و بنا نهادن همکاری های بین المللی در مورد مهاجران 

کنِش فراملی به قاچاِق مهاجران 9. تقویِت وا

کردن قاچاق افراد در بستر مهاجرت بین المللی. ۱۰. پیشگیری، مبارزه و ریشه کن 

۱۱. مدیریت مرزها به شکلی امن، یکپارچه و هماهنگ.

گزینش، ارزیابی و ارجاع دهِی مناسب. ۱۲. تحکیِم قطعیت و پیش بینی پذیرِی فرایند های مهاجرت در جهِت 

کردن استفاده از بازداشت تنها به عنوان آخرین ابزار از بین جایگزین ها. ۱3. منوط 

کمک رسانی و همکاری در چرخه مهاجرت. کنسولی،  ۱4. ارتقاء مراقبت های 

۱5. فراهم نمودن دسترسی به به خدمات اولیه برای مهاجران.

کامل و همبستگی اجتماعی. ۱۶. توانمندسازی مهاجران و جوامع برای درِک شمولیت 

ک مهاجرت. گفتمان عمومِی مبتنی بر شواهد برای شکل دادن به ادارا ۱۷. از بین بردِن همه اشکاِل تبعیض و ارتقاء 

۱۸. سرمایه گذاری در توسعه ی مهارت ها و تسهیِل درک مشترک از مهارت ها، صالحیت ها و شایستگی ها.

۱9. به وجود آوردن شرایطی برای مهاجران و جوامع دور از وطن۱ برای خدمت رسانی به توسعه ی پایدار در تمام کشورها

کردن شیوه های جابه جایی پرداخت های انتقالی و بهبود شمولیت مالِی مهاجران. ۲۰. ارتقا و سریع تر، امن تر و ارزان تر 

کرامت مندانه و پذیرش مجدد، همچنین ادغام مجدد پایدار. ۲۱. همکاری در تسهیِل بازگشت ایمن و 

۲۲. راه اندازی مکانیزم هایی در جهت انتقال پذیر نمودِن۲ حقوق اجتماعی و مزایای دریافتی.

۲3. تقویت همکاری بین المللی و مشارکت جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و باقاعده.

گرفته ایم تا فهم آسان تری از متن بدست آید. )م.( این را معادلی برای diaspora در نظر   .۱
که طی آن فرد)در اینجا مهاجر( بتواند با وجود جابجایی از یک  Portability؛ این اصطالح اشاره به وضعیتی دارد   .۲
مکان به مکان دیگر و مستقل از عدم تطابق ملیت با محل زندگی، از حقوق اجتماعی همچون تامین اجتماعی 

گردد. )م.( بهره مند 
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اهداف ۲3 گانه پیمان جهانی مهاجرت را می توان به سه دسته تقسیم نمود: ۱( اقدامات خاص و 
گسترده و آرمانی به نسبت مستقیم؛ ۲(مسائل مشخص ولی مورد اختالف 3(اهداف بسیار 

جدول۱: اهداف پیمان جهانی مهاجرت بر اساس دسته بندی

آرمانــی و  گســترده  بســیار  اقدامات خاص و به نسبت مستقیممسائل مشخص ولی مورد اختالفاهــداف 

کاهِش محرک های منفِی 
مهاجرت )هدف ۲(

رسیدگی به آسیب پذیری 
کاهش آن  مهاجران و 

 )هدف ۷(
توانمندسازی مهاجران و جوامع 
برای شمولیت کامل اجتماعی و 

 همبستگی
 )هدف ۱۶(

حذف همه انواِع تبعیض و ترویِج 
گفتمان عمومِی شواهدمحور 

)هدف۱۷(
خلق شرایطی برای مهاجران 

و جوامع دور از وطن برای 
کثری به  خدمت رسانی حدا

 توسعه پایدار 
)هدف ۱9(

تقویت همکاری بین المللی و 
 مشارکت جهانی 

)هدف ۲3(

گشودن مسیرهای قانونی 
 وسیع تر برای مهاجران

)هدف 5(
مدیریت مرزها به شیوه ای 
 یکپارچه، امن و هماهنگ

 )هدف ۱۱(
استفاده از بازداشت تنها به 

گزینه و جستجو  عنوان آخرین 
 برای جایگزین های دیگر 

)هدف ۱3(
فراهم کردن دسترسی به 

 خدمات اولیه برای مهاجران 
)هدف ۱5(

سرمایه گذاری در توسعه 
 توانمندی ها و درک متقابل

 )هدف ۱۸(
تسهیِل بازگشت و ادغام 

 مجدد 
)هدف ۲۱(

بهبود داده های مهاجرت و وضعیت 
 پژوهشی آن

)هدف ۱(
ارائه داده های دقیق و بهنگام در 

 همه مراحل مهاجرت
 )هدف 3(

اطمینان حاصل کردن از آنکه 
 مهاجران مدارک هویتی خود را دارند

 )هدف 4(
تسهیِل استخدام منصفانه و اخالقی 

 و شرایط کاری محترمانه
 )هدف ۶(

نجات و هماهنگی موثر برای یافتن 
 مهاجراِن گم شده 

)هدف ۸(
کنش فراملی به قاچاق  تقویِت وا

 انسان
 )هدف 9(

پیشگیری، مبارزه و ریشه کنِی قاچاق 
 انسان

 )هدف ۱۰(
 تقویِت فرایندهای مهاجرت

 )هدف ۱۲(
ارتقاء خدمات مشاوره ای برای 

 مهاجران
 )هدف ۱4(

 تسهیِل در انتقاِل وجوه انتقالی
 )هدف ۲۰(

حمایت از امکان بهره مندی از 
حقوق تامین اجتماعی و مزایای 

 دریافتی
)هدف ۲۲(

که در  بخش ســوم اصلی پیمان جهانی مهاجرت به مســأله ی اجرا مربوط می گردد. واضح اســت 
وهله اول دولت ها مســئوِل اجرای ۲3 هدِف پیمانند. برای حمایت از تالش های دولت ها نیاز به در 
که خود شامل یک پلت فرم دانش، یک مرکز اتصال و یک  گرفتن »مکانیزِم ظرفیت سازی« بوده  نظر 
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سیستم تامین مالِی استارت آپی است. به ویژه، در این بخش ضروریست که دولت ها برای اجرا با سایر 
ذینفعان از جمله مهاجران، جامعه مدنی، بخش خصوصی، اتحادیه های صنفی، مقامات دولتی و 

دیگران همکاری نماید.
عنصــِر دیگــِر پیمان جهانِی مهاجرت به پایش، پیگیری و بازبینی۱ مربوط می شــود. پیشــرفت در 
اجــراِی اهــداف هــر چهار ســال یکبار از ســال ۲۰۲۲ در مجمع عمومی و در »انجمــن بازبینی مهاجرت 
گفتگوی عالی بین المللی مهاجرت و توســعه خواهد بود، مورد بررســی قرار  که جایگزین  بین المللی« 
گرفــت.]۲۲9] بازبینی های منطقه ای هر چهار ســال به طور متناوب با انجمن بازبینی، از ســال  خواهــد 
۲۰۲۰ برگــزار می گــردد. پیمــاِن مذکــور، همکاری هایــی را در این بازبینی هــا از جانب ســایر فرایندهای 
 IOM دولت محور، همچون آن هایی که اشاره شد، و همچنین گفتگوی سازمان بین المللی مهاجرِت
پیش بینــی نموده اســت. ایــن پیمان همچنین دولت ها را به بنا نهادِن بازبینی هایی در ســطح ملی 

تشویق می نماید.

پیمان جهانی پناهندگان

اعالمیــه نیویــورک صراحتــًا نیاز فــوری برای همکاری بیشــتر در تقســیم وظایِف میزبانی و پشــتیبانِی 
کشــورهای با درآمد  کشــورهای همســایه قرار دارند )که بیشــتر آن ها  که عمدتًا در  پناهندگان جهان، 

که: پایین و متوسطند(را اعالم نموده است. اعالمیه بیان می کند 
بــرای رســیدگی بــه نیازهای پناهنــدگان و دولت هــای میزبان، ما باید ســهم  برابرتــری از وظیفه و 
مسئولیِت پذیرش و حمایت از پناهندگان بین المللی را به عهده بگیریم و همزمان نیز دستاوردهای 

فعلی، ظرفیت ها و منابع متفاوِت دولت ها را نیز در نظر داشته باشیم. ]۲3۰]
کراِت بین دولتی برای رســیدن به توافقی  که با دربرگرفتــِن مذا برخــالِف پیمــاِن مهاجرت جهانی 
گرفت ؛ اعالمیه نیویورک پیمان جهانِی پناهندگان را  بر روی ســندی از ســوی دولت های عضو شکل 

که از فرایندی توسط UNHCR پدید می آید، پیش بینی نمود. به عنوان پیمانی 
بنابرایــن CRRF ۲، چنانکــه در ضمیمــه شــماره ۱ اعالمیــه نیویــورک آمــده، محــوِر پیمــان جهانی 
کلیدی CRRF، توسط UNHCR در همکاری نزدیک با ذینفعان توسعه یافت  پناهندگان است. عناصر 
کشــورها و در طــول فراینــد پیمان جهانــی مهاجرت )جدول را ببینید( اجرا شــد؛ این  و در بســیاری از 
کشــورها و جوامع میزبان  فرایند خود شــامِل قبول و دریافت، حمایت از نیازهای مســتمر، حمایت از 
کشــورهای میزبان ۲( کردن فشــار بر  و راه حل هــای بــادوام بــود. اهــداف اصلی CRRF به منظور: ۱(کم 
کشــور ثالث 4( شرایط پشتیبانی از  تســهیِل خوداتکایِی پناهندگان 3(گســترش دسترســی به راه  های 

1.	 	Follow-up	and	review
۲.  چهارچوب اقدام جامع در ارتباط با پناهندگان
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کشورهای مبدا برای بازگشت به صورت امن و محترمانه، تعریف شد.]۲3۱] عالوه بر CRRF پیمان جهانِی 
کنش  که بر روی CRRF بنا شده و اقداماتی را به منظور تضمین وا پناهندگان شامل برنامه اقدامیست 

بهتر به آوارگی پناهندگان، برای دولت ها و ذینفعان مربوطه طراحی می کند )جدول۲(.

جدول۲: حوزه های موضوع محوِر مورِد تمرکز در CRRF و برنامه اقدام

برنامه اقدام
CRRF پایه های

حوزه های مورد حمایتحوزه های فرعی

اخطار بموقع، آمادگی و برنامه ریزی 
احتیاطی

ایمنی و امنیت
ثبت نام و ارائه مدارک

توجه به نیازهای خاص
شناسایِی نیازهاِی محافظتِی بین المللی

وصول و پذیرشوصول و پذیرش

آموزش
شغل و معاش

سالمت
زنان و دختران

کودکان، نوجوانان و جوانان
مدیریِت منابع طبیعی، انرژی و اقامت گاه

امنیت غذایی و تغذیه
ثبت احوال

بدون تابعیت ها
ترویج روابط خوب و همزیستی مسالمت آمیز

برآورده نمودن نیازها و 
حمایت از جوامع

حمایت از نیازهای فوری و مستمر

کشورها و جوامع میزبان حمایت از 

کشورهای مبدا و بازگشِت  حمایت از 
داوطلبانه

اسکان مجدد
کشور  راه حل های مکمل برای پذیرش در 

ثالث
ادغام محلی

سایر راه حل های محلی

راه حل های پایدارراه حل ها

کشــورهای میزبــان و هم چنیــن بــرای اســکان مجدد  کــردِن تامیــن مالــی مناســب بــرای  فراهــم 
کــه مســائلی  ک مســئولیت اســت؛ امــا هــر دو نشــان داده انــد  پناهنــدگان، دو نمــوِد صریــح از اشــترا
چالش برانگیــز در طــول فراینــد پیمــان جهانــی مهاجــرت بــوده و احتمااًل در آینــده نیــز خواهند بود. 
کنندگان  که اهدا کامِل CRRF دشــوار بوده اســت، چــرا  تضمیــِن تامین مالی برای امکاِن نقش آفرینِی 
کشورها از جمله اوگاندا و اتیوپی  کافی برای تسهیِل اجرای چهارچوِب ذکر شده در بسیاری از  کمک 
ـ در قیاس با نیــاِز مکانی برای  کمک  ها ــــ وجــود نداشــته اســت. به همین ترتیب، تعداد بســیار انــدک 
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ـ همچنان بــرای CRRF/ پیمان  اســکان مجــدد پناهندگان و ســایر راه حل های بادوام بــرای آوارگان ــــ
جهانی پناهندگان چالشی اساسی خواهد بود.

برای پیشــگیری از »بحران پناهندگی« در آینده، می توان یک پلت فرم پشــتیبانی را بر اساس نیاِز 
کشور )های( میزبان یا مبدا در دو حالت فعال نمود:

که در آن ظرفیت پاســخگویی کشور  گســترده پناهندگی  یک شــرایط پیچیده/ یا با ابعاد   •
کافی باشد. کافی بوده یا انتظار می رود نا میزبان نا

یک شرایط پناهندگی طوالنی مدت که در آن کشورهای میزبان نیازمند حمایت های قابل   •
توجه بیشتر باشند و یا موقعیتی ویژه برای ارائه ی راه حلی به وجود آید )به عنوان مثال، 
کشور مبدا به صورت داوطلبانه و در مقیاسی بزرگ(  بازگشت داوطلبانه ی پناهندگان به 

که بعضی  ماهیت غیرالزام آوِر پیمان جهانی پناهندگی و تمرکز بر اجرا و اقدام، منجر به این شده 
کــه با وجود  کنند، چرا  صاحب نظــران بــه نشــانه هایی نگران کننــده از احتماِل تحــوالِت پایدار اشــاره 
که رویکردهایی را برگزینند  وضعیت نامطلوِب فعلِی پناهندگان و آوارگان، دولت ها خواهند توانســت 
کنوانســیون پناهندگی  کــه بیشــتر برای خودشــان جــذاب اســت. دیگر نگرانی هــا مربوط بــه تمرکز بــر 
به عنوان هسته ی مرکزِی پیمان جهانی پناهندگان یا بی اعتنایی نسبی به حقوق بیان شده در سایر 

که با رژیِم فعلِی پناهندگی پوشش داده نمی شود. اسناد است، همچنین جنبه هایی از آوارگی 

تکمیل کنندگی، پیوستگی و شکاف های موجود بین دو پیمان جهانی

کره ساختارمند، ابتکارات  چنانکه در مقدمه این بخش ذکر شد، این دو پیمان بر مبنای سال ها مذا
گرفته اند. به ویژه پیمان جهانی  و همکاری های بین دولتی، منطقه ای و در ســطح بین المللی شکل 
که بر اساس ابتکارات و روندهای اخیر مهاجرت جهانی و منطقه ای بنا شده است؛ از جمله  مهاجرت 
که در آن منافع دولت ها همگرا شــده اســت. به همین  بــا در نظــر داشــتن حوزه هایــی موضوع محــور 
ـ کــه در مقدمه  ترتیــب، پیمــان جهانــی پناهندگی بــر »ترجمه اصولی دیرینــه از همکاری بین المللی ــــ
ـ  به اقداماتی صریح و عملی« به منظور »تقسیم  گرامی داشته شده است ــــ کنوانسیون مهاجرت ۱95۱ 
وظایــف و مســئولیت ها به شــکلی پیش بینی پذیر و منصفانــه« تمرکز دارد. پیمــان جهانی پناهندگی 
تالش هــای پیشــین را تحکیــم و تقویت می نماید؛ از جمله با پاســخگویی به تقاضــای مکرر همکاری 
کمیته اجرایی UNHCR و همچنین تحکیِم ابتکاراِت UNHCR برای موارد خاِص  بین المللی از ســوی 

فوق العاده از تقسیم وظایف.
پیمان جهانی مهاجرت به لحاظ ابعاد بزرگ تر از پیمان جهانی پناهندگان اســت، »رســیدگی به 
مســائل همــه مهاجران در همه ابعــاد آن«. بنابراین، نســبت به پیمان جهانی پناهندگــی، به لحاِظ 
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گسترده مربوط به پناهندگان از جمله شرایط آوارگی  کمتری بر چالش های خاِص  متمم بودن، تمرکز 
بلندمــدت دارد. بــا »نمایــی 3۶۰ درجــه از مهاجرت بین المللــی«، پیمان جهانی مهاجرت، مســائل 
کشوِر مبدا؛ در طول سفر  موجود را در طول چرخه مهاجرت مورد نظر قرار می دهد، از زمان عزیمت از 
کشــورهای ترانزیتی؛ به محض رســیدن به مقصــد و ماندن در آنجا و چــه در زمان  مهاجرتــی، شــامل 

بازگشت به کشور مبدا.
ابعاد و مقاصد متفاوت این دو پیمان، موجب پیشگیری از تناقض آن ها گردیده و نوعی پیوستگی 
کلی را میان آن ها به وجود آورده است. اما دو حوزه باقیمانده مهم  دیگر با یکدیگر تداخل داشته و این 
کشــورهای  که به بیرون از  مســأله  حل نشــده باقی مانده اســت: جریان هــای مختلــط از پناهندگانی 
گســترده در حرکتند. وروِد برنامه ریزی نشــده  که در ابعادی  پناهندگــی اولیــه۱ رفته و دیگــر مهاجرانی 
که بطور جدی خواســتار محافظت بین المللِی پناهندگی اند  تعداد زیادی از مردم، از جمله آن هایی 
کــه چنین مطالبه ای ندارند، فشــار زیــادی را متوجه سیســتم  های پناهندگی ملی  کســانی  و دیگــران 
که پناهنده نیســتند ممکن اســت بطور جدی  کرده اســت. حتی آن هایی  و نهادهای حقوق بشــری 
که مورد اشــاره پیمان  کــودکاِن بدون همــراه و آن هایی  کمــک و محافظت باشــند، از جمله  نیازمنــِد 
کاهش آســیب پذیری در مهاجران(. اما  جهانــی مهاجــرت در هدف شــماره ۷ بوده اند )شناساســی و 

هیچ یک از دو پیمان پدیده  »جابجایی های ثانویه«۲ را در بر نمی گیرد.
ـ  ۲۰۱۶ ، حجــم جابجایــی ثانویــه تــا حــدی بــه عنصر جغرافیــا )بخصوص  در اروپــا در ســال ۲۰۱5 ـــ
مجاورِت ترکیه و یونان( و ازدحام جمعیت در کشورهای پناهندگِی اولیه مربوط می شد، اما همچنین 
که توســط قاچاقچیان استفاده می شد(،  ناشــی از تغییرات اساســی تر در تکنولوژی )شــامل آن هایی 

»پول موبایلی« و تبادل اطالعات نیز بود.
که تا حدی نشان از خودعاملیتی3  کرده  کنون بعضی از مهاجران قادرند تا به تنهایی مهاجرت  ا
که بین مهاجرت داوطلبانه و اجباری نشــان داده می شــود،  آن هاســت. برخالف دوگانگی مضاعفی 

که بدین معناست که: پناهندگان عمومًا با انگیزه های درهم آمیخته ای مهاجرت می کنند 
کشــور  کرده باشــند، اما  کشــور خود را بدلیل نزاع یا شــکنجه و آزار و اذیت ترک  آن ها ممکن اســت 
کرده اند. آن ها ممکن اســت به  که ارائه می دهد انتخاب  مقصد خود را بدلیل فرصت های اقتصادی 

خوبی با تعریف پناهنده تطابق داشته و نتوان آن ها را به خانه هایشان بازگرداند. 
کــه ترجیح  بســیاری از مــردم )از جملــه پناهنــدگان( نمی تواننــد بطــور مســتقیم بــه مقصدهایی 
می دهند بروند؛ از جمله مثال به دلیل عدم دسترسی به ویزا، بنابراین ممکن است ابتدا از طریق یک 

1.	 	Countries	of	first	asylum
2.	 	Secondary	movement
3.  Self-agency
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کشورهایی  کرده تا به مقصد مطلوب خود برسند، یا اینکه در نهایت سر از  کشور ترانزیتی سفر  یا چند 
کــه انتخاب اول آن ها نبوده باشــد. با رایج تر شــدِن واقعیــِت پیچیده »انگیزه های مختلط«  در آورده 
مهاجرت، چالش هایی برای دولت ها از نظر جابجایی های ثانویه پناهندگان به وجود آمده است؛ این 
گسترده از دو پیمان جهانی فراتر رفته است. پیمان جهانی مهاجرت چنانکه پیش تر  مسائل به طور 
ـ  که طبق آن  مطرح شد و علی رغم ابعاِد گسترده آن، تعریفی در معنِی »مازاد« از مهاجران ارائه می دهد ــــ
ـ  گرچه  مهاجران کسانی اند که پناهنده نیستند. این پیمان اشاره به »جابجایی های مختلط« دارد ــــ
ـ  امــا مســأله ی  کــه بســیاری از مــردم انگیزه هــای مختلطــی بــرای مهاجــرت دارند ــــ اشــاره نمی کنــد 
گــروِه مهاجــران و پناهندگان را در بر می گیرد نیســت. که هر دو  آن ماهیــت ممــزوِج ایــن جابجایی هــا 
کستری موجود پتانسیل آن را دارد که موجب سردرگمی و حتی شکاف هایی گردد. با این  حوزه خا
حــال، چارچــوب  پیمان های مذکور مانع از همکاری بیــن دولت ها در ارتباط با مهاجرت های مبتنی 
که این مسأله  را  بر انگیزه های مختلط نشده و بخش های خاصی از پیمان مهاجرت، همکاری هایی 
مورد توجه قرار دهد را تشویق می نماید )مثال هدف شماره 5: بهبود دسترسی و انعطاف پذیرِی معابر 
موجود برای مهاجرِت باقاعده(. بطور مشابهی، پیمان جهانی پناهندگان به دنبال مسیرهایی فراتر 
کردن فرصت های  کشورهای میزبان برای دنبال  از اسکان مجدد پناهندگان است، به منظور آنکه از 
شغلی و آموزشی حرکت کنند. عالوه بر این، اقدامات زیادی برای پوشش دادن این جنبه از مهاجرت 
ـ  یکــی از مناســب ترین آن هــا، توافق هــای مربوط به جابجایــِی آزاد منطقه ای بر اســاس  وجــود دارد ــــ

ملیت و نه دسته بندی های سیاستی یا دالیل مهاجرت است.

پیمان های جهانی چگونه طراحی حکمرانی مهاجرت جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد؟

علی رغــم آنکه دو پیمان مذکور منشــا مشــترک با بحران مهاجرت ۲۰۱5 و اعالمیــه نیویورک دارند، اما 
کامــاًل متفاوتی را در طراحی حکمرانی مهاجرت جهانی اتخاذ می نمایند. پیمان جهانی  رویکردهــای 
گســترده مورد  که به صورت  کنوانســیون پناهندگی  مهاجــرت مبتنی بر حقــوق بین الملل، بخصوص 
تصویب قرار گرفت؛ است. گرچه مهاجران طبق قانون حقوق بشر بین المللی مشمول محافظت هایی 
کنوانســیون پناهندگی، برای  همچون دیگران می شــوند )همچنین پناهندگان(، اما چیزی هم تراز با 
آن هــا وجــود نــدارد. در نتیجــه، پیمــان مهاجــرت نقشــی نوآورانه تر نســبت بــه پیمــان پناهندگی در 

حکمرانی جهانی مهاجرت دارد؛ حتی با وجود آنکه الزام آور نیست.
پیمان جهانی پناهندگان تمامًا در ارتباط با اجراســت: اینکه چگونه مکانیســمی برای تقسیم بار 
کشــورهای  که همزمان نیــز رژیم پناهندگی را با حمایت بیشــتر از  گــردد  و مســئولیت مهاجــران خلــق 
میزبان و ارتقای خودبسندگِی مهاجران، تحکیم نماید. در حالی که پیمان جهانی پناهندگی خواهان 
کیدش بر مهاجرت بــرای UNHCR به وجود  تغییــر قانون پناهندگی نیســت، تغییــری بزرگ را از نظــر تا
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کنوانســیون  می آورد. آژانس پناهندگان به صورت ســنتی، نقش خود را در وهله اول به عنوان محافِظ 
پناهندگی، نظارت بر اجرای تعهدات دولت ها در قبال پناهندگان و جستجو برای راه حل هایی بادوام 
کرده اســت. پیمان  کمک به پناهندگان در راســتای پایان دادن به وضعیت پناهندگی، تعریف  برای 
کید بســیار بیشــتری بر حمایت از دولت ها و جوامع میزبان، و تصدیق خدمات  جهانی پناهندگی، تا
ـ  کــه باید پایه ای برای  کل جامعه جهانی دارد ــــ ارایــه شــده توســط آن ها، نه تنها به پناهنــدگان بلکه 

اتحادی محکم تر در جهت تقسیم وظایف و مسئولیت ها باشد.
کــه پیمــان جهانی پناهنــدگان برای اتحاد بیشــتر با میزبانــان پناهندگان برقــرار می کند،  نظامــی 
در واقــع نوعــی تحول در رژیم پناهندگی با دادن نقشــی اساســی تر به بازیگرانی غیر از دولت ها اســت. 
سازمان های بشردوستانه  غیردولتی، همواره نقشی عمده در محافظت و کمک رسانی به پناهندگان 
داشــته اند، امــا ایــن پیمان، مشــارکت فعــاِل بیشــتری را با بخش خصوصــی، مقامات محلی و ســایر 
ذینفعان، متصور می شــود. اضافه شــدن بازبینی هــای پیاپی، عنصری اضافی در این طراحی اســت 
که نتوانســتنه اند به ســرخط  که به طول انجامیده و یا آنهایی  کار را برای وضعیت های پناهندگی  که 
ج شود. توزیع نابرابر منابع  کار بین المللی خار کرده است و باید از دستور  خبرها تبدیل شوند دشوار 
کشورهای میزبان، ثبات نظام پناهندگی را تضعیف نموده است. دربرگرفتِن شبکه دانشگاهی،  بین 
که با مشارکِت بازیگراِن غیردولتی  نشان دهنده حرکتی مثبت به سمت پاسخ های شواهدمحور بوده 

در اجرای CRRF همزمان شده است.
کــه همه جامعه را دربرمی گیرد  که اهمیِت بازیگراِن غیردولتی به واســطه ی رویکرد آنان  در حالــی 
تصدیــق می شــود، پیمان مهاجــرِت ایمن، منظم و باقاعده برای مهاجــرت، چارچوب همکاری بین 
دولت هــا را شــکل می دهــد امــا ســایر اجزای این ســازه باید توســط دولت هــا در فرایند اجــرا بنا نهاده 
که هیچ گاه چنین ســازه ای وجود نداشته  است، پیش بینی آنکه دولت ها تا چه حد  شــود. از آنجایی 
کرد، دشــوار  گســترده ای در تحقــق بخشــیدن به اهــداف پیمان های جهانی ســرمایه گذاری خواهند 
است. با وجود داشتن ۲3 هدف و ۱۸۷ اقدام مشخص، اجرای پیمان جهانی مهاجرت آسان نخواهد 
کشــوری ظرفیت الزم برای پرداختن به همه اقدامات توصیه شــده را نــدارد و تقریبًا همه  بــود. هیــج 
کــه همه افراد را  ترجیــح می دهنــد تــا بعضی از اقدامات را بر عهده نگیرند. نقطه قوت پیمان، آنســت 
که پیمان به دنبال آن بوده تا به  گیری، اساِس موافقت هایی است  مد نظر قرار داده است؛ همین فرا

توافقی تقریبًا جهانشمول دست یابد.

طراحی نهادی

کلــی از ترتیبات  گــزارش مهاجــرت جهانــی ۲۰۱۸ نمایــی  بخــش حکمرانــی مهاجــرت جهانــی در 
ـ  IOM، UNHCR و سازمان بین المللی  کننده ـــ نهادی بین المللی با ارجاع ویژه به نهادهای مشارکت 
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کل ســازمان ملل در  گــروه مهاجــرت جهانی ســازمان ملل و نماینده ویژه دبیر  کار (ILO) و همچنیــن 
گذشته شاهد تحوالت جدی در ترتیبات  ـ  ارائه می دهد.]۲3۲] در دو سال  امور مهاجرت بین المللی ــــ
که بیشــتر آن ها مســتقیمًا به حمایــت از اجــراِی دولتِی  نهــادی درون نظــام ســازمان ملــل بوده ایــم 
پیمان جهانی مهاجرت مربوط می شود. فرماِن نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور مهاجرت 
بین المللی در انتهای ســال ۲۰۱۸ به پایان رســید و تجدید نشــده اســت؛ IOM به نظام سازمان ملل 
گــروه مهاجــرت جهانی توســِط شــبکه مهاجرِت ســازمان ملل به نتیجه رســیده اســت.  وارد شــده و 
اصالِح طراحی )معماری( نهادی توسط دبیرکل و به دنبال مراحل مشاوره و رسیدگِی پیمان جهانی 
گزارش کارآمد نمودن مهاجرت برای همه ۱ تجلی  کل( در  گرفت و بطور ویژه او )دبیر  مهاجرت صورت 
که به ابتکار دبیرکل سازمان ملل صورت  یافت. یک پیامد عمده ِی مشاوره درون نظاِم سازمان ملل 

گرفت، پیشنهاد تشکیِل شبکه مهاجرت سازمان ملل بود.

گی های زیر را داراست: گروه مهاجرت جهانی بوده و ویژ این شبکه، جانشیِن 
تمرکزی صریح بر تضمیِن حمایت نظام منِد پیوسته و کارآمد برای اجرای پیماِن جهانی مهاجرت  •

که او نیز به نوبه خود به دولت های  گزارش دهِی مستقیم به دبیرکل در مورد فعالیت های آن،   •
گزارش می دهد. عضو چنان که پیش بینی شده 

کــه  عضویــت مرکــزی و عضویــت تعمیم یافتــه، بــا حضــور نهادهــای ســابق تشــکیل دهنده   •
کمیته اجرایی  کنــون تحت عنــوان  ظرفیــت و ربــط الزمه را با تعهداتی مشــخص داشــته و ا

شناخته می شوند. 

که بر اســاس پیمان جهانی مهاجرت و دســتورکار ۲۰3۰ برای توســعه پایدار و  کاری  گروه های   •
پاسخگویی به نیازهای دولت های عضو باشد.

IOM به عنوان هماهنگ  کننده شبکه و دبیرخانه  •

،(UN DESA)، ILO اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ،IOM کمیته اجرایِی شبکه شامِل 
کودکان ســازمان ملــل (UNICEF)، برنامه  کمیســاریای عالــی حقوق بشــر(OHCHR)	، صنــدوق   دفتــر 
 ،(UNODC) و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNDP)، UNHCR توسعه سازمان ملل
مدیر کل IOM به عنوان هماهنگ کننده شبکه. عضویِت تعمیم یافته شبکه شامل نهادهای کمیته 
اجرایی به اضافه 3۰ نهاد دیگِر سازمان ملل.]۲33] بنابراین، شبکه مذکور، بزرگ تر از سلِف خود، یعنی 

کرده و ۲۲ نهاد داشت. که در طول زمان رشد  گروه مهاجرت جهانی است 
کارویژه اصلی شــبکه نه هماهنگــی، بلکه پشــتیبانی از دولت های عضــو در اجرای  بــا ایــن حــال، 

1.	 	Making	Migration	Work	for	all
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که نیازمند حمایت اســت، هیچ نهادی از  پیمان جهانی مهاجرت اســت. در میانه مســائل متعددی 
ک مساعی برای  ســازمان ملل تخصص و تجربه و ظرفیت الزم را نداشــته و این نهادها نیازمند اشــترا
کاری شــبکه به جهت ترکیــب ظرفیت های خود  گروه های  اجــرای اقدامــات و پروژه هــا و همکاری در 
که در ۸ مه ۲۰۱9 با ســرمایه  هســتند. بعضی از پروژه ها توســط صندوق اعتبارِی مشــارکتی مهاجرت 
هشت نهاد سازمان ملل از کمیته اجرایِی شبکه تشکیل و در ۱۶ جوالی ۲۰۱9 راه اندازی شد، حمایت 
می شــوند. این صندوق تعبیه شــده در شبکه مهاجرت سازمان ملل به منظور حمایت از دولت های 
گرفته شده است.]۲34]  عضو برای اجرای پیمان جهانی مهاجرت و در وهله اول در سطح ملی در نظر 
اعضــای دولتــی ســازمان ملــل، در تنظیــم پیمــان جهانــی مهاجــرت بــه بلندمــدت نیــز نگاهــی 
داشته اند، اما همین حاال نیز یک دستاورد را به اعتبار خود افزوده است: این پیمان توانسته یکی از 
کره شده به صحن سازمان ملل بیاورد. برای  برجســته ترین مســائل جهانی را به صورت رسمی و مذا
دهه ها، نظام بین الملل اســتانداردها و نهادهایی برای تســهیل همکاری و حفظ نظم مسائل مالیه 
کنترل اســلحه، پناهندگان و بســیاری مســائل دیگر داشــته اســت. اخیرًا، نظام بین المللی  و تجارت، 
چارچوبی برای رســیدگی به تغییرات اقلیمی را توســعه داده اســت. اما مهاجرت بین الملل همچنان 
کــه مدت ها  بــه مجموعــه نامنظمــی از سیاســت های یک جانبــه، دوجانبــه و منطقه ای تبدیل شــد 
که نمی تواند به عنوان مسأله  ای یگانه درون سازمان ملل  مسأله  ای بیش از حد متفرق تلقی می شد 
و فراسوی روابط دوسویه اش با توسعه مطرح شود. با پیمان جهانی مهاجرت، چارچوبی از انتظارات 

و تعهدات بلندمدت پدیدار شد.
گروه  چنان کــه اشــاره شــد، پیمــاِن ذکــر شــده، از تصمیــم دبیرکل بــرای جایگزینــِی ســازمان های 
کوچکی از  گروه  مهاجرت جهانی سازمان ملل با شبکه مهاجرت سازمان ملل و رهبری صریِح IOM و 
که جابه جایی مردم بخشی از تعهدات و یا ظرفیت های آنان است، استقبال  نهادهای سازمان ملل 
کــه IOM را بــه درون نظام ســازمان ملل به عنوان ســازمانی مرتبط در ســال ۲۰۱۶  کــرد. توافقنامــه ای 
آورد، ظرفیتی بی ســابقه را به ســازمان ملل برای کمک به اعضایش در مســأله ی رســیدگی به مسائل 
مهاجــرت داده اســت. ســازمان ملــل همچنیــن ظرفیــت خود را با تاســیس شــبکه مهاجــرت تقویت 
که از دســامبر ۲۰۱۸ عملیاتی شد، نظام ســازمان ملل جایگاهی را برای ارائه  کرد. با چنین ســاختاری 
گسترده به دولت ها برای اجرای تعهداتشان در ارتباط با مهاجرت ایمن، منظم  پشتیبانی منسجم و 

و قاعده مند، یافته است.
که پیمان جهانی مهاجرت الزام آور نیست، با این حال قابلیت تبدیل شدن به یک »تعهد  گرچه 
گردد.]۲35] این  سیاسی« را داشته و می تواند موجب شکل گیری انتظارات نسبت به اجرایی شدن آن 
کره بین دولتی بدست آمده و منادِی قدمی  که در سطحی جهانی و با مذا پیمان اولین توافقی است 

مهم و رو به جلو در همکاری بین المللی است.
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که به شدت  گرفت  ذکر چندباره اهمیت این پیمان، اغراق نیست؛ این پیمان در محیطی شکل 
مملو از گفتمان های مسموم سیاسی است و می تواند منجر به ارائه نادرست حقایق کلیدی مهاجرت 
گردد و موجب سردرگمی و پریشان کردن افکار عمومی در رابطه با اثرات بنظر غیرقابل کنترل مهاجرت 

گردد. بر جوامع و زندگی شان 
اجرا و برساختن سیاست ها و اقدامات مثبت در مهاجرت بین الملل با افزایِش پیچیدگی رهبری 
گســترده ای از دولت ها، نظام ســازمان ملل و بســیاری از  و تعهــدات خدشــه ناپذیری بــر عهده بخش 
بازیگران درگیر نهاده می شــود. محتمل ترین اشــکاِل همکاری بین دولت ها در موضوعات مشــخص 
گرفته شده، توسط نماینده ویژه اسبق دبیرکل سازمان ملل در مهاجرت  که در این دو پیمان در نظر 
بین المللی، پیتر ساترلند به این صورت تعریف شده بود: ائتالف هایی از دولت ها با منافع همپوشان 
که دولت ها با نقاط شروعی متفاوت، بر  کرد  و نیرومند بر سر یک موضوع مشخص.]۲3۶] می توان تصور 
سر اقداماتی همچون رسیدگی به مشکالتی مثل مشخص نبودن هویت مهاجران، یا موانع بازگشت، 
و پذیرش مجدِد امن و محترمانه همگرا شوند. چنین »همه جانبه گرایِی کوچکی«۱ می تواند همچون 
کــه از همکاری موثر میــان دولت ها بــرای مدت های مدیدی  شــیوه مطلوِب ائتالف بر ســر مســأله  ای 

گردد. محروم بوده، تلقی 

1.	 	Mini-multilateralism





1. UN DESA, 2019a; ILO,	2018

2. WEF, 2019; UN DESA, 2003

3. UN DESA 2019b

کنید. گزارش برای مشاهده منبع مراجعه  ر.ک IOM, 2000 و به نسخه فعلی   .4

5. UN DESA, 2019a.

6. UN DESA,	2008,	2019a, 2019b.

7. UN DESA, 2019a

8. Ibid

9. UN DESA, 2019a. Datasets available at www.un.org/en/development/desa/
population/migration/data/estimates2/estimates19.asp (accessed	18	Septem-
ber 2019).

10. UN DESA, 2019c

11. UN DESA,	2008,	2019a.

12. UN DESA, 2019a

13.  Ibid.

14. UN DESA, 2017a.

15. UN DESA, 2019a.

16.  Laczko, 2017.

17. Skeldon,	2018.

یادداشت ها



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    ۱00   |    یک 

18. OECD, n.d.a.

19. ILO,	2018

20. Ibid.

21. Ibid

22. Ibid.

.World Bank, 2019 :۲3. برای نمونه ر.ک

کمک های توسعه ای را نیز دربرمی گیرد. مجموعه ای از  که داده های رسمی   OECD, n.d.c :۲4. برای نمونه ر.ک
کارهای رو به رشد در زمینه بررسِی آثار توسعه ای، اقتصادی و اجتماعی این روند در جریان است.

25. World Bank, n.d.b

26. Ibid.
.IOM, 2019a :۲۷. برای اطالعات بیشتر ر.ک

۲۸. برای مشاهده محدودیت های موجود برای این ارزیابی ها در ارتباط با سن، جنسیت و مکان ر.ک:
 UNHCR,	2018	and UNHCR, 2019

29.  UNHCR, 2010.

30. UNHCR, n,d,a

31. Ibid

32. Radford and Connor, 2019.

33. UNHCR, n.d.b

34. IDMC, 2019.

35. IDMC, n.d.

36. McAuliffe,	2018.

37. UNHCR, 2019:51

38. UNHCR, 2019; UN DESA 2017,b.

39. Adjami, 2016.

40. Van Waas, 2013

41. Venkov,	2018;	Institute on Statelessness and Inclusion, 2014.

http://www.ctdatacollaborative.org :4۲. داده ها در این آدرس موجود است

43. UN DESA, 2019a.

44. Ibid.

45. UN DESA, 2019c.

46. UN DESA, 2019a.

47. UNHCR, n.d.



یادداشت ها    |   ۱0۱     

48. IDMC, n.d. ; UN DESA, 2017.

49. Doherty et al., 2014.

50. World Bank, 2019a.

51. Srivastava and Pandey, 2017.

52. Ibid.

53. UN DESA, 2019a.

54. Schmeidl, 2016; UNHCR, 2016.

55. Ibid

56. Ellis and Roberts, 2016.

57. Ibid.

58. Srivastava and Pandey, 2017.

59. Jayasuriya and Sunam, 2016.

60. McAuliffe and Jayasuriya, 2016.

61. Ibid

62. Sengupta,	2018.

63. Gallagher and McAuliffe, 2016.

64. UNODC,	2018.

65. Ibid

66. Ibid

67. UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.

68. UNHCR, 2019a.

69. Ibid

70. IOM and UNHCR,	2018.

71. UNHCR, 2019a.

72. IDMC, 2019.

73. Ibid

74. Ibid

75. Ibid

76. Ibid

77. IDMC,	2018a.

78. Climate and Development Knowledge Network, 2014b. See also Ionesco, 
Mokhnacheva and Gemenne, 2017



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    ۱0۲   |    یک 

79. UN DESA, 2019a.

80. Sengupta,	2018.

81. Turaeva,	2018.

82. Eurasianet, 2019; Matusevich, 2019.

83. Ibid

84. UN DESA, 2019a.

85. OSCE, 2016.

86. Eurasian Economic Union, n.d.

87. World Bank, 2019a.

88. UNDP, n.d.

89. World Bank,	2018a,	2018b.

90. World Bank, 2019a.

91. Ibid

92. Sengupta,	2018.

93. Ibid

94. Ibid

95. UN DESA, 2019a.

96. Jacobsen and Valenta, 2016.

97. OCHA, n.d.

98. UNHCR, 2019a; IDMC, 2019.

99. IDMC, 2019; IOM,	2018d.

100. Seligman,	2018.

101.  IDMC, 2019.

102.  UNHCR, 2019b.

103. Ibid

104.  UNHCR, 2019a.

105. Ibid

106.  UNRWA, n.d.

107.  İçduygu,	2018.

108. Ibid

109. Ibid



یادداشت ها    |   ۱0۳     

110.  McCurry, 2019; BBC,	2018.

111.  Jennings,	2018.

.b,2019 ،۱۱۲.  وزارت آموزش جمهوری خلق چین

113.  Ibid.

114.  UN DESA, 2019a.

115.  UN DESA,	2018.

116.  UNHCR, 2019a.

117.  GCIM, 2005; Martin, Larkin and Nathanson, 2000; McAuliffe and Ruhs, 2017.

118.  Fisher, 2017; Kaufmann, 2017; Zappettini and Krzyzanowski, 2019.

119.  Morgan,	2018.

120.  Baldwin-Edwards,	2008;	Kanko and Teller, 2014; Shah, 2009.

121.  Goldin,	2018;	Hunt, 2010.

122.  Oussedik, 2012:55.

123.  Sajadmanesh et al., 2017.

124.  Simiyu Njororai, 2010:449....

125.  Smith, Spaaij and McDonald,	2018.

126. Ibid

127.  Lal, Reeves and Rai, 2006.

128.  Lamba-Nieves and Levitt, 2011.

129. Ibid

130. Levitt and Lamba-Nieves, 2010; Lafleur and Duchesne, 2017; Grabowska and 
Engbersen, 2016; Kenny and O’Donnell, 2016.

131. Ferrant and Tuccio, 2015.

132. Ibid

133. Beine, Docquier and Schiff, 2013.

134. ILO, 2019; Khadria, 2016.

135. Rother, 2009.

136. de Haas, 2005; Mohieldin and Ratha, 2019; OECD/ILO,	2018.

137. IOM, 2016; Skeldon,	2018.

138. Cooper, Esser and Peter,	2018;	IFAD and the World Bank Group, 2015.

139. Baldwin-Edwards,	2008;	Kanko and Teller, 2014; Shah, 2009.

140. Schluter and Wahba, 2009.



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    ۱04   |    یک 

141. Shah, 2009; Khadria, 2009.

142. Shah, 2009.

143. Papademetriou, 2014.

144. Triandafyllidou, Bartolini and Guidi, 2019.

145. OECD/ILO,	2018

146. World Bank Group, 2019.

147. Ibid.

148. Meyer and Shera, 2017.

149. OECD, 2016; Demurger and Xu, 2011; Naudé, Siegel and Marchand, 2015

150. IMF, 2015.

151. Fensore, 2016.

152. Ibid

153. McKinsey Global Institute, 2016.

154. Khadria, 2012; Ruhs, 2013; Goldin et al.,	2018;	Goldin, Cameron and Balarajan, 
2011; IMF, 2015

155. Constant, 2014.

156. Ibid

157. Cortés and Tessada, 2011

158. UN DESA, 2019.

159. See the discussion on migration and population change in world regions in 
chapter 3 of this report.

160. Eurostat, 2019.

161. Goldin et al.,	2018.

162. Kelly,	2018.

163. Desiderio, 2014.

164. Ibid

165. Ewing Marion Kauffman Foundation, 2017.

166. Kerr and Kerr, 2016.

167. Ewing Marion Kauffman Foundation, 2014.

168. Global Entrepreneurship Monitor, 2013.

169. Goldin, Cameron and Balarajan, 2011.

170. McKinsey Global Institute, 2016.



یادداشت ها    |   ۱05     

171. Goldin et al.,	2018.

172. Ibid

173. Ruhs, 2013.

174. McAuliffe and Weeks, 2015. The 10 countries in scope were Afghanistan,  
Bangladesh, Canada, the Netherlands, Norway, Pakistan, Sri Lanka, Switzerland, 
the United Kingdom and Viet Nam.

175. Ibid

176. Grande, Schwarzbözl and Fatke,	2018.

177. Abou-Chadi and Krause,	2018;	Abou-Chadi,	2018;	Mudde, 2019.

178. McAuliffe,	2018;	Siapera et al.,	2018;	Suiter and Culloty, 2019.

179. Siapera et al.,	2018.

180. Mounk and Foa,	2018.

181. Zemandl,	2018;	Suiter and Culloty, 2019.

182. Kaufmann, 2017; Zemandl,	2018.

183. McAuliffe,	2018.

184. See, for example, “Start-ups Without Borders” available at https://startup-
swb.com/.

185.	1989	United Nations Convention on the Rights of the Child, art. 1.

186. IOM, 2017a.

۱۸۷. برای مالحظه  نمودِن پژوهشی در رابطه با مخاطراِت انواِع مختلِف جداسازِی خانواده، ر.ک:
UNHCR,	2018.

188. Khadria, 1995, 1996.

189. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) first published 
disaggregated data on child asylum seekers and refugees in 1994, and on  
unaccompanied and separated children in 2001.

190. Kara, 2009; Peyroux,	2018.

191. Bicocchi, 2011; Kanics,	2018;	Rozzi,	2018.

192. Thronson,	2018.

193. IOM, 2017b; UNHCR,	2018.

194. Timera,	2018.

195. UNICEF, 2011.

196. Vacchiano,	2018.

197. Europol,	2018;	Digidiki and Bhabha, 2017.



کشور ۲۷۲ میلیون نفری    ۱06   |    یک 

198. Bhabha, 2014.

199. Europol,	2018.	See also Sigona, Chase and Humphris, 2017b

200. IOM, 2019. The Mexican delegate to the Day of General

201. UN DESA, 2019a.

202. Ibid

203. UNICEF,	2018b

204. Ibid

205. UN DESA, 2019a

206. Ibid

207. Save the Children, 2017; UNHCR,

208. United Nations Committee on the Rights of the Child, 2005.

209. Ibid., 2012.

210. OHCHR, 2016.

211. Joint General Comment No. 3 (2017) of the Committee on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and No. 22 
(2017) of the Committee on the Rights of the Child on the General Principles re-
garding the Human Rights of Children in the Context of International Migration

212. UNICEF, 2013; Bhabha, 2011.

213. Blitz, 2011.

214. Crea,	2018;	International Detention Coalition,	2018.

215. Smyth,	2018;	the following discussion on the court’s jurisprudence relies on 
this chapter.

216. Tarakhel v. Switzerland, Application No.

217. Inter-American Court of Human Rights, 2014.

218. UNICEF, 2017b.

219. Harvard FXB Center for Health and Human Rights and IOM, 2019.

220. UNGA, 2016.

221. UNGA,	2018a.

222. UNGA,	2018b.

223. UNGA, 2016: para. 6.

224. Carling, 2017 (adapted).

۲۲5. در ارتباط به روند اعالمیه نیویورک و CRRF ر.ک:
www.unhcr.org/595259bd4, accessed 1 June 2019.



یادداشت ها    |   ۱0۷     

۲۲۶. ر.ک:
www.unhcr.org/595259bd4, accessed 1 June 2019.

227. Türk,	2018

228. UNGA,	2018a: paras. 1–15.

229. UNGA, 2019.

230. UNGA, 2016: para.	68.

۲3۱. ر.ک:
CRRF Global Digital Portal, Available at www.globalcrrf.org (accessed 2 June 2019).

232.  Martin and Weerasinghe, 2017.

233.  United Nations Network on Migration,	2018.

۲34. ضوابط آن را در اینجا مالحظه نمایید:
 UNDP, Multi-Partner Trust Fund Office, 2019.

235.  Chetail, 2019.

236.  UNGA, 2017a.





ایران دهه هاســــت که میزبان تعــــداد زیادی از 

ملیت ها  سایر  و  عراقی  و  افغانستانی  مهاجران 

است و سالیان زیادی است که مهاجران بخش قابل 

شکل  را  ایران  کشور  ساکنین  جمعیت  از  توجهی 

صورت  پژوهش های  وجــــود،  این  با  اما  داده اند. 

مهاجرت های  موضوع  اساســــا  و  آن ها  روی  گرفته 

پیشِ  کتاب  است.  بوده  اندک  بسیار  بین المللی 

رو منتخبی از گزارش ســــال ۲۰۲۰ سازمان جهانی 

مهاجرت های  گوناگون  ابعاد  و  روندها  از  مهاجرت 

از  مهاجرت  اســــت.  جهان  سطح  در  بین المللی 

پدیده های به سرعت در حال تغییر عصر ماست و 

نیاز است که اطالعات آن به روز شود. آگاهی از آن چه 

که در سایر کشــــورهای جهان می گذرد و پی گیری 

روندهای جهانی مهاجرت نیز به ما کمک می کند 

مهاجرت  جریان  مورد  در  روشــــن تر  دیدگاهی  تا 

مرتبط با ایران )چه جریان های خروجی از ایران 

و چه جریان های ورودی به ایران( داشته باشیم. 

I n s t a g r a m . c o m / d i a r a n _ i r
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