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الملفّ
"المهاجرون ليسوا أعدادا ''

اإلحصائي

"المهاجرون ليسوا أعدادا" عبارة تعبر عن
الرسالة ا ّلتي اخترناها للملفّ اإلحصائي للهجرة
لعام  ،2102ونقصد بها أن المهاجرين لديهم
كرامة باعتبارهم أشخاصا كما ذكر البابا بنديكتوس
السادس عشر في خطابه يوم األحد خالل َق ّداس
''األنجيلوس'' بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر
والالجئ ( 01كانون الثاني /يناير  '' :)2102إن
ماليين األشخاص يهاجرون ليبحثوا عن مكان
يمكنهم العيش فيه بسالم ،ولكنهم ليسوا أعدادا بل
رجاال ونساء وأطفاال وشبابا وشيوخا ''.

للهجرة

2102

اخترنا هذه العبارة كشعار لبحثنا لنؤكد به أنه على الرغم
من أهمية األعداد للتعرف على ظاهرة الهجرة بشكل
علمي ،فإ َّنه ال يجوز أن يعلو العدد على مبدأ حماية كرامة
اإلنسان.

التقرير الثاني والعشرون

" المهاجرون ليسوا أعدادا "
الترجمة من اإليطالية Tiziana Grassetti
Tradotto dalla versione italiana del Dossier
Statistico Immigrazione 2012 “Gli immigrati non
sono numeri” 22° Rapporto Caritas e Migrantes
)da Tiziana Grassetti (Sguardo sul Medio Oriente
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باإلضافة على ذلك ،في حزيران/يونيو  2102قرر مجاس
وزراء الداخلية لمنطقة  Schengenتغير المعاهدة
وإعادة وضع الرقابة على الحدود عند الطوارئ وذلك لقلقه
من تزايد الهجرة من شمال إفريقيا في اآلونة األخيرة ،وقد
انتقد البرلمان اإلوروبي والمحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان هذا القرار.
الهجرة ردة فعل ال مفر منها وحل ّ استراتيجي في عالم
مصاب بأزامات سياسية واقتصادية يتميز بعدم المساوة في
توزيع الثروة وستتزايد هذه الظاهرة في المستقبل القريب
كما تدل عليه معطيات التوافد نحو الدول المتقدمة في عام
.2009

وفي إيطاليا كذلك وهي أرض لجوء وبلد يقصده
الملف بشكل
المهاجرون هناك تغييرات سيعالجها هذا
ّ
واسع فيما يلي.

ُتق ِّيم المنظمات الدولية عدد المهاجرين والالجئين بمائتين
وأربعة عشر ـ - 214مليونا عام  .2010في نفس السنة
كان صافي عدد الوافدين إلى االتحاد األوروبي تسعمائة
وخمسين ألفا  - 950 000 -عدد حاالت اكتساب الجنسية
(ثمانمائة وثالثة آالف.)803 000

إيطاليا :أرض لجوء .نصف مليون طلب بعد
الحرب العالمية الثانية
 في عام  2100بلغ عدد األشخاص الذين اضطرواللهروب من أماكن إقامتهم إلى  5225ماليين0522 :
مليون منهم الجئون و  26,4مليون من النازحين في
بالدهم وفي نفس العام قُ ّدم  895ألف طلب لجوء سياسي:
 76ألفا منها في الواليات المتحدة ،و  277ألفا في أوروبا،
 51ألفا في فرنسا و  37.500في إيطاليا.

يبلغ عدد األجانب المقيمين بما فيهم األوروبيون الذين
يشكلون  60في المائة من المجموع )  33,3ماليين
(أي 800ألف زيادة عن العام السابق).

إنّ الحروب الجارية في العالم عديدة ،بعضهاغير معروف
و بعضها أخر منسي 022 :مليار شخص يعيش تحت أنظمة
استبدادية ( 45دوال) أو في "دول ه ّ
شة" ( 54دوال) ،في
أوضاع فقر مزري و حالة طوارئ إنسانية.

يعيش ثالثة أرباعهم في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا
وإسبانيا .في إسبانيا انخفض عدد المهاجرين في السنوات
األخيرة وكذلك في البرتغال وايرالندا .يشكل المهاجرون
 6,6في المائة من المقيمين األوروبيين وإذا أضفنا إليهم
المولودين في الخارج من الذين اكتسبوا جنسية بلد
إقامتهم ،يبلغ العدد  48,9ماليين م ّما يجعل من االتحاد
األوروبي و أمريكا الشمالية الوجهة الرئيسية للهجرة إلى
جانب.

بين األعوام  1989 - 1950بلغ عدد طلبات اللجوء
السياسي في إيطاليا  188ألفأ وبين األعوام - 1990
 2011بلغ عدد الطلبات حسب "أرشيف الوزارة
الداخلية"  326ألفا أي بمعدل سنوي يبلغ  8آالف طلب،
باستثناء أعوام  2008 ،2011و  1999عندما تجاوز عدد
الطلبات  30ألفا ولذلك يمكن أن نأكد أنه قُدم نصف مليون
طلب منذ بعد الحرب العالمية الثانية حتى أيامنا هذه.

غ ّيرت بعض الدول األوروبية قانون الهجرة وبعضها اآلخر
يكاد أن يغيره؛ مثال ت ّتجه الدنمارك إلى إلغاء النظام بالنقاط
الساري المفعول اآلن للحصول على إذن إقامة لوقت غير
مس ّمى؛ أما بولونيا فتشهد ازدياد عدد الوافدين من البلدان
المجاورة وانخفاض عدد المغادرين با ِّطراد؛أما في إسبانيا
فقد ُحرم المهاجرون غير الشرعيين ( 051ألفا تقريبا) من
العناية الصحية الوطنية م ّما سبب بعض الجدل في البالد.

في عام  2100قُدمت أغلبية الطلبات من طرف جمعيات
من أوروبا الشرقية و القارة اإلفريقية :من مجموع
 251051طلبا أستقبل ٌ
ثلث ( 41في المائة من الطلبات
خص الباقي بالحماية اإلنسانية (.)51055
العامة) و
ّ
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 يقرهذا الملف أن العدد الشامل للمهاجرين الشرعيين فينهاية  2100تجاوز  5ماليين شخص :يشمل هذا العدد
المهاجرين األوروبيين وأؤالئك ألّذين لم يسجلوا أنفسهم
عند دائرة األحوال المدنية بعد ،يعني عدد أكبر بقليل
مقارنة بالعدد المقدر في العام السابق ()512021111؛

كما كل الناس تعرف ،منذ انتشار الثورة العربية وفد 01
ألف شخص من شمال إفريقيا إلى جزيرة لمبادوزا
بالمراكب غير الشرعية من تونس سابقا و من ليبيا الحقا
( 22ألفا) .ولذلك وفرت الحكومة اإليطالية  4آالف مكان
لمواجهة استعجال االستقبال ،بالتعاون مع منظمات محلّية
و مؤسسات إقليمية و اجتماعية ملتزمة بالخدمة لطالبي
لجوء والالجئين ،و ألفي مكان الستقبال طالبي لجوء،
بالعكس سعة المراكز الستقبال المهاجرين العادية هي 4
آالف مكان.

التأشيرات المسلمة من وزارة الخارجية في عام 2100
كانت  2401551األغلبية منها ألسباب عائلية و للشغل
ولكن رخصات اإلقامة الصالحة في نهاية  2101التي لم
تتجدد في نهاية  2100كانت  204ألف و كانت رخصات

فضال عن ذلك ،أكدت الواليات توفير  51ألف مكان أخر،
بمساهمة الحماية المدنية  ،الذي أستعمل نصفه لغاية
استقبال األشخاص الهاربة من شمال إفريقيا.

اإلقامة الصالحة حتى نهاية عام ،410451525 2100
مجموع يشمل القاصرين المسجلين مع والديهم 212،في
المائة بزيادة مقارنة  415401102رخصة لعام ،2101
حسب أرشيف وزارة الداخلية المراجع من المعهد
الوطني لإلحصائيات .ISTAT

في هذه األمور المستعجلة ،تم ّنت إيطاليا تعاون المؤسسات
األوروبية من جهة و توقعت من جهة أخرى بضرورة
تنظيم استقبال مستقر وم ّتحد يقوم على تنسيق كافة
المنظمات اإلنسانية الملتزمة ،وذلك لضمان العناية بتلك
الفئات ألّتي تحتاج أكثر للعناية ابتداءا بفئة القاصرين.

يحصي هذا الملف ،الذي يتأسس لتقدير حضورالمهاجرين
األوروبيين ألّذين ال ُيشملون في أرشيف رخصات اإلقامة
على مصادر مختلفة 014541111 ،ألف مهاجر 25 :في
المائة منهم من الدول األعضاء الجديدة اإلثنتا عشرة
واألغلبية من رومانيا  ،2251111وتحتلّ بلونيا المرتبة
الثانية  ،0021111و بعدها بلغاريا  ،541111تلي ألمانيا
 551111و فرانسا  451111و بريطانيا  411111و
إسبانيا  211111وهوالندا .21111

على المستوى األوروبي ،كثير من المؤسسات اإلنسانية
شكوا بفساد نظام االستقبال اإليطالي وسلبياته و من بينها
نذكر محكمة ستوكار التي رفضت يوم  02يوليو /تموز
 2102بجلسة قضائية أن ترحل طالب لجوء إلى إيطاليا
بسبب " وجود مخاطر للمعني به أن يتلقى هناك معاملة
غير إنسانية و مهينة و حتى البقاء بدون مأوى".

بتقسيم المجموع الشامل بمنهج المناطق القارية للهجرة
نستطيع أن نالحظ أن أوروبا هي القارة بأعلى عدد وافدين
األغلبية منهم مواطنو االتحاد األوروبي ( 2515في المائة)
و من البلدان غير األعضاء ( 2415في المائة) ،تلي إفريقيا
( 2210في المائة) و آسيا ( 0212في المائة) وأمريكا (214
في المائة) ،بالعكس ال يبلغ عدد المهاجرين من أوقيانوسيا
مع جميعة األشخاص عديمة الجنسية حتى إلى  110في
المائة.

مالحظات سلبية أخرى على نظام االستقبال اإليطالي مثل
مفوض حقوق
قرار محكمة ستوكار ُعبرت من طرف ّ
اإلنسان في مجلس أوروبا و زيادة على ذلك ال بد أن نذكر
الجلسة القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يوم
 2102/12/24على قضية هرسي (أيار/مايو  )2112التي
أصدرت إدانة لعدم تنفيذ مبدأ "عدم اإلعادة القسرية" .
بصرف النظر عن االعتبارات على ضرورة التنسيق بين
المستوى اإليطالي و األوروبي ،من الواجب أن ُيعتبر أمر
صورة إيطاليا في الخارج و أن ُيلقى حل :في عام 2100
 51540شخسا ظلوا في حالة انتظار حتى يحصلوا على
الخدمة لطالبي لجوء والالجئين و يتمتعوا بخدمة استقبال
ثانية.

من بين المقيمين األوروبيين غير " األعضاء "
( )010501004األغلبية منهم من ألبانيا ( ،)5201525ث ّم
أوكرانيا ( )2241522و ملدافيا ( )0551502و سربيا
( )0101555و ماسيدونيا ( )221212و روسيا
()451121؛ بين  21ألفا و  41ألفا من بصنيا ،و كذلك من
كرواسيا و تركيا؛ من ألبانيا أغلبية الطالب الجامعية
المهاجرين :تقريبا  00ألفا في السنة الجامعية
 – 2102/2100من مجموع  051545طالبا أجنبي في
إيطاليا و مليون و مائتا ألف طالب من أصله أجنبي في

إيطاليا :بلد المقصد .حضور المهاجرين وبلدان
أصلهم
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 إن سببت األزمة الخطيرة الحالية  ،المعقدة من انتقاالتاألنشطة االنتاجبة المستمرة إلى الخارج ،خسرة مليون
منصب ألذي تعوض جزئيا بتوظيف  551ألف أجنبي في
القطاعات واألعمال ال يطمحون إليها اإليطاليون.

االتحاد األوروبي (حسب البحث األخير للشبكة األوروبية
للهجرة).
فيما يخص بالقارة اإلفريقية ،تمثل المغاربة الجالية
الكبرى ب 5101402مقيما ،اكثر األعداد حتى من
المهاجرين من البلدان غير " األعضاء "  ،تلي الجاليات
اإلفريقية أخرى :تونس ( )0221525و ثم مصر
( )0051055و السنغال ( )251400و نيجيريا ()551100
و غانا ( ،)501225و أخيرا الجزائر ( )221120و ساحل
العاج ()251245؛ يمثل المقيمون من بركنا فازو  05ألفا
و  01آالف تقريبا مجموع المقيمين من كامرون ،اريثريا،
اثيوبيا ،موريسيوس و الصمال ،م ّما يساوي مجموع
المقيمون األفارقة في إيطاليا .010151220

فعال ،إذا تناقص في عام  2100عدد الموظفين المولودين
في إيطاليا ب 55ألف وحدة ،عال عدد الموظفين المولودين
في الخارج إلى  051ألف وحدة.
حاليا ،يشكل الموظفون األجانب  215ماليينُ ،عشر
التشغيل اإلجمالي ،ولكن في نفس الوقت األجانب العاطلون
على العمل ارتفع عددهم ( 401آالف ،بما فيهم  22ألفا
منهم غير " األعضاء " ) و نسب البطالة كذلك ( 0210في
المائة مما يعني  5نقاط مئوية أكثر من اإليطاليين) ،أما
نسب التشغيل فإنه تراجع إلى  5112في المئة مما يعني
 215نقاط أعلى من ذلك اإليطاليين.

يحتوي مج ّلد " آسيا-إيطاليا .مشاهد الهجرة"  ،أ ّلذي
راجعه "إيدوس" للمؤسسة األوروية لالندماج بالتعاون مع
كاريتس ومؤسسة ميغرانتِس عام  ،2102دراسة عميقة
على الجاليات اآلسيوية تؤكد أن اآلسيويين المقيمين في
االتحاد األوروبي كانوا  2251554في عام  ، 2100يعني
 0نقاط مئوية زيادة عن عام  ،2101عندما كانوا يم ّثلون
 0215في المائة من مجموع المقيمين األجانب.

أما المهاجرون " األعضاء " الجدد ،الذين يشكلون ُربع
المقيمين ،فيمثلون ُثلث الع ّمال المولودين في الخارج و 51
في المئة من بين الموظفين الجدد الذين ُوظفوا في عام
 2100حسب أرشيف معهد الوطني لضمان حوادث الشغل
INAIL.

تبين هذه الدراسة أن إيطاليا هي الدولة ألّتي تضيف
الجالية الصينية أكثر األعداد في االتحاد األوروبي مع
 2551551مقيما في عام  :2100تلي جالية فيليبين
( )0521422و ثم بانغالدش ( )0101050و سريالنكا
()25.555؛ بالعكس تحتل ّ إيطاليا المرتبة الثانية فيما
يخص بحضور المهاجرين من الهند ( )0551005و
باكستان (.)211025

من المؤكد بأن المهاجرين يقدمون في األزمة الراهنة
قوى عاملة مفيدة جدا وينفذون وضيفة مهمة في دعم
النظام االقتصادي-االنتاجي الوطني و ذلك لعوامل مختلفة
منها عمرهم (األغلبية منهم شباب) والطوعية (صالحيتهم
للتكيف مع شروط الشغل وأن يكونوا جاهزين للشغل في
أي وقت) ولكن لألسف ليس من النادر أن تتحول هذه
الخصوص عن أشكال استغالل مختلفة.

أما فيما يتعلق بالجالية من القارة األمريكية فإنها تمثل
 5051250مقيما األغلبية من بيرو ( )0151255و
اكوادور ( ،)221020يلي برازيل ( )521241و الواليات
المتحدة ( ،)401402ثم كلومبيا و كوبا و الجمهورية
الدومينيكية ( 21ألفا) ،و أخيرا األرجنتين مع بوليفيا و
السلفادور ( 01آالف).

فعال ،من المسلم به أنهم يشتغلون عادة في أدنى طبقات
سوق العمل ،ويؤكد هذا المذهب األمر بأنه اإليطاليون 51
في المئة منهم فقط يشتغلون عامال ،مقارنة بالمهاجرين
"األعضاء" ألذين ترتفع نسبتهم إلى  24في المائة و غير
"األعضاء" ألذين تصل نسبتهم إلى  21في المئة.

يشهد كثافة عالقات هذه الجاليات بإيطاليا العدد العالي
للقاصرين (  2251221وحدة) الذين يشكلون  2412في
المائة من القاصرين غير "األعضاء"ُ ،ولدت األغلبية
منهم في إيطاليا.

إن الحاجة إلى حماية تدفع المهاجرين لتسجيل أنفسهم عند
النقابات و فعال بلغ عدد المتسجلين إلى المليون و يشكل
 2في المائة من مجموع المتسجلين اإلجمالي و
 0512في المائة من القسم النشيط و وفقا لذلك ،يؤكد
أرشيف معهد الوطني لضمان الحوادث في موقع الشغل أن

الهجرة و عالم الشغل
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إن القطاعات التي تتمتع بمساهمة المهاجرين كثيرة و
مختلفة ومنها البناية ،قطاع النقالت و األعمال اليدوية
بالشكل العام؛ كما يظهر من المعطيات الموفرة من
سدس العمال
الشركات التعاونية يمثل المهاجرون أكثر من ُ
عند شركات التنظيف و ُثلث عند شركات العاملة في قطاع
نقل البضائع.

المهاجرين متعرضون أكثر لمخاطر الحوادث في موقع
الشغل :حسب المعطيات الموفرة من المهعد ازداد الحوادث
ب 0522في المئة في عام  2100من بين المولودين في
الخارج ،على خالف المذهب العام و مقارنة ب 05في المئة
لعام.2101
ناتجة عن مراقبات قيم بها في عام  2100أكتشف أن 00
في المئة من الشركات المراقبة أوضاعها غير شرعية و
نصفها بسبب تشغيل بدون أوراق ،ما الذي يزيد تعرض
العمال لمخاطر حوادث في موقع الشغل.

أما قطاع الخدمات البحرية ،و إيطاليا أُستولها يحتل
المرتبة الرابعة عشر في العالم و المراتب األولى لخدمة
الجوالت البحرية السياحية ،فإنه يوظف  01ألف عامل ،بما
فيه  51في المئة أجانب :أألغلبية من رومانيا ،تلي الهند
وفيليبين؛ و فيما يخص بفيليبين من الواجب أن يذكرأنها
تضيف مقرا مفرقا لألكاديمية البحرية التجارية اإليطالية
التي هدفها تكوين عمال مح ّلية يعوضون نقص خبراء
إيطاليين.

يقر "تقرير  2102حول سوق العمل للمهاجرين" المراجع
من وزارة الشغل أن نسبة تأثير العمال غير "األعضاء"
على الخدمات الموفرة من المعهد الوطني للضمان
االجتماعي ليس عاليا 0122 :في المائة يتمتع بالتأمين
العادي ضد البطالة و  022في المائة بالتأمين غير العادي؛
 520في المائة بإعانة بطالة؛  0022في المائة بإعانة
بطالة عادية لألنشطة غير الفالحية 525 ،في المائة بإعانة
العمال المطرودين و  222في المائة بإعانة بطالة لألنشطة
الفالحية؛  122في المائة برواتب التقاعد لعدم الصحة،
العجز و للمعاقين الحربية؛  122في المائة برواتب اإلعانة
لألشخاص المحتاجين بمساعدة صحية؛  220في المائة
بإجازة الوالدة؛  520في المائة بإلجازة لوفاة عضو العائلة
و  0122في المائة للدعم العائلي االقتصادي.

فضال عن ذلك ،يمثل المهاجرون العبو كرة القدم في
الدوري  250العبا من مجموع  ،555نصف المجموع
تقريبا ( 5212في المئة) و في فرقتي أُدينيزي و إينتر التي
تتكلم فيها  04لغة مختلفة يشكلون  0512في المئةُ ،ثلث
منه من أمريكا الالتينية.
فيما يتعلق بقطاع المقاولة يشكل المولودون في الخارج
 210في المئة  ،يشمل هذا العدد كافة مناصب القطاع؛
بالنسبة إلى أصحاب الشركات يشكلون  515في المئة ،و
بلغ عددهم إلى  20ألف وحدة في عام ( 2100مصدر
اتحاد الغرف التجارية ) ،أما األصحاب ذوي جنسية أجنبية
فإنهم  2521505و يمثلون  510في المئة.

تكون المتعاملون العائلية ( 551ألفا المولودون في الخارج
ّ
و المؤ ّمنون عند المهعد الوطني للضمان االجتماعي) الفئة
أكثر األعداد من بين العمال المهاجرين ،و لذلك ُيعتبرون
موردا ثمينا إليطاليا باعتبارها بالد يسجل سنويا  21ألف
أشخاص تصبح عاجزة و تحتاج إلى معاونة ألسباب
صحية ،و بكل تأكيد سيرتفع طلب خدماتهم في المستقبل
بسبب ظاهرة الشيخوخة المتزايدة التي يخص بها الشعب
اإليطالي :حاليا  2110في المئة من الشعب فوق  05سنة
في العمر و ُيحتمل أن سيكون  44في المئة حول نصف
الممرضون األجانب كذلك يؤكدون دعم ال مفر منه
القرن).
ِ
للعناية الصحية الوطنية ولمؤسسات خاصة أخرى.

على ضوء هذه المعطيات ،يمكن القول بأنه قد يتقدم
الشغل المستقل للمهاجرين إلى حد أبعد باعتباره يخص 00
في المئة من المهاجرين "األعضاء" و  05في المائة من
المهاجرين غير"األعضاء" ،مقارنة باإليطاليين الذين ال
يشكلون إال  20في المئة .
م ّما ال شك فيه أن الهجرة تمثل ردة فعل لألزمات
بالشكل العام و تؤكد هذا المبدأ عمليات بعث النقود
للمهاجرين إلى بلدانهم األصل ما قد يكون دليال إيجابيا
لتلك البلدان؛ إذا تناقصت عمليات بعث نقود عبر وكالت
التحويل الخاصة في عام  2101في إيطاليا عادت ترتفع
في عام  2100بازدياد عمليات بعث نحو بالد الصين على
خالف فيليبين التي نقصت عمليات بعث إليها رب ما ناتجة
عن اسقرار العائالت الفيليبينية و اندماجها المستمر في
إيطاليا و كذلك بسبب انخفاض المكافآت العام.

علينا االعتراف بأن قطاع الفالحة ،الذي ال يطمحون إليه
اإليطاليون ،يقدم لكثير من المهاجرين إمكانية إندماج
مستقر أو فرصة شغل محدود ببعض الفصول السنوية
فقط؛ فعال ،فيما يتعلق بتشغيل المهاجرين يمثل قطاع
حصل على رصيد وظيفي
الفالحة القطاع الوحيد الذي ّ
إيجابي.
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تطلب هذه المشاهد مبادراتٌ مثل تشريع أوضاع ألذين قد
ُوضفوا في سوق العمل ،تيسير العمليات لمتعلقة باألوراق
و انخفاض تكلفتهم ،استقرار و تمديد رخصات اإلقامة لكي
يجتنب عمليات التجديد الزائدة ،تيسيرالعمليات الكتساب
الجنسية للقاصرين المولودين في إيطالبا على األقل،
إمكانية التحصيل على الخدمات بدون بطاقة اإلقامة،
تحقيق مجاالت مشاركة و تجاوز التمييز في كل قطاع
المجتمع خاصة القطاع العام (مثال لذلك عدم إمكامية
إدخال في الخدمة المدنية).

فيما يتعلق بالمعامالت المالية للمهاجرين ،من الواجب أن
يذ َّكر ما يسمى ب Diaspora Bond
ما يعني باللغة العربية "سفد الشتات" و هو عملية مالية
تسعى إلى دعم مشاريع اقتصادية و اجتماعية و تربوية في
بلدان األصل وكذلك إلى تكامل مصالح األفراد مع مصالح
بلدانهم  .وقد امتاز إيطاليا بالدراسات حول تكلفة هذه
الخدمات لبعث نقود وانخفاضها وكذلك بترويج مرصد
وطني يراقب المشاركة المالية
www.mandaisoldiacasa.it

مع ذلك  ،تعترف مؤسستا كاريتس و ميغرانتِس أن
الحكومة التقنية ليس فقط أن فوضت مؤسسة من منظمات
التطوع إلى المهمة الوزارية للتعاون الدولي و االندماج
بل شرعت أيضا قوانين متنوعة في هذا االتجاه و وعدت
بتشريع قوانين أخرى؛ أآلن ال يبقى لنا إال أن نتمنى
تحسيس أقوى لألحزاب و دعم المجلس من أجل تقدم
إيجابي إلى حد أبعد.

للمهاجرين مثل استعمال االكتسابات عبر المصارف.

احتماالت للمستقبل على التعايش في أوضاع
األزمة

نهاية ،يسعى هذا الملف أن يكون مساعدة لمعرفة لحقيقة
الهجرة و أن يروج اإلنسانية وهي أساسية في الرسالة
المسيحية ال مفر منها لتعايش مستثمر مع المهاجرين على
المستوى االجتماعي و الديني كذلك ،و نحن في "عام
اإليمان" المروج من البابا بنديكتوس السادس عشر منذ
يوم  00أكنوبر .2102

 قد برز بحث قام به المعهد الوطني لإلحصائيات أنموقف اإليطاليين من المهاجرين مزدوج :من جهة يرؤون
اإليطاليون أن المهاجرين كثار و من جهة أخرى يعترفون
أنهم يتمتعون بمعاملة أسوئ من المعاملة التي يتمتعون
بها اإليطاليين برغم أنهم يمثلون موردا للبالد.
ال ريب فيه أن ظاهرة الهجرة ستستمر أن ترتغع في
المستقبل :حسب االحتماالت للمستقبل الديموغرافي
اإليطالي سيكون مشهد الشعب الشامل في عام 2105
ُ
نتيجة انخفاض عدد اإليطاليين ب 0015ماليين (2215
ماليين والدة و  51مليون وفاة) و مزانية إيجابية مع 02
مليون مهاجر نحو الخارج ( 0512ماليين دخول ضد 512
ماليين خروج) :بخالصة ،سيتجاوز المهاجرون في هذا
المشهد الديموغرافي الجديد  05مليونا.

إنها قضية تتأسس على قيم معينة تنتمي إلى تاريخنا
ثبت في "تقرير اإليطاليين
الطويل المتعلق بالهجرة (كما أ ُ ِ
في العالم  "2102من مؤسسة ميغرانتِس) الذي تجربنا
فيه األوضاع الصعبة أن نكون أجانب في بلد غريب.
ختاما لبحثنا هذا ال بد لنا أن نذكر قول البابا بنديكتوس
السادس عشر الذي اخترناه كشعار لملف  2102كي نشهد
به أن حتى إذا ستتكاثر ظاهرة الهجرة أكثر و أكثر من
الواجب اال ُينسى أبدا أن المهاجرين "ليسوا أعدادا".

كما تدل مؤسستا كاريتس و ميغرانتِس في مقدمة
الملف اإلحصائي لعام  ،2102يطلب هذا المشهد
االجتماعي – اإلحصائي تشريع قوانين معينة لتحصيل
على بعض األهداف المهمة و منها :تشريع الشغل و
العمال غير الشرعية ،أن يتخذ بعين االعتبار مهارات
المواطنين الجديدة ،استقرار رخصات اإلقامة (تجددت في
عام  251 2100ألف رخصة) ،تيسير اللبيروقراطية و
تعزيز التدايبر من أجل االندماج (عائالت المهاجرين
متعرضة للفقر أكثر من األخرين) بدون أن ُتنسى كافة
األشخاص التي تنتقل ألسباب إنسانية و تحتاج إلى حماية.

الملف اإلحصائي للهجرة  -2102جدول معطيات
ّ
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العالم في 2100
 عدد مهاجرين 208 :مليون دخل فردي في البلدان النامية 93752 :دوالرأمريكي

 مقيمون غير "األعضاء" .39.53528 :من بينهمالمقيمين لفترة طويلة 72,0 :في المائة
 أكبر جاليات غير "األعضاء" :المغرب ،7193.18ألبانيا  ،8803887الصين ،2553751
أوكرانيا .22.3592

 رخصات اإلقامة التي انتهت في إجراء  2100و دخل فردي في االتحاد األوروبي .2388. :25 -لم تتجدَّد بعد2923999 :دوالر أمريكي
 مشتغلون237113111 : -نسبة تأثير المشتغلين 01 :في المائة

االتحاد األوروبي 2101

 طلبات لجوء سياسي.53.71 : طلبات لجوء المقبولة53077 : المولودون الجدد583795 : القاصرون غير "األعضاء":9953981
 المسجلون في السنة الدراسية 9,8 ،57738.8 :2102/2100في
المائة ( 88,2في المائة وُ لد في
إيطاليا)

 -المقيمون األجانب..3.193011 :

 نسب البطالة :مهاجرون  02,0في المائة –اإليطاليون  9,1في المائة

 طالب جامعية مسجلون في السنةالجامعية 9738.5 :2102/2100

 -نسبة التأثير على الشعب 9,9 :في المائة

 -عاطلون على العمل.013111 :

 -اكتسابات الجنسية793110 :

 -المواطنون الذين اكتسبوا الجنسية0737923711 :

 -أصحاب شركات2883898 :

 -زواج مختلط)2101( 053098 :

 -حوادث في الشغل 07,8 :في المائة

 مسيحيون 7.,8 :في المائة منبينهم أرتدوكسيون  ،28,9كاثوليكيون
 ،08,2بروتستانتيون 8,8

إيطاليا 2100
 المواطنون الشرعيون73100311 : -نسبة التأثير على الشعب المقيم 9,2 :في المائة

 مزانية داخليات/خارجيات  0,5 +مليار يورولصندوق الدولة:
 تأشيرات للشغل  953250و ألسباب عائلية9.3882

 مسلمون .2,8 :في المائةيهود 1,0 :في المائة
ديانات شرقية 7,8 :في المائة

 في الشمال  9.,8في المائة ،في المركز  2.,9فيالمائة ،في الجنوب  02,9في المائة.

 -أخرون  5,2في المائة

 مناطق المصدر :أوروبا  71,9في المائة ،آسيا 0939في المائة ،أمريكا  9,.في المائة ،أوقيانوسيا
 1,1في المائة

المصدر :الملفّ اإلحصائي للهجرة  2102كاري َتس و
ميغرانتس

 مركز دراسات و أبحاثVia Aurelia 796, 00165 Roma,
فاكس - 0039.06.66540087:الهاتف 0039.06.66514345 :
• مكتب التحريرDossier Statistico Immigrazione :
البريد اإلليكترونيidos@dossierimmigrazione.it :
موقع الوابwww.dossierimmigrazione.it :
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