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مقدمة - املفوضية األوروبية

ميكـن االسـتفادة مـن الهجـرة والتنقـل باعتبارهـام مـن العوامـل املسـاعدة القويـة لتحقيـق التنميـة االقتصاديـة 
واالجتامعيـة والبيئيـة يف كل مـن دول املنشـأ واملقصـد.

وقد أحرز االتحاد األورويب يف السنوات األخرية تقدماً كبرياً يف تعزيز جدول أعامل الهجرة والتنمية. ويدعو تقرير 
االتحاد األورويب الصادر يف عام 2013 تحت عنوان »تعظيم األثر اإلمنايئ للهجرة: مساهمة االتحاد األورويب يف حوار 
األمم املتحدة رفيع املستوى والخطوات التالية نحو توسيع العالقة1 بني التنمية والهجرة »صانعي سياسات التنمية 
والعاملني يف املجال لتعزيز مشاركتهم بشأن قضايا الهجرة والتنمية. ويحتاج الفكر التنموي إىل تحقيق الدمج 
األسايس  بالدور  االعرتاف  التنمية، وكذلك  لتحقيق  باعتبارهام عوامل مساعدة  والتنقل  الهجرة  الكامل بني دور 
للحوكمة الفعالة للهجرة يف التصدي للتحديات املحتملة  يف طريق تحقيق التنمية املستدامة. وقد تم دمج هذا 
إطار سياسات متامسك  الهجرة«2 والذي يهدف إىل وضع  األورويب بشأن  بالكامل يف »جدول األعامل  املوضوع 

وشمويل بشأن الهجرة، مع توجيه تركيز أكرب عىل قضايا التعاون اإلمنايئ.

وبالتوافـق مـع هـذه املنهجيـة، تهدف املبادرة املشـرتكة للهجـرة والتنمية بـني االتحاد األورويب واألمـم املتحدة إىل 
تعزيـز قـدرات السـلطات املحليـة مـن أجـل متكينهـا من تخطيـط سياسـات الهجـرة والتنميـة الفعالـة وتطويرها 
وتنفيذهـا. ويعـزز هـذا الربنامـج االهتـامم والرتكيز عـىل البعد املحـي: إذ غالباً ما تنعكـس دوافع الهجـرة وآثارها 
عـىل نحـو ملحـوظ عـىل املسـتوى املحـي الـذي تقـف فيـه السـلطات املحليـة عـىل خـط املواجهـة فيـام يتعلـق 
بتقديـم الخدمـات للمهاجريـن والعائديـن. ومع ذلك، تحتاج عملية وضع السياسـات املسـتدامة إىل االسـتناد عىل 
األدلـة التجريبيـة لالتجاهـات االجتامعيـة واالقتصاديـة مـن أجل التعامـل مع املطالـب الحالية؛ غري أن السـلطات 

املحليـة تفتقـر مـع األسـف للمـوارد والخربة بشـأن الربط بـني الهجـرة والتنمية.

ويف هـذا السـياق، سيسـهم منوذج »أدوات املبادرة املشـرتكة للهجـرة والتنمية«، الذي أعدته املبـادرة بالتعاون بني 
االتحـاد األورويب واألمـم املتحـدة يف تعزيـز قـدرات األطراف املعنيـة املحلية يف الربط بني الهجـرة والتنمية املحلية 
مـن خـالل تغطيـة مجموعـة واسـعة مـن املواضيـع العمليـة مثـل إدراج الهجـرة ضمـن عمليـة وضـع السياسـات 
املحليـة أو زيـادة األثـر التنمـوي للهجـرة مـن خـالل سياسـات التكامـل. وقـد صممـت هـذه املـادة التدريبيـة 
كمجموعـة أدوات مرنـة وعمليـة لصانعـي السياسـات املحليـة واملختصـني يف مجـال التنميـة، وسـيكون مبقدورها 

مـن خـالل وحـدات التعلـم اإللكـرتوين عىل وجـه الخصـوص تحقيق انتشـار عاملـي واسـع النطاق.

ويف ضـوء تركيـز هـذه املـادة التدريبيـة عـىل البعد املحـي بصورة خاصـة، فإنني عىل ثقـة من أنها سـتكون مبثابة 
أداة مبتكـرة وفعالـة يف سـياق يتـم فيـه االعـرتاف بالجهـات الفاعلـة املحلية عـىل نحو متزايـد باعتبارهـم أطراف 

فاعلـة رئيسـة يف تنفيـذ الربط الفعـال بني الهجـرة والتنمية.

لوت كنودسن
مدير التنمية البرشية والهجرة

املديرية العامة للتعاون الدويل والتنمية
املفوضية األوروبية

متويل:

COM)2013( 292 final 1

COM)2015( 240 final 2
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Foreword – European Commission

Migration and mobility have the potential to act as powerful enablers for economic, 
social and environmental development in both countries of origin and destination. 

In recent years, the EU has made significant progress in furthering the migration and 
development agenda. The 2013 EU Communication ‘Maximising the Development 
Impact of Migration: The EU contribution for the UN High-Level Dialogue and 
next steps towards broadening the development-migration nexus’1 makes a call 
to development policy makers and practitioners to steps up their engagement on 
migration and development issues. Development thinking needs to fully integrate 
the role of migration and mobility as development enablers, and recognize the 
essential role of effective migration governance in addressing potential challenges 
for a sustainable development. This is also fully integrated in the recent ‘European 
Agenda on Migration2’, which aims at establishing a coherence and holistic policy 
framework on migration, with a strong emphasis on development cooperation. 

In line with this approach, the Joint EU-UN Migration and Development Initiative 
aims at strengthening the capacities of local authorities to plan, develop and 
implement effective migration and development policies. The programme reinforces 
the attention and focus on the local dimension: drivers and impacts of migration are 
often most strongly felt at the local level where local authorities are at the frontline 
in providing services to migrants and returnees. However, sustainable policy making 
needs to be based on empirical evidence of social and economic trends in order to 
address existing demands; unfortunately local authorities frequently lack resources 
and experience on linking migration and development. 

In this context, this modular “My JMDI Toolbox”, developed by the Joint EU-UN 
Initiative, will contribute to reinforce the capacities of local stakeholders in linking 
migration and local development by covering a wide range of practical topics such as 
mainstreaming migration in local policy development or increasing the development 
impact of migration through integration policies. This training material is conceived 
as a flexible and hands-on tool box for local policy makers and practitioners and 
through its e-learning modules in particular is has the potential of a broad global 
outreach.

With its specific focus on the local dimension, I trust it will become an innovative 
and efficient tool in a context where local actors are increasingly recognised as key 
players in effectively linking migration and development.

Lotte Knudsen
DIR-B Human Development and Migration
Directorate General for International Cooperation and Development
European Commission

1  COM(2013) 292 final

2  COM(2015) 240 final

Financed by
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مقدمة - الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون

متثـل الهجـرة بالنسـبة للماليـني من األشـخاص إحدى اسـرتاتيجيات سـبل العيش الفرديـة التي تسـهم يف الحد من 
الفقـر وتسـاعد يف تحقيـق التنميـة يف دول املنشـأ ودول املقصـد يف جميـع أنحـاء العـامل. وتحظـى أهميـة العالقة 
بـني الهجـرة والتنميـة  باعـرتاف العديـد مـن الجهات الفاعلـة، غري أنه ال يزال هنـاك الكثري من العمـل الذي يتعني 

القيـام بـه من أجـل االسـتفادة الكاملة مـن اإلمكانات اإلمنائيـة للهجرة.

وعـادًة مـا تتجسـد الهجـرة بشـكل ملمـوس عـىل املسـتوى املحـي؛ حيـث ينتقـل السـكان مـن مدينـة إىل أخـرى 
ومـن مجتمـع إىل آخـر؛ وميثـل هـذا السـبب وراء أهميـة قيـام السـلطات املحليـة بوضـع الهجـرة يف االعتبـار عند 
التخطيـط للتنميـة، وكذلـك تنفيـذ مبـادرات الهجـرة والتنميـة عـىل املسـتوى املحـي أيضـاً. وقـد قدمـت املبادرة 
املشـرتكة للهجـرة والتنميـة قـدراً هائـالً مـن املعرفـة العمليـة والنظريـة القيمـة للغايـة يف هـذا الصـدد، وعرضت 
أمثلـة ملموسـة عـن كيفيـة قيـام املبـادرات املحليـة بالربـط بـني الهجـرة والتنميـة بنجـاح، وكذلـك تجميـع هذه 
املعلومـات يف صـورة أدوات تعلـم عامـة عىل غـرار »مجموعة أدوات املبادرة املشـرتكة للهجرة والتنميـة« الحالية.

وتعـد مجموعـة األدوات هـذه ركيـزًة أساسـية مـن ركائـز املبـادرة ومثـرة مـن مثـار التعلـم والخربة املكتسـبة عىل 
مـدار السـنوات املاضيـة بـني جميع األطـراف املعنية املنخرطـني يف هذا املـرشوع، كام ميثل قيمة كبرية للمشـاركني 

يف قضايـا الهجـرة والتنميـة يف جميع أنحـاء العامل.

ولطاملـا دأبـت سـويرسا عـىل املشـاركة بقـوة يف قضايـا الهجـرة والتنميـة ألكـر مـن عقـد مـن الزمـان مـن خـالل 
صياغـة الحـوار الـدويل بشـأن السياسـات وكذلـك مـن خـالل دعـم مشـاريع ملموسـة عـىل أرض الواقـع. وتأكيـداً 
عـىل التـزام سـويرسا يف هـذا املجـال، يـرس الوكالة السـويرسية للتنميـة والتعاون املشـاركة يف متويل هـذه املبادرة 

واملسـاهمة يف تعزيـز األثـر اإليجـايب للهجـرة عـىل جهـود التنميـة املحلية.

ماركوس ريسل
الرئيس العاملي لربنامج الهجرة والتنمية 

الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون

متويل
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Foreword - Swiss Agency for Development and Cooperation

For millions of people migration is an individual livelihood strategy that contributes to 
poverty reduction and development in countries of origin and countries of destination 
worldwide. The importance of the nexus between migration and development is only 
just being recognized by many development actors, and a lot of work remains to be 
done in order to make full use of the development potential of migration. 

Concretely migration always happens locally. People move from one specific 
town to another, from one community to another. This is why it is important that 
local authorities take migration into account in their development planning and 
that migration and development initiatives are implemented also on the local 
level. The Joint Migration and Development Initiative (JMDI) has produced a vast 
amount of extremely valuable practical and theoretical knowledge in this regard, 
showcasing concrete examples of how local initiatives successfully link migration and 
development, and synthesizing this information into general learning tools, like the 
present “My JMDI Toolbox”.

This toolbox is a milestone of the JMDI and a result of the learning and the experience 
gained over the last years among all the stakeholders involved in this project. It will 
be of great value to practitioners around the world working both on migration and 
on development.

Switzerland has been strongly engaged in migration and development for over a 
decade by shaping the international policy dialogue and by supporting concrete 
projects on the ground. Underlining Switzerland’s commitment in this area the 
Swiss Agency for Development and Cooperation is very pleased to co-finance the 
JMDI, an thereby to contribute to reinforce the positive impact of migration on local 
development.

      

Markus Reisle
Head Global Program Migration and Development
Swiss Agency for Development and Cooperation

      
  

Financed by
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مقدمة - األمم املتحدة

يف سـياق عاملـي قائـٍم عـىل التنقـل البـرشي والتغـري العمراين الرسيـع، حيث يوجد أكـر من نصف سـكان عاملنا يف 
املناطـق الحرضيـة، تجـد السـلطات املحليـة واإلقليميـة نفسـها يف طليعـة التصـدي لتحديـات الهجرة، مبـا يف ذلك 
الهجـرة القرسيـة؛ مـا يجعـل لديهـا حاجة ملحـة إىل تلبيـة احتياجـات املهاجرين، واالسـتجابة لطلباتهـم للحصول 
عـىل الحقـوق واملـوارد عنـد معالجة قضايـا مثل التوظيف، واإلسـكان، والتعليـم، والصحة، والرعايـة االجتامعية يف 
محاولـة لتعزيـز وتحقيـق منـٍو أكـر شـموالً. ويف هـذا السـياق، يتطلع عدد أكـرب من السـلطات املحليـة واإلقليمية 
إىل سـبل إلدمـاج سياسـات الهجـرة ومبـادئ الحكـم الرشـيد يف مبـادرات التخطيـط والتنميـة املحليـة. كـام تواجه 
السـلطات املحليـة واإلقليميـة أيضـاً عقبـات وتحديـات كـربى إلدارة ديناميـات الهجـرة وتحسـينها، وبخاصـة مـن 

املنظـور القائـم عـىل نـوع الجنس وحقوق اإلنسـان.

وكجـزء مـن املبـادرة املشـرتكة للهجـرة والتنميـة التـي تتـم بالتعـاون بـني عـدد مـن املنظـامت، نقـدم الدعـم 
للسـلطات املحليـة واإلقليميـة يف جهودهـا ملواجهـة هـذه التحديـات. وتحقـق املبادرة املشـرتكة للهجـرة والتنمية 
هـذا الهـدف مـن خـالل توفـري عملية بنـاء القدرات ودعـم تنفيذ مبـادرات الهجـرة والتنمية املحلية، والتي أسـفر 
عنهـا تصميـم امللـف التدريبي »مجموعـة أدوات املبادرة املشـرتكة للهجرة والتنمية« التي أعدهـا كل من املنظمة 
الدوليـة للهجـرة واملركـز الـدويل للتدريـب التابـع ملنظمـة العمـل الدوليـة. ويسـتند محتـوى مجموعـة األدوات 
إىل جمـع املامرسـات الجيـدة والـدروس املسـتفادة مـن أرض الواقـع وتوحيدهـا وذلـك مـن خالل تنفيذ مشـاريع 
املبـادرة. وباإلضافـة إىل ذلـك، أسـهم العديـد مـن رشكاء املبـادرة وهـم برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ، واملنظمـة 
الدوليـة للهجـرة، واملركـز الـدويل للتدريب التابـع ملنظمة العمل الدوليـة، وهيئة األمم املتحدة للمـرأة، واملفوضية 
السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، ومعهـد األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث، وصنـدوق األمـم املتحـدة 
للسـكان، يف إثـراء املحتـوى بفضـل مـا يتمتعـون بـه من كـم كبري من الخـربات يف العديد مـن القضايـا ذات الصلة 

والتنمية. بالهجـرة 

وتقـدم مجموعـة أدوات املبـادرة أداة مرنـة وشـاملة لألطـراف املعنيـة املحليـة إلدراج الهجـرة يف صلـب عمليـة 
تخطيـط التنميـة املحليـة مـن أجـل االسـتفادة من أفضـل اإلمكانـات اإلمنائيـة للهجرة. وتصـل أهمية هـذه األداة 
إىل مرحلـة حاسـمة ونحـن منـي قُدمـاً مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفية إىل جـدول أعـامل التنمية بعد عـام 2015 
وكذلـك إىل األهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة املقرتحـة حديثاً املقـرر أن تصادق عليهـا الجمعية العامـة لألمم املتحدة 

يف سـبتمرب 2015.

ويف الواقـع، عكسـت املفاوضـات بشـأن جـدول أعـامل التنمية بعـد عام 2015 أيضـاً أن الهجرة سـتنعكس يف عدد 
مـن املناطـق املسـتهدفة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة الجديـدة املتعلقـة بالنمـو االقتصـادي، والعاملة، 
والعمـل الالئـق، والحـد مـن عـدم املسـاواة، هـذا باإلضافـة إىل وسـائل التنفيـذ. كـام تـم أيضـاً االعـرتاف بـدور 
السـلطات املحليـة واالقليميـة والجهـات الفاعلـة الرئيسـة يف مجـال التنميـة يف هـذا الحـوار. ولذلـك، مُيهد جدول 
أعـامل التنميـة بعـد عام 2015 رسـمياً الطريق أمام السـلطات املحلية واإلقليميـة لالضطالع بهذا الـدور باعتبارها 
جهـات فاعلـة رئيسـة يف مجـال التنمية من خـالل تحقيق النجـاح يف إدارة التحديات والفرص الناجمـة عن التنقل 
البـرشي مبـا يـؤدي إىل تعزيـز التنميـة املحلية، ونحن نعتقد بشـدة بل ونهـدف أن تؤدي مجموعـة أدوات املبادرة 

املشـرتكة للهجـرة والتنميـة دورهـا يف دعـم خطوات تلـك العملية.
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تنفيذ

Logo Guidelines / Arabic / Blue CMYK

ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر لجميع املنظامت املشاركة يف تنفيذ مشاريع املبادرة املشرتكة للهجرة 
والتنمية والتي أسهمت خرباتها وإنجازاتها يف خروج مجموعة األدوات هذه إىل النور. كام نود أن نُعرّب عن خالص 

امتناننا للدعم املتواصل والسخي املقدم من االتحاد األورويب والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون.

باربرا بييس-مونتريو
مدير

مكتب األمم املتحدة/برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف 
بروكسل

يوجينيو أمربويس
املدير اإلقليمي للمنطقة االقتصادية األوروبية، واالتحاد 

األورويب، ومنظمة حلف شامل األطليس، واملنظمة 
الدولية للهجرة

أندرياس كليمر
مدير إدارة التدريب

املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية

فنسنت كوشيتيل
مدير

املكتب األورويب للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

داغامر شوماخر
مدير

مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف بروكسل

ستسيك ستينيكر
مدير

مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان يف بروكسل

الكسندر إيه. ميخيا
مدير أول

برنامج التعاون الالمركزي
معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث


