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مقدمة  -املفوضية األوروبية

In recent years, the EU has made signi

developmentمـن الهجـرة والتنقـل باعتبارهما مـن العوامـل املسـاعدة القويـة لتحقيـق التنميـة االقتصاديـة
agenda. The 2013 EU Cميكـن االسـتفادة
Impact
of Migration: The EU contri
والبيئيـة يف كل مـن دول املنشـأ واملقصـد.
واالجتامعيـة
next steps towards broadening the

االتحادtoاألورويب يف السنوات األخرية تقدماً كبريا ً يف تعزيز جدول أعامل الهجرة والتنمية .ويدعو تقرير
 policy makers and pوقد أحرز
development
migration
and development issues. D
االتحاد األورويب الصادر يف عام  2013تحت عنوان «تعظيم األثر اإلمنايئ للهجرة :مساهمة االتحاد األورويب يف حوار
1
the
role
of
migration and mobility a
األمم املتحدة رفيع املستوى والخطوات التالية نحو توسيع العالقة بني التنمية والهجرة «صانعي سياسات التنمية
essential role of effective migration g
املجال لتعزيز مشاركتهم بشأن قضايا الهجرة والتنمية .ويحتاج الفكر التنموي إىل تحقيق الدمج
والعاملني يف
for a sustainable development. This i
Agendaالهجرة والتنقل باعتبارهام عوامل مساعدة لتحقيق التنمية ،وكذلك االعرتاف بالدور األسايس
onبني دور
الكامل
Migration2’, which aims a
frameworkللهجرة يف التصدي للتحديات املحتملة يف طريق تحقيق التنمية املستدامة .وقد تم دمج هذا
للحوكمة الفعالة
on migration, with a stron
املوضوع بالكامل يف «جدول األعامل األورويب بشأن الهجرة» 2والذي يهدف إىل وضع إطار سياسات متامسك
In line
this approach, the Joint
الهجرة ،مع توجيه تركيز أكرب عىل قضايا التعاون اإلمنايئ.
withبشأن
وشمويل

aims at strengthening the capacitie

implement
effective migration and de
هـذه املنهجيـة ،تهدف املبادرة املشتركة للهجـرة والتنمية بين االتحاد األورويب واألمـم املتحدة إىل
وبالتوافـق مـع
the
attention
and focus on the local dتعزيـز قـدرات السـلطات املحليـة مـن أجـل متكينهـا من تخطيـط سياسـات الهجـرة والتنميـة الفعالـة وتطويرها
strongly felt at the local le
 oftenهـذا الربنامـج االهتمام والرتكيز على البعد املحلي :إذ غالباً ما تنعكـس دوافع الهجـرة وآثارها
 mostويعـزز
وتنفيذهـا.
in providing services to migrants and
ملحـوظ على املسـتوى املحلي الـذي تقـف فيـه السـلطات املحليـة على خـط املواجهـة فيما يتعلـق
على نحـو
needs to be based on empirical evide
 addressللمهاجريـن والعائديـن .ومع ذلك ،تحتاج عملية وضع السياسـات املسـتدامة إىل االسـتناد عىل
 existingالخدمـات
 demands; unfortunatبتقديـم
andلالتجاهـات االجتامعيـة واالقتصاديـة مـن أجل التعامـل مع املطالـب الحالية؛ غري أن السـلطات
التجريبيـة
 on linking migration aاألدلـة
experience
املحليـة تفتقـر مـع األسـف للمـوارد والخربة بشـأن الربط بين الهجـرة والتنمية.

In this context, this modular “My JM

Initiative,سيسـهم منوذج «أدوات املبادرة املشتركة للهجـرة والتنمية» ،الذي أعدته املبـادرة بالتعاون بني
contribute to reinforceويفwillهـذا السـياق،
and local development by c
migrationواألمـم املتحـدة يف تعزيـز قـدرات األطراف املعنيـة املحلية يف الربط بني الهجـرة والتنمية املحلية
االتحـاد األورويب
mainstreaming
 migration in local policمـن خلال تغطيـة مجموعـة واسـعة مـن املواضيـع العمليـة مثـل إدراج الهجـرة ضمـن عمليـة وضـع السياسـات
migration through integrati
impactاألثـر التنمـوي للهجـرة مـن خلال سياسـات التكامـل .وقـد صممـت هـذه املـادة التدريبيـة
املحليـةofأو زيـادة
as a flexible and hands-on tool box
throughمرنـة وعمليـة لصانعـي السياسـات املحليـة واملختصين يف مجـال التنميـة ،وسـيكون مبقدورها
كمجموعـة أدوات
its e-learning modules in pa
وحـدات التعلـم اإللكتروين عىل وجـه الخصـوص تحقيق انتشـار عاملـي واسـع النطاق.
مـن خلال
outreach.

هـذه املـادة التدريبيـة على البعد املحلي بصورة خاصـة ،فإنني عىل ثقـة من أنها سـتكون مبثابة
ضـوءitsتركيـز
 focus on the local dويف
With
specific
وفعالـة يف سـياق يتـم فيـه االعتراف بالجهـات الفاعلـة املحلية على نحو متزايـد باعتبارهـم أطراف
مبتكـرة
أداة
and efficient tool in a context where
playersتنفيـذ الربط الفعـال بني الهجـرة والتنمية.
فاعلـة inرئيسـة يف
effectively linking migration
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For millions of people migration is an individ
poverty reduction and development in count
worldwide. The importance of the nexus bet
just being recognized by many developmen
done in order to make full use of the develo

مقدمة  -الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون

للماليين من األشـخاص إحدى استراتيجيات سـبل العيش الفرديـة التي تسـهم يف الحد من
متثـل الهجـرة بالنسـبة
Concretely migration always happens lo
 townالتنميـة يف دول املنشـأ ودول املقصـد يف جميـع أنحـاء العـامل .وتحظـى أهميـة العالقة
وتسـاعد يفtoتحقيـق
الفقـر
another,
from one community to
localتراف العديـد مـن الجهات الفاعلـة ،غري أنه ال يزال هنـاك الكثري من العمـل الذي يتعني
والتنميـة باع
بين الهجـرة
authorities
take migration into accou
أجـل that
migration
and development initiative
االسـتفادة الكاملة مـن اإلمكانات اإلمنائيـة للهجرة.
القيـام بـه من

level. The Joint Migration and Developmen

الهجـرة بشـكل ملمـوس على املسـتوى املحلي؛ حيـث ينتقـل السـكان مـن مدينـة إىل أخـرى
تتجسـد
 valuable practical anوعـاد ًة مـا
amount
of extremely
showcasing
concrete
وميثـل هـذا السـبب وراء أهميـة قيـام السـلطات املحليـة بوضـع الهجـرة يف االعتبـار عند
مجتمـع إىل آخـر؛
 examples of how localومـن
development,
and
synthesizing this informaالتخطيـط للتنميـة ،وكذلـك تنفيـذ مبـادرات الهجـرة والتنميـة على املسـتوى املحلي أيضـاً .وقـد قدمـت املبادرة
للهجـرةpresent
“My JMDI
Toolbox”.
والتنميـة قـدرا ً هائلاً مـن املعرفـة العمليـة والنظريـة القيمـة للغايـة يف هـذا الصـدد ،وعرضت
املشتركة
كيفيـة قيـام املبـادرات املحليـة بالربـط بين الهجـرة والتنميـة بنجـاح ،وكذلـك تجميـع هذه
أمثلـة ملموسـة عـن
This toolbox is a milestone of the JMDI and a
أدوات تعلـم عامـة عىل غـرار «مجموعة أدوات املبادرة املشتركة للهجرة والتنميـة» الحالية.
صـورة
املعلومـات يف
gained over
the last years among all the sta

be of great value to practitioners around th

األدواتonهـذه ركيـز ًة أساسـية مـن ركائـز املبـادرة ومثـرة مـن مثـار التعلـم والخربة املكتسـبة عىل
وتعـد مجموعـة
development.
مـدار السـنوات املاضيـة بين جميع األطـراف املعنية املنخرطين يف هذا املشروع ،كام ميثل قيمة كبرية للمشـاركني
والتنميـة يف جميع أنحـاء العامل.
hasالهجـرة
beenقضايـا
 strongly engaged inيف
Switzerland

decade by shaping the international polic

على املشـاركة بقـوة يف قضايـا الهجـرة والتنميـة ألكثر مـن عقـد مـن الزمـان مـن خلال
 onسـويرسا
ولطاملـاtheدأبـت
projects
ground. Underlining Swit
بشـأن السياسـات وكذلـك مـن خلال دعـم مشـاريع ملموسـة على أرض الواقـع .وتأكيـدا ً
الـدويل
forالحـوار
صياغـة
Swiss
Agency
Development and Coope
JMDI,
an
thereby
to
contribute to reinforceعلى التـزام سـويرسا يف هـذا املجـال ،يسر الوكالة السـويرسية للتنميـة والتعاون املشـاركة يف متويل هـذه املبادرة
development.
األثـر اإليجـايب للهجـرة على جهـود التنميـة املحلية.
واملسـاهمة يف تعزيـز

ماركوس ريسل
Markus Reisle
الهجرة والتنمية
لربنامج
العاملي
 Migration and Develoالرئيس
Head Global
Program
للتنمية والتعاون
الوكالةforالسويرسية
Swiss Agency
Development and Coopera
Financed by

متويل

v

vi

مقدمة  -األمم املتحدة
يف سـياق عاملـي قائـمٍ على التنقـل البشري والتغير العمراين الرسيـع ،حيث يوجد أكثر 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
على الحقـوق واملـوارد عنـد معالجة قضايـا مثل التوظيف ،واإلسـكان ،والتعليـم ،والصحة ،والرعايـة االجتامعية يف
محاولـة لتعزيـز وتحقيـق منـ ٍو أكثر شـموالً .ويف هـذا السـياق ،يتطلع عدد أكبر من السـلطات املحليـة واإلقليمية
إىل سـبل إلدمـاج سياسـات الهجـرة ومبـادئ الحكـم الرشـيد يف مبـادرات التخطيـط والتنميـة املحليـة .كما تواجه
السـلطات املحليـة واإلقليميـة أيضـاً عقبـات وتحديـات كبرى إلدارة ديناميـات الهجـرة وتحسـينها ،وبخاصـة مـن
املنظـور القائـم على نـوع الجنس وحقوق اإلنسـان.
وكجـزء مـن املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة التـي تتـم بالتعـاون بين عـدد مـن املنظمات ،نقـدم الدعـم
للسـلطات املحليـة واإلقليميـة يف جهودهـا ملواجهـة هـذه التحديـات .وتحقـق املبادرة املشتركة للهجـرة والتنمية
هـذا الهـدف مـن خلال توفير عملية بنـاء القدرات ودعـم تنفيذ مبـادرات الهجـرة والتنمية املحلية ،والتي أسـفر
عنهـا تصميـم امللـف التدريبي «مجموعـة أدوات املبادرة املشتركة 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 الالجئين ،ومعهـد األمـم املتحـدة للتدريـب والبحـث ،وصنـدوق األمـم املتحـدة
للسـكان ،يف إثـراء املحتـوى بفضـل مـا يتمتعـون بـه من كـم كبري من الخبرات يف العديد مـن القضايـا ذات الصلة
بالهجـرة والتنمية.
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 منضي قُدمـاً مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفية إىل جـدول أعمال 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 أعمال التنمية بعـد عام  2015أيضـاً 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 .كما تـم أيضـاً االعتراف بـدور
السـلطات املحليـة واالقليميـة والجهـات الفاعلـة الرئيسـة يف مجـال التنميـة يف هـذا الحـوار .ولذلـكُ ،يهد جدول
أعمال التنميـة بعـد عام  2015رسـمياً الطريق أمام السـلطات املحلية واإلقليميـة لالضطالع بهذا الـدور باعتبارها
جهـات فاعلـة رئيسـة يف مجـال التنمية من خلال تحقيق النجـاح يف إدارة التحديات والفرص الناجمـة عن التنقل
البشري مبـا يـؤدي إىل تعزيـز التنميـة املحلية ،ونحن نعتقد بشـدة بل ونهـدف أن تؤدي مجموعـة أدوات املبادرة
املشتركة للهجـرة والتنميـة دورهـا يف دعـم خطوات تلـك العملية.
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