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التعاونيات يف كوستاريكا: تحديد وفهم 
الجاليات املهاجرة يف الخارج وتدفق 

التحويالت املالية

التاريخ/الفرتة
2013 حتى اآلن 

الدولة/املنطقة/اإلقليم
كوستاريكا

األطراف الفاعلة
تعاونية كوويب أليانزا   •

)COOPEALIANZA(

مواطنو كوستاريكا املهاجرون يف الواليات   •
املتحدة

املهاجرون من الواليات املتحدة وكندا يف   •
كوستاريكا

املصادر 
تعاونية كوويب أليانزا:   •

www.coopealianza.
fi.cr

تقرير حول الهجرة والتحويالت املالية، تعاونية   •
كوويب أليانزا، سان ايسيدرو، برييز زيليدون، 

أبريل 2005. 

املعلومات املقدمة من وحدة إدارة التسويق   •
بالتعاونية.

آلــــة الزمــــن



السياق العام
تعد تعاونية كوويب أليانزا 

)COOPEALIANZA( اتحاد ائتامين يف 
كوستاريكا تأسست يف عام 1971 وأصبحت نقطة 

مرجعية للدمج بني االلتزام بالتنمية البرشية 
والعاملية يف الدولة، وتم إنشاؤها يف البداية يف 

سان ايسيدرو ديل جرنال )إقليم برييز زيليدون، 
وهي منطقة تتزايد فيها معدالت الهجرة 

واملهاجرين( إال أنها توسعت تدريجياً يف جميع 
أنحاء البالد، ولديها اآلن 52 مكتباً يف 31 إقليامً 

داخل أرايض الدولة.

ويتم إجراء الدراسات دورياً من خالل إدارة 
التسويق بالتعاونية حيث ميكن تحديد وفهم 
خصائص املهاجرين من مواطني كوستاريكا، 

وخاصة أولئك الذين يرسلون تحويالت مالية. 
وتحافظ هذه الوحدة عىل تواصل رسمي مع عدة 

جهات منها رابطة مهاجري كوستاريكا يف والية 
نيو جرييس، وهي الوالية األمريكية التي تستضيف 
أكرب تجمع للمهاجرين من أبناء كوستاريكا. ووفقا 

لتعداد السكان بالواليات املتحدة يف عام 2010، 
كان هناك 187689 مواطن كوستارييك يف الواليات 

املتحدة )ما يشكل حوايل %75 من إجاميل عدد 
املهاجرين يف الخارج من أبناء كوستاريكا(.

باإلضافة إىل ذلك، أُجريت دراسة يف عام 2013 
بشأن هجرة األجانب إىل كوستاريكا )باألخص 
مواطنو أمريكا الشاملية(، بقصد الوقوف عىل 

الواقع االقتصادي ملهاجري الواليات املتحدة 
الذين يعيشون يف الدولة. وقد ساعدت هذه 

الدراسة يف تحليل إمكانية إدخال هؤالء املهاجرين 
األسواق املتخصصة باستغالل النظام املايل الوطني 

واستحداث املنتجات املالية وغري املالية املالمئة 
الحتياجاتهم.

الدروس املستفادة
متثل التحويالت املالية انعكاساً وتعبرياً عن 

الروابط العاطفية العميقة بني أفراد العائالت 
املشتتة بسبب الجغرافيا والحدود ومظهراً من 

مظاهر التفاعل املستمر بني أفراد تلك األرس 
عىل الرغم من بعد املسافة بينهم. ومن الثابت 
أن القرارات املتعلقة بأماكن البحث عن الدخل 
وكيفية استخدامه تعد نتيجة متكررة لرأي نواة 
األرسة. وحتى عندما تكون الهجرة قراراً فردياً، 

يتضح أنها يف كثري من األحيان تكون نتاجاً 
لتوافق العائلة حول رضورة إيجاد مصدر للدخل. 

وميكن أن تُسمى هذه األرس باسم »األرس عرب 
الوطنية« وتشكل هذه األرس - املرتبطة من خالل 
التحويالت املالية - عنارص فاعلة مهمة يف عملية 

العوملة، إذ يعرب رواد األعامل خالل بحثهم عن 
األسواق ورؤوس األموال والعاملة يف جميع أنحاء 
العامل الحدود الوطنية بحثاً عن املزايا التنافسية.

ومل يقترص هدف هذا النوع من البحوث 
والدراسات عىل فهم اتجاهات الهجرة، بل 

والتعرف عىل الخدمات املالية وغري املالية التي 
ميكن أن تعزز جودة حياة األفراد املشاركني 

وأرسهم.

Lessons 

Learned
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االندماج املحيل لتعزيز أثر التنمية: مرشوع 
دعم مبادرات التنمية االقتصادية املحلية 
املشرتكة يف منطقة سيدهيو يف السنغال

التاريخ/الفرتة
2016/2014

الدولة/املنطقة/اإلقليم
 السنغال: منطقة سيدهيو 

يف كازامانس )جنوب السنغال(

األطراف الفاعلة
وكالة التنمية اإلقليمية يف   • 

سيدهيو

مجموعة األبحاث واإلنجازات للتنمية الريفية   •
)GRDR( – الهجرة واملواطنة والتنمية 

مجالس التنمية اإلدارية  •

السياق العام 

تعد منطقة سيدهيو موطناً ومصدراً هاماً للهجرة، 
إذ يتوزع املهاجرون منها يف جاليات كبرية يف 

الخارج، وتربز بوضوح قضية الهجرة للخارج بني 
السكان.

 )ARD( وقد دشنت وكالة التنمية اإلقليمية
أوىل مرشوعاتها لدعم مبادرات التنمية 

االقتصادية املحلية املشرتكة يف منطقة سيدهيو 
)PAICODELS( من خالل تنظيم مجموعة 

من االجتامعات التي تحشد املهاجرين والجهات 
الفاعلة املحلية حول قضايا التنمية يف املنطقة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشئت الوكالة منصة عىل 
اإلنرتنت متكن املهاجرين من التسجيل وعرض 

مبادراتهم. وبذلك، يتم تقديم املشورة التقنية من 
فريق الوكالة إىل املبادرات والرشكاء الجدد من 
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املنطقة، ما يسمح بتوافق مبادراتهم بالكامل مع 
أعامل التنمية واحتياجات املنطقة.

ولتيسري العمل، يتواجد مسؤولو االتصال 
عن املنصة يف فرنسا وأسبانيا للرتويج لها بني 

مجتمعات املهاجرين وموافاتهم بالدعم بشأن 
األسئلة التي قد تتعلق مبشاريعهم.

ويتم تنظيم املساحات املتعلقة بالهجرة والتنمية 
يف منطقة سيدهيو لتسهيل عقد االجتامعات بني 

القطاعني الخاص واملجتمع املدين واملهاجرين 
والسلطات املحلية حول اإلسهامات املتنوعة من 

املغرتبني واملهاجرين واملهاجرين العائدين.

كام يوجد صندوق اقتصادي لدعم مبادرات 
املهاجرين.

وأخرياً، توفر جهود التنسيق بني السلطات املحلية 
والوكالة مساحة للحوار ملناقشة أفضل سبل دعم 

املهاجرين العائدين وتوجيهم.

الدروس املستفادة
ميكن أن يساهم املهاجرون يف تنمية مناطقهم 

األصلية، حتى مع عدم عودتهم لالستقرار بشكل 
دائم.

وميكن من خالل املنهج التشاريك وتعددية 
األطراف املعنية املتوفرة عرب مساحات الحوار 

تعزيز فهم الفرص وأفكار املهاجرين العائدين، 
ما يؤدي إىل مساهمتهم يف التنمية بقدر يتجاوز 

مجرد االستثامرات التقليدية يف ملكية األرايض.

وتشمل املفاهيم الرئيسة ضامن عدم اعتبار 
املهاجرين مجرد »مستفيدين« من هذه املبادرة، 

أو مستثمرين يجب عليهم القيام بكل العمل، 
بل رشكاء عىل قدم املساواة مع الجهات الفاعلة 
املحلية، وهو ما حدث بفضل الحوار والعمليات 

التشاركية املنفذة بني الجهات الفاعلة املحلية 
واملهاجرين.

وتم االسرتشاد مبعرفة املهاجرين ومساهامتهم 
بفضل العمل معهم كرشكاء يف عملية تخطيط 
التنمية املحلية ووضع اسرتاتيجياتها، ما أسهم 

بالتايل يف توافق مبادرات املهاجرين مع 
احتياجات التنمية الحقيقية.

Lessons 

Learned
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إيجاد الفرص االقتصادية عن طريق تعزيز 
القدرات وخلق رشاكات عرب الوطنية 

عىل املستوى املحيل: مرشوع )جاباندو( 
JAPPANDO يف السنغال

التاريخ/الفرتة
2016/2010

الدولة/املنطقة/اإلقليم
السنغال: منطقة ديوربيل

األطراف الفاعلة
وكالة التنمية اإلقليمية يف ديوربيل  •

االتحاد السنغايل للرشكات الصغرية واملتوسطة   •
 )CONFESEN( للمهاجرين

لجنة رائدات األعامل يف رابطة فيديركالي   •
فينيتو

السياق العام 

تعاونت وكالة التنمية اإلقليمية يف ديوربيل مع 
االتحاد السنغايل للرشكات الصغرية واملتوسطة 

للمهاجرين )CONFESEN( يف مرشوع لدعم 
مبادرات املهاجرين االقتصادية من خالل أنشطة 

بناء القدرات والتعليم املايل. 

ويف عام 2012، وبالتعاون مع املبادرة املشرتكة 
للهجرة والتنمية )JMDI(، تقرر توسيع نطاق 

هذه املبادرة إىل املناطق املجاورة من أجل بناء 
قاعدة مامثلة لتقديم املعلومات وخدمات الدعم 

املايل عرب وكاالت التنمية اإلقليمية )RDAs( يف 
إطار مكاتب استقبال املهاجرين . كام قدمت 
هذه الوكاالت الدعم لتحديد قطاعات النمو 

ودراسة جدوى مرشوعات املهاجرين عىل 
املستوى املحيل من خالل القدرات املوسعة 
ملكاتب استقبال املهاجرين. ويعمل االتحاد 
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السنغايل بدوره مع الرابطة اإليطالية  فيديركالي 
فينيتو )FEDERCLAAI Veneto( من أجل 
إقامة رشاكات بني الرشكات املحلية والرشكات 

اإليطالية املامثلة لدعم ريادة األعامل واالستثامر 
من قبل السنغاليني يف الخارج.

وتم إنشاء مكتب اتصال بواسطة االتحاد السنغايل 
من أجل تنسيق هذه املبادرة مع الجهات الفاعلة 

السنغالية يف دكار. ويربط هذا املكتب شبكات 
املهاجرين السنغاليني يف السنغال والخارج مع 
مختلف الجهات الفاعلة يف مجال التنمية من 

أجل فهم احتياجات وفرص التنمية عىل املستوى 
املحيل يف السنغال وتشجيع السنغاليني عىل 

االستثامر يف هذه الفرص.

وقد مكن توفري الدعم عىل املستوى املحيل 
)الدعم االقتصادي وخدمات تقديم املعلومات 

إىل املهاجرين( من جذب انتباه الرشكاء 
املحتملني الجدد، ما أدى بدوره إىل إيجاد فرص 

اقتصادية عرب الوطنية. تعني كلمة جاباندو 
)JAPPANDO( بلغة ولوف »التفاعل لتحقيق 

النجاح.«

الدروس املستفادة
ميكن من خالل توفري الخدمات املحلية إىل 

املهاجرين يف الخارج اجتذاب مستثمرين جدد 
وإتاحة فرص اقتصادية جديدة للتنمية.

ومع ذلك، يجب تصميم هذه املبادرات بطريقة 
تشاركية مع الجهات الفاعلة املحلية، وبخاصة 

املهاجرين، من أجل وضع احتياجاتهم يف االعتبار.

فعىل سبيل املثال، كان الحصول عىل الخدمات 
التمويلية إحدى الصعوبات الرئيسة للمهاجرين. 

وبذلك، إذا مل تكن خدمات الدعم املايل عىل 
املستوى املحيل تستجيب لهذه املشكالت، لن 
يستخدم املهاجرون الخدمات، ما يحد بالتايل 

من ديناميكية التعاون التي ميكن تحفيزها عىل 
املستوى عرب الوطنية.

Lessons 

Learned
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تحديات يف جمع البيانات: كيفية 
التغلب عىل الخوف من الظهور للقيام 

بالعمليات االنتخابية

التاريخ/الفرتة الدولة/املنطقة/اإلقليم
اإلكوادور

األطراف الفاعلة
جاليات املهاجرين اإلكوادوريني   • 

يف الخارج

حكومة اإلكوادور الوطنية  •

السياق العام 
متكن املهاجرون اإلكوادوريون للمرة األوىل 
يف أكتوبر 2006 من مامرسة حق التصويت 

االختياري يف الخارج النتخاب رئيس الجمهورية 
ونائبه. وأظهرت البيانات1 الرسمية بأن عدد 

الناخبني اإلكوادوريني  املسجلني بلغ 143352 
إكوادورياً يف 42 دولة يف جميع أنحاء العامل، وهو 

الرقم الذي يبدو كبرياً يف سياق تجارب مامثلة، 
مقارنة مثال باملكسيك التي سجلت أكرث من 

40876 ناخباً بقليل لالنتخابات الرئاسية عام 
2006 من بني ما مجموعه أكرث من أربعة ماليني 

مهاجر مكسييك كان لهم سجل قنصيل آنذاك.

ومل تحقق الدراسات املنفذة حول تجربة 
مشاركة املهاجرين اإلكوادوريني يف االنتخابات 

نجاحاً يُذكر يف تحديد نظامية وضع هجرة 
األفراد الذين سجلوا وصوتوا يف الخارج يف دول 
املقصد، ألن التسجيل مل يتطلب معلومات عن 

املصادر 
• Moreno, P. “El proceso electoral de los 

ecuatorianos en el exterior: reflexiones 
para un debate sobre la participación en 
contextos de migración”, en Los Derechos 
en la movilidad humana: del control a la 
protección, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Quito, (2009).

1 املحكمة االنتخابية العليا، حالياً املجلس االنتخايب الوطني
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وضعهم القانوين. وحتى يف ضوء ذلك، تشري 
هذه الدراسات إىل أن الوضع القانوين للمهاجرين 
)وكذلك بعد املسافة وتكاليف الوصول إىل نقاط 

التسجيل والتصويت( كان ميكن أن يؤثر عىل 
الغياب عن علميتي التسجيل – التي كان يجب 
القيام به شخصياً وبشكل مبارش يف القنصليات 

اإلكوادورية – والتصويت، نظراً للخوف من 
الظهور وخطر التعرض لالعتقال لعدم وجود 

وثائق نظامية.

ولهذا، وعىل سبيل املثال، تضمنت رسالة جمعية 
املهاجرين اإلكوادوريني يف بون )أملانيا(، املوقعة 

يف عام 2007 من قبل 110 عضواً واملرسلة إىل 
املحكمة االنتخابية العليا، الطلب التايل:

»توفري مراكز االقرتاع يف املواقع االسرتاتيجية   •
واألنسب ]...[ من أجل تجنب املشكالت التالية 

التي شهدتها االنتخابات املاضية:

انخفاض املشاركة / ارتفاع نسبة عدم   o
الحضور

تكاليف السفر الباهظة )حوايل 50 يورو غري   o
قابلة لالسرتداد(

مخاطر مراقبة إدارة الهجرة يف القطارات   o
بالنسبة لألفراد الذين ال يحملون وثائق 

نظامية«

الدروس املستفادة
عندما انتهت األمانة الوطنية للمهاجرين 

)SENAMI - التي تم إنشاؤها يف مارس 2007( 
ووزارة الشؤون الخارجية من تقييم لوجستيات 

التسجيل يف القوائم االنتخابية النتخابات عام 
2006، نفذت الحكومة اإلكوادورية آليات مختلفة 

لضامن تعزيز املشاركة يف العملية االنتخابية يف 
2007 النتخاب الجمعية التأسيسية وتحسني نظام 

التسجيل يف الخارج.

ويف عام 2008، وبعد تجربة انتخابات عام 2007، 
أسست األمانة الوطنية للمهاجرين ووزارة الشؤون 
الخارجية واملحكمة االنتخابية العليا السابقة لجنة 
دامئة مشرتكة بني مختلف الجهات، بهدف الرتويج 

إىل االستفتاء عىل الدستور الجديد يف الخارج، ما 
تطلب تحديث سجل الناخبني يف الخارج ووضع 
خطة تواصل وتنفيذ خطة عمل لتحليل األدوات 
التقنية والقانونية التي من شأنها أن تعزز عملية 

االستفتاء.

وبالنسبة النتخابات أعضاء الجمعية التي متثل 
اإلكوادوريني يف الخارج ورئيس الجمهورية ونائبه 

لعام 2009، تضمنت إجراءات التسجيل والنرش 
بالفعل الدروس املستفادة من السنوات السابقة. 

فعىل سبيل املثال، ساهم تطبيق نظام تنقل 
الوحدات القنصلية بني املدن التي يوجد بها أكرب 
عدد من املواطنني اإلكوادوريني )بدال من وجوب 
انتقال املهاجرين إىل القنصليات( منذ انتخابات 

2007، يف زيادة عدد املسجلني من 152180 ناخباً 
يف عام 2007 إىل 156677 يف عام 2008 و184000 

يف عام 2009.

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

نقطة للتأمل: الهجرة والنوع الجنساين 
والتنوع الجنيس

التاريخ/الفرتة
2005

الدولة/املنطقة/اإلقليم
اإلكوادور 

أقاليم:

إل أورو )الحدود الجنوبية( - مدن ماتشاال،   •
وميالجرو، وكيفيدو

بيتشينتشا - مدينة كيتو  •

ازمريالداس )الحدود الشاملية( - مدينة   •
ازمريالداس

األطراف الفاعلة
مجموعة من عامالت الجنس  •

الجمعيات النسائية الشعبية  •

روابط املهاجرين   •

مجموعات املثليني واملتحولني جنسياً  •

السلطات املحلية  •

السياق العام

ال شك أن الحياة والهوية الجنسية عنرصاً 
يحفز ويحدد تجارب الهجرة، إال أن تحليلها 
ال يزال محدوداً سواء من املنظور األكادميي 

وضمن عمليات وضع السياسات املتعلقة 
بالتنقل البرشي. فمن ناحية، يهاجر األفراد ذوو 
التوجهات أو الهويات الجنسية املختلفة ألنهم 
يرون سياقاتهم املبارشة قمعية ويستقرون يف 

بلدان حيث األعراف االجتامعية والثقافية حول 
النوع االجتامعي والتنوع الجنيس أقل متييزاً أو 

إقصاًء. ومن ناحية أخرى، تهاجر العديد من 
النساء )واألفراد املتحولني جنسياً أيضا( إىل الدول 

الصناعية بحثاً عن خيارات عمل يف صناعة الجنس 
التي هي أفضل أجراً من منافذ العمل األخرى 

للمهاجرين.

ويعد النشاط الجنيس والهوية الجنسانية عنارص 
تزيد من تحديد ديناميات اإلدراج أو االندماج يف 
املجتمعات املضيفة، والتي تتفاوت بشكل واضح 

ECUADOR

آلــــة الزمــــن



وفقاً ملنشأ املهاجرين )الجنسية والطبقية واإلثنية، 
من بني العوامل األخرى( والسياق االجتامعي 

وسياسات الهجرة القامئة يف مجتمعات املقصد.

وتشكل حقائق التنقل البرشي هذه تحديات 
عديدة للسلطات املحلية من منظور حقوق 

اإلنسان. ويتمثل التحدي األول يف تجسيد مشاركة 
األفراد من مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي 
امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وحاميل 
صفات الجنسني )LGBTI( والعاملني يف مجال 

الجنس يف صياغة السياسات والربامج واملشاريع 
املتعلقة بالتنقل البرشي الهادفة إىل:

إعالم املهاجرين املحتملني بالفرص واملخاطر   •
املرتبطة بالهجرة؛

تشجيع عمليات إعادة اندماج املهاجرين الذين   •
قرروا العودة؛

منع أعامل العنف أو التمييز ضد املهاجرين عىل   •
أساس املنشأ أو الوطن أو الهوية الجنسية والجنس.

وينطوي التحدي الثاين عىل اعتامد تدابري شاملة 
بشأن املخاطر املحتملة التي قد تنشأ يف صناعة 

الجنس )أساساً: االستغالل والعمل الجنيس واإلتجار( 
للنساء أو املتحولني جنسياً الذين يزداد استضعافهم 

إذا كانوا مهاجرين أو الجئني أو عائدين.

وقد تم تنفيذ مبادرة مبكرة يف هذا الشأن يف 
عام 2005 يف اإلكوادور من قبل منظمة املجتمع 

 )Fundación Quimera( »املدين »مؤسسة كيمرا
 Flor( »ومنظمة عامالت الجنس »فلور دي أزاليا
de Azálea( بدعم ومتويل من الصندوق العاملي 
للمرأة. وشجعت هذه املنظامت انعقاد سلسلة 

من املحادثات وورش العمل اإلرشادية يف مختلف 
املدن بهدف تعريف العاملني يف مجال الجنس 

واملهاجرين املحتملني بقضايا مثل الهجرة الداخلية 
والدولية؛ وصناعة الجنس واإلتجار بالبرش؛ 

والبناءات االجتامعية بني الجنسني والهويات 
الجنسية؛ ودور املرأة املهاجرة يف عمليات الهجرة.

وتم تنفيذ هذه األنشطة بقيادة عاملة االنرثوبولوجيا 
لورا أوغستني، الخبرية يف مجال الهجرة غري الرشعية، 
وأسواق العمل غري النظامية، واإلتجار بالبرش وتجارة 

الجنس. وكانت لورا إمرأة مهاجرة أيضا.

الدروس املستفادة
بفضل معالجة قضايا مثل الهجرة الدولية غري 
النظامية )أسباب اللجوء إىل خيار السفر غري 

الرشعي، واملخاطر املرتبطة به، وطريقة البحث 
عن معلومات فرص العمل املحتملة(، تم توضيح 
الوصامت االجتامعية والثقافية التي تلقي بثقلها 

عىل الهجرة )وخاصة فيام يتعلق بهجرة املرأة، 
ومجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 

الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وحاميل صفات 
الجنسني، والهجرة املرتبطة بصناعة الجنس(، 
والجهود القليلة املبذولة لتثقيف املهاجرين 

املحتملني بالصعوبات التي تواجه الباحثني عن 
عمل يف سياقات غري مألوفة. باإلضافة إىل ذلك، 

تبني بأن املشاركة الفعالة يف تنظيم وتسهيل ورش 
العمل )وفقاً ملنهج تشاريك( للنساء والعاملني 
يف مجال الجنس ومجتمع املثليات واملثليني 

ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية 
وحاميل صفات الجنسني، أسهمت يف متكني هذه 

الجامعات وتحديد العنارص الرئيسة الالزمة 
لضامن حاميتهم الشاملة أثناء عمليات الهجرة 

مبزيد من الدقة.

ميكن أن تزود الدروس املستفادة من تجارب 
العائدين السلطات املحلية بعض الرؤى حول 
إدماج التنقل البرشي ومنظور النوع الجنساين 
ومراعاة الهويات الجنسية املختلفة يف عملية 
صياغة السياسات، وكذلك تحفيز وضع برامج 

محددة للمهاجرين من مجتمع املثليات واملثليني 
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية 

وحاميل صفات الجنسني. 

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

الهجرة العائدة: الدروس املستفادة من 
تنفيذ السياسات العامة الوطنية

التاريخ/الفرتة
2013/2007

الدولة/املنطقة/اإلقليم
اإلكوادور

األطراف الفاعلة

)SENAMI( األمانة الوطنية للمهاجرين  •

السياق العام 
 )SENAMI( كانت األمانة الوطنية للمهاجرين
الجهة املسؤولة عن قضايا الهجرة يف اإلكوادور 

من عام 2007 إىل عام 2013، وتضمنت أهدافها 
الرئيسة، من جملة أمور أخرى، تشجيع استمرار 

اإلكوادوريني يف بلدهم، وتهيئة الظروف التي 
متكن من العودة الطوعية والكرمية واملستدامة 

للمهاجرين. لذلك، أطلقت األمانة »خطة الرتحيب 
بالعودة« يف سياق األزمة املالية العاملية التي 

شهدت عودة العديد من اإلكوادوريني من أوروبا 
وعىل وجه الخصوص من أسبانيا.

تألفت هذه الخطة من ثالثة عنارص:

برامج التوعية؛  •

مرافقة املهاجرين أثناء عودتهم »الفعلية«؛  •

تشجيع االستثامرات االجتامعية واإلنتاجية.  •

وتضمنت املبادرات الرئيسة للخطة »برنامج 
الحوافز واإلرشاد من أجل االستثامر اإلنتاجي 

املصادر 
• Castillo, Ana Lucía. Masters Degree 

Dissertation “Impacto socioeconómico de 
la entrega del capital semilla del Programa 
Fondo Concursable El Cucayo a personas 
migrantes retornadas y a las expectativas de 
su proyecto de retorno” (2011)

• Moncayo, María Isabel, “El Plan 
“Bienvenid@S a casa”: Estudio sobre la 
experiencia del Fondo “El Cucayo”, Serie 
Avances de Investigación nº 51, (2011)

ECUADORآلــــة الزمــــن



واالجتامعي للمهاجرين« الذي يستهدف 
الراغبني من األفراد واألرس والجامعات املهاجرة 
يف مامرسة املشاريع اإلنتاجية يف اإلكوادور عند 
عودتهم، وبالتايل إيجاد مصادر للعمل ومن ثم 
املساعدة يف تعزيز االقتصاد. تم إطالق الربنامج 
من خالل صندوق املنح »Cucayo« . وقد دعم 

الصندوق 230 فكرة عمل )مع استثامر مامثل 
من املهاجرين( يف الفرتة من 2008 إىل أغسطس 
2010، ما أوجد 4283 مصدراً مبارشاً وغري مبارش 

للتوظيف )مل تنجح نسبة %5 من األعامل(. 
وشكلت النساء نسبة %30 من املستفيدين.

كانت املبادرة الرئيسة الثانية هي »برنامج 
العودة« التي هدفت إىل توعية ومرافقة العائدين 

أثناء عودتهم الكرمية والطوعية من خالل 
الخدمات التي تنفذها األمانة الوطنية للمهاجرين، 
يف بلدان املقصد الرئيسة للهجرة اإلكوادورية. كام 
أسس الربنامج وحدة استشارية خاصة للمهاجرين 

العائدين الذين يرغبون يف اصطحاب أغراضهم 
املنزلية ومعدات العمل وسيارات االستخدام 

العائيل مع توفري إعفاء رضيبي.

وتم إجراء العديد من التحليالت األكادميية حول 
»خطة الرتحيب بالعودة«، وعندما تحولت األمانة 

إىل وكالة وزارة التنقل البرشي يف عام 2013، 
نفذت الحكومة تقييامت للربامج التي تم تنفيذها 

لتحديد مدى أهمية دمجها يف الهيكل املؤسيس 
الجديد. وأشارت األفكار الناتجة إىل العديد من 

العنارص التي ميكن مواصلة استخدامها يف عملية 
تصميم برامج محددة لدعم عودة املهاجرين 

واندماجهم الكامل عىل املستويني الوطني واملحيل 
عىل حد سواء:

ُصممت برامج العودة استناداً إىل   •
رؤى »املهاجرين الناجحني« الذين جمعوا رؤوس 

األموال االقتصادية واملعرفية، و«املهاجرين 
الرائدين« الساعني للعودة الستثامر رؤوس أموالهم 

والحصول عىل فرص للعمل الحر.

مل يلبي غالبية املهاجرين العائدين هذه   •
املعايري، وواجهوا صعوبات كبرية يف االندماج 
مرة أخرى، وخاصة فيام يتعلق بالعمل، كام 

واجهوا حاالت معقدة من عدم االستقرار لدى 
عودتهم.

مل تكن القضايا الرئيسة مثل إعادة اندماجهم   •
ضمن األرسة واملجتمع، وكذلك االندماج الثقايف 

واالجتامعي والتعليمي مشمولة يف هذه 
الربامج.

يستند النظر إىل العودة باعتبارها نقطة نهاية   •
دورة الهجرة إىل تصور خطي ضمن عملية 
الهجرة. ومع ذلك، ال تعد العودة بالرضورة 

نهائية وال تكون دامئا إىل مجتمع أصل املهاجر، 
بل إىل املدن حيث يتوفر املزيد من خيارات 

االندماج االقتصادي/العاميل، ال سيام الوظائف 
بأجر.

تتوافق تجارب العائدين مع االسرتاتيجيات   •
األرسية وليس املشاريع الفردية، بهدف 

تحقيق االستقرار االقتصادي والعاميل واألرسي 
واالجتامعي، علامً بأن تنفيذ االسرتاتيجيات 

ضمن هذه املعايري يختلف بني الذكور واإلناث.

تؤدي الشبكات عرب الوطنية ذات العالقات   •
القوية مع العائلة واألصدقاء املقربني )رأس 

املال االجتامعي( دوراً حاسامً يف عمليات 
العودة وإعادة االندماج، إذ تساعد يف وضع 

توقعات يف سياقات أكرث واقعية، وتوفر الدعم 
والتضامن، وتلبي االحتياجات العاطفية.

2 مصطلح كيشوا يشري إىل مخصصات أو غداء يتم تقاسمه خالل العمل املجتمعي للسكان األصليني



الدروس املستفادة
املهاجرون العائدون هم مجموعة غري متجانسة 
)نظراً لسامتهم وحياتهم الشخصية، وسياقات ما 
قبل املغادرة، ومشاريع الهجرة، ودوافع العودة، 

وأنواع رؤوس األموال املختلفة يف مجتمعات 
املنشأ واملقصد(. وبذلك، ستزداد فعالية السياسات 

والربامج والخدمات العامة املصممة من قبل 
الجهات الوطنية واملحلية والتي ترافق العودة 

وتشجع عىل إعادة االندماج يف مختلف املجاالت 
إذا مل يتم إعدادها عىل أساس تحيز اقتصادي، 
وإذا قبلت بالتباين واالختالف باعتباره عنرصاً 

أساسياً يف توفري أفضل استجابة الحتياجات 
املهاجرين العائدين، وخاصة عىل املستوى املحيل.

تكميالً للعنارص املذكورة أعاله، يجب ربط بعض 
محفزات العودة، والتي ميكن أن تُفهم عىل أنها 

ذات طبيعة خاصة - شبكات األرسة واألوارص 
األرسية الوثيقة، وشبكات الصداقة، وما إىل ذلك - 
بالسياق الكيل للعودة، وبالتايل تحليلها و دمجها 

يف تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج وخدمات 
العودة وإعادة االندماج.

ينبغي أن تكفل سياسات العودة بأن تكون العودة 
طوعية وبالتايل ضامن وجود درجة مرتفعة من 
التحضري املسبق لهذه العملية ضامناً الستدامة 

عملية العودة وتحقيق آثار إيجابية للمهاجرين 
وعائالتهم والتنمية املحلية للمجتمعات املضيفة.

من هذا املنظور، وضعت الدروس املستفادة 
خطط العودة يف اإلكوادور يف االعتبار عند صياغة 

جدول أعامل املساواة الوطنية للتنقل البرشي 
2013 – 2017 والذي يعد أداة تخطيطية تضع 

املبادئ التوجيهية لصياغة السياسات العامة 
القطاعية واملشرتكة بني القطاعات لجميع 
الكيانات الوطنية وعىل جميع املستويات 

الحكومية )مبا يف ذلك السلطات املحلية( من أجل 
إدارة التنقل البرشي.

لذا، يتضمن جدول أعامل األهداف املرتبطة 
باملهاجرين العائدين والتي تشمل:

مرافقة اإلكوادوريني الذين عادوا بالفعل   •
إىل عائالتهم، خالل عملية إعادة االندماج 
االجتامعي والثقايف واالقتصادي يف األرسة 

واملجتمع، وتضمينهم يف جميع آليات 
املؤسسات العامة للرعاية الشاملة؛

تعزيز حق تعليم املهاجرين اإلكوادوريني عند   •
عودتهم؛

تنفيذ وتعزيز برامج شاملة إلعادة االندماج   •
االقتصادي لإلكوادوريني العائدين، وذلك 

لضامن، من بني أمور أخرى، خلق وظائف 
الئقة )بأجر أو عمل مستقل(، والوصول 

إىل أنظمة التمويل والقروض واالستثامرات 
اإلنتاجية والعمل اإليجايب فيام يتعلق الواجبات 

الرضيبية.

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

العودة من منظور النوع الجنساين

التاريخ/الفرتة الدولة/املنطقة/اإلقليم
اإلكوادور

األطراف الفاعلة
املهاجرات العائدات  •

املصادر 
• Herrera,Gioconda, 
FLASCO Ecuador, “El 
retorno a Ecuador desd 

España: estrategias económicas, socio-
familiares y afectivas para una integración 
transnacional”

• Vega, Cristina, FLASCO Ecuador, “El 
retorno más allá del mito del emprendedor. 
Estrategias económicas, familiares y 
afectivas en el regreso de hombres y 
mujeres a Ecuador desde España” (2013)

• Prieto, Victoria, Koolhaas, Martin, “Retorno 
reciente y empleo: los casos de Ecuador, 
México y Uruguay” (2013)

ECUADOR

السياق العام 
استمر عدد العائدين إىل اإلكوادور يف الزيادة 

منذ عام 2008 يف خضم األزمة املالية التي 
تواجهها دول املقصد الرئيسة للهجرة اإلكوادورية. 

وخضعت تلك الظاهرة للتحليل يف الدراسات 
األكادميية بهدف تقييم العالقة بني العائد 

والقابلية لالستخدام والتنمية، وكذلك لدراسة 
آثار وتحديات عمليات العودة التي واجهتها 
املهاجرات بسبب عدم املساواة بني الجنسني.

وتُجمع الدراسات املختلفة )سواء املنشورة أو 
التي قيد البحث( بأن احتاملية دخول العائدين يف 
اإلكوادور إىل سوق العمل تقل بشكل كبري مقارنة 

عن فرص السكان املحليني عموماً وبأن معدل 
توظيف املهاجرة العائدة يقل 0.17 عن املهاجر 

العائد .

Prieto y Koolhaas (2013). Op. cit. p. 352 3

آلــــة الزمــــن



كام يربز عنرصان رئيسيان إضافيان عن أثر 
أمناط الجنسني عىل تجارب العائدين. أوالً، تعود 
املهاجرات العائدات إىل نظام الجنسني الذي مل 
يتغري منذ أن تركن مجتمعاتهم املحلية. وتبني 

النتائج األولية من الدراسات النوعية أن العائدات 
ترين أن سبب انخفاض استقاللهن االقتصادي 

واملايل ال يعود فقط إىل الصعوبات التي تواجههن 
يف الحصول عىل وظيفة، بل ألنه يجب عليهن 

إعادة االندماج ضمن منطق السلطة األبوية الذي 
مبوجبه يحدد الرجال )اآلباء واألزواج واألشقاء، 

وما إىل ذلك( اتجاه اإلنفاق األرسي، وعليهن 
إعادة االندماج يف الهياكل التنظيمية االجتامعية 

والثقافية املحلية )من أجل أن يشعرن بأنهن جزء 
من املجتمع مرة أخرى( التي تحتل فيها املرأة 

مكانة التبعية للرجل.

ويشري العنرص الثاين إىل أن العائدات تعانني أيضا 
انقساماً بسبب العمل القائم عىل النوع الجنساين 

يف املنزل والذي يرتبط أساساً بتحمل النساء 
املسؤولية تقليدياً عن الواجبات املنزلية وتربية 
األطفال، ما يحد بالتايل من قدرتهن عىل دخول 

سوق العمل املنظم.

الدروس املستفادة
هناك حاجة إلعادة التفاوض بشأن أدوار الجنسني 
ووضع املرأة داخل هياكل السلطة يف املجتمعات 
التي تعود إليها اإلكوادوريات، مبا ميكن املرأة من 
بناء شبكة تدعم وتسهل عملية إعادة إدماجهن 
يف سوق العمل املحيل وكذلك إعادة إدماجهن 

النفيس.

هناك أيضا عنارص ينبغي أن توجه السياسات 
الهادفة إىل تحقيق تكافؤ فرص االندماج 

االقتصادي للمرأة.

Lessons 

Learned
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اتفاقية تعاون بني وكالة التنمية 
االقتصادية املحلية يف مورازان واملجتمعات 
السلفادورية عرب الحدود الوطنية األمريكية

التاريخ/الفرتة الدولة/املنطقة/اإلقليم
السلفادور

األطراف الفاعلة
وكالة التنمية االقتصادية   •

)ADEL( املحلية يف مورازان

املجتمعات السلفادورية عرب الحدود الوطنية   •
)COSTA( األمريكية

املصادر 
اتفاقية التعاون بني وكالة   •

التنمية االقتصادية املحلية 
يف مورازان واملجتمعات 

السلفادورية عرب الحدود الوطنية األمريكية

EL 

Diourbel 

SALVADOR

السياق العام 
تشري التقديرات إىل أن أكرث من 2.5 مليون مواطن 

سلفادوري يقيمون يف الخارج نظراً للشبكات 
األرسية والصداقة، ومتكنت الغالبية العظمى 

منهم من االستقرار يف الواليات املتحدة، علامً بأن 
كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن هي الواليات التي 
يوجد بها أكرب متركز للمهاجرين من السلفادور. 

وقد تزايد يف السنوات األخرية اعرتاف الجهات 
الفاعلة الرئيسة الحكومية وغري الحكومية بالدور 
الكبري الذي ينهض به السلفادوريون يف الخارج يف 

مجتمعاتهم األصلية.

مورازان دائرة يف السلفادور تتميز بارتفاع أعداد 
الهجرة واستقرار املهاجرين يف الخارج. وحرصاً عىل 

توطيد هذه العالقات وتعزيز عمل املجتمعات 
السلفادورية عرب الحدود الوطنية األمريكية 

)COSTA( الذي يجري تنفيذه يف مورازان، تم 
التوقيع عىل اتفاقية توأمة يف 2011 بني دائرة 

مورازان ومقاطعة مونتجومري يف والية مرييالند 

آلــــة الزمــــن



يف الواليات املتحدة كنتيجة مبارشة لجهود اإلدارة 
املشرتكة من قبل سكان مورازان يف مونتجومري.

كان الطرف الفاعل الرئييس وراء ضامن التوقيع 
عىل هذه االتفاقية هو وكالة التنمية االقتصادية 
املحلية يف مورازان )ADEL( التي نفذت كافة 

اإلجراءات الالزمة.

وهدفت هذه االتفاقية إىل »املساهمة يف تعزيز 
تنمية السكان، وتحسني دخلهم وجودة حياتهم، 
من خالل بناء القدرات وتقديم املساعدة التقنية 

ومتويل تنفيذ املبادرات اإلنتاجية والتجارية 
املربحة، وكذلك يف إدارة عمليات املوارد«.

ويف مارس 2014، قام مدير الوكالة بزيارة واشنطن 
 )JMDI( لتقديم املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

إىل أعضاء املجتمعات السلفادورية عرب الحدود 
الوطنية األمريكية من أجل تشجيع مشاركتهم يف 

املبادرة املقرر تنفيذها يف السلفادور من خالل 
.)UNDP( الوكالة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

وتهدف مشاريع املبادرة إىل دعم التعاون بني 
الوكاالت الستحداث برنامج رواد األعامل الشباب 
الذي يساهم يف بناء مستقبل أفضل للشباب، عن 
طريق إقامة تحالفات وخلق فرص للعمل الحر، 

واالستفادة من اإلمكانات الذاتية لسبع بلديات يف 
قطاع مورازان )بكيني، وسان فرناندو، وسوسيداد، 
ويامابال، ويولوايكني، ولولوتيكيلو وجواتاجياجوا(.

وبعد االجتامع املذكور ويف مايو 2014، تم التوقيع 
عىل االتفاقية اإلطارية للتعاون بني الوكالة واملجتمعات 

السلفادورية عرب الحدود الوطنية األمريكية ومتثل 
هدفها الرئييس يف إقامة تحالفات للتعاون من أجل 

تعزيز فعالية مبادرات الشباب املدعومة يف إطار 
مرشوع املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية من خالل 

املساعدة الفنية والدعم إلدارة األموال.

ولتحقيق ذلك، هناك مركز تدريب يف جواتاجياجوا 
)بلدية مورازان( تابع للمجتمعات السلفادورية 
عرب الحدود الوطنية األمريكية حيث يتم تقديم 
التدريب التقني واملهني لشباب البلدية. بعدئذ، 

قبلت الوكالة بعض الشباب الذين تم تدريبهم من 
قبل املجتمعات السلفادورية عرب الحدود الوطنية 

األمريكية وعززت قدراتهم مبزيد من التدريب 

الدروس املستفادة
ميكن من خالل التنسيق املشرتك بني الوكاالت 

عىل املستوى اإلقليمي مع رشكاء مثل وكالة 
التنمية االقتصادية املحلية يف مورازان واملجتمعات 

السلفادورية عرب الحدود الوطنية األمريكية 
)رشيك عرب الوطنية( إيجاد وتوفري الدعم الالزم 
لتعزيز مشاريع التنمية املخطط لها. ويف هذه 

الحالة، يتم توجيه هذه املشاريع نحو تهيئة 
أفضل الظروف املعيشية للشباب، وضامن قدرتهم 

عىل املشاركة بفعالية يف توفري الدخل ألنفسهم 
وأرسهم ومجتمعاتهم املحلية من خالل الرشكات 

والتعاونيات.

Lessons 

Learned

يف عدة مجاالت منها ريادة األعامل وتنظيم 
املشاريع واألعامل التجارية. كام تم دعم هؤالء 
الشباب باملعدات واألدوات الالزمة للرشوع يف 

مشاريعهم الخاصة. وتم من خالل هذه اإلجراءات 
توفري بدائل للهجرة غري النظامية مع تأسيس 

رشكات يرتأسها شباب، مبا يضمن تحقيق دخل لهم 
واملساهمة يف التنمية املحلية يف بلداتهم.

مدة اتفاقية التعاون عامان ويجوز متديدها 
مبوافقة الطرفني.
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قصة هوجو ساليناس

التاريخ/الفرتة
فرباير 2015

الدولة/املنطقة/اإلقليم
السلفادور

األطراف الفاعلة
هوجو ساليناس  •

املصادر 
مقابلة مع السيد هوجو   •

ساليناس، الخميس، 12 فرباير 
2014، الساعة 11:30 يف 

انتيبوكا، ال يونيون

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ و مؤسسة الدكتور   •
 )FUNDAUNGO(: جولريمو مانويل أونجو

 «El estado del desarrollo humano en los
municipios de El Salvador», ) 2009(

EL 

Diourbel 

SALVADOR

السياق العام 
إنتيبوكا هي واحدة من البلديات التي تشكل 

دائرة ال يونيون يف السلفادور، ويبلغ عدد سكانها 
7567 نسمة، وتبلغ مساحتها 94,49 كيلومرت مربع 

وتتكون من كانتونني و14 نجعاً.

إنتيبوكا هي واحدة من البلديات صاحبة أعىل 
تدفقات للهجرة الخارجية، وتحديداً إىل الواليات 

املتحدة. ويف الواقع، شيدت البلدية نصب تذكاري 
لالحتفال بهجرة مواطنيها. وكان أول من قام بهذه 
الرحالت السيدة إلبا ساليناس والسيد سيجفرودو 

شافيز عندما قرراً كزوجني الهجرة إىل العاصمة 
األمريكية واشنطن.

كانت إنتيبوكا أيضا بؤرة اهتامم العديد من وسائل 
اإلعالم واألخبار من أجل تسليط الضوء عىل ثقافة 
الهجرة فيها، إذ هاجر غالبية سكانها تاركني ورائهم 

النساء وكبار السن.

وتتمثل أحد الجوانب الهامة ببلدية إنتيبوكا يف ترشح 
مهاجر سابق ملنصب رئيس البلدية يف االنتخابات 

آلــــة الزمــــن



القدمية إىل الدوالر كام كان عليه الحال يف أماكن 
أخرى يف الدولة.4

وبعد أن متكن من إعادة متويل ديون إدارة 
املدينة، سعى إىل إدخال تحسينات عىل البنية 

التحتية وفقاً الحتياجات جميع الطوائف يف 
القرية. وعقد اجتامعات5 مفتوحة ملجلس املدينة 
حيث ميكن للمواطنني املشاركة وإبداء مخاوفهم 

ضامناً الستجابة الجهود لالحتياجات الفعلية.

واستطاع السيد ساليناس إرشاك السلفادوريني يف 
الخارج يف مختلف مشاريع التنمية البلدية وأنشأ 

آلية سفراء البلدية، الذين كانوا من سكان إنتيبوكا 
يف الخارج والذين مثلوا حلقة وصل بني الجاليات 

يف الخارج وعمليات التنمية يف البلدية. وتم إضفاء 
الطابع املؤسيس عىل ذلك عن طريق اتفاق بلدي.

ومتثلت إحدى العيوب التي واجهها خالل رئاسته 
للبلدية يف كونه مهاجرا، إذ اعتقد الكثريون بأنه 
مل يفهم احتياجات القرية. ومع ذلك، أظهر بأنه 

قد حافظ عىل اطالع دائم بأحدث التطورات 
يف إنتيبوكا وأنه كان ملامً باحتياجاتها من خالل 

املؤسسة وزياراته العديدة عىل الرغم من إقامته 
يف الخارج لفرتة طويلة.

وسار عىل نهجه وطنيون آخرون  مثله ممن أقاموا 
يف الخارج وعادوا وترشحوا لوظائف البلدية. 

وتتضمن األمثلة عىل ذلك السيد ادغاردو زياليا، 
الذي كان رئيس بلدية ال كارمن يف ال يونيون 

منذ عام 2009؛ والسيد إمنار باريرا، من واشنطن 
العاصمة، رئيس بلدية سان أليخو يف ال يونيون، 
الذي فاز باالنتخابات عن الفرتتني 2012-2009 
و2012-2015؛ والسيد جوسيه ألفارادو، رجل 

أعامل من الواليات املتحدة ومقيم يف واشنطن 
العاصمة، والذي ترشح ملنصب النائب عن الفرتة 

.2018-2015

ويرتشح السيد هوجو ساليناس مجدداً لرئاسة 
البلدية عن الفرتة 2018-2015

البلدية للفرتة 2009-2012، وهو السيد هوجو 
ساليناس - الذي قرر الرتشح لرئاسة البلدية بعد 

إقامته ألكرث من 20 عاماً يف الخارج يف أرلينغتون ، 
والية فرجينيا، الواليات املتحدة األمريكية من أجل 

املساهمة يف تطوير بلديته األصلية.

وقد هاجر السيد ساليناس ألول مرة يف عام 1992، 
وأنشئ »مؤسسة متحدون من أجل إنتيبوكا يف 

الواليات املتحدة األمريكية« بالتعاون مع أصدقاء 
آخرين لتنظيم وتجميع الجالية السلفادورية يف 

الواليات املتحدة.

وتم انتخاب منظمي املؤسسة عن طريق 
التصويت الشعبي، وتضمنت فعاليات املؤسسة 

تنظيم األنشطة املجتمعية والسحوبات والتربعات 
والحفالت والرحالت ووجبات الطعام وانتخاب 
بارونة إنتيبوكا من بني بنات سكان البلدية يف 

الخارج.

وُخصص كل ما كان يتم جمعه لدعم مساعدات 
التنمية يف السلفادور. وعملت املؤسسة يف 

إنتيبوكا مع منظمة محلية كانت معنية بتطوير 
وتنفيذ املشاريع مثل دعم املركز الثقايف وتوسعة 

أرض املقابر ومساعدة الكنائس ودعم اإلستاد 
البلدي وتوفري التجهيزات املدرسية وتقديم الدعم 

االقتصادي للمرىض.

وعندما متكن السيد ساليناس من الحصول عىل 
إقامة يف الواليات املتحدة، بدأ يف السفر إىل 

إنتيبوكا، ومتكن خالل هذه الزيارات من رصد 
مشاكل بلديته، ما دفعه للمشاركة يف الحياة 
السياسية، وترشح يف نهاية املطاف النتخابات 

رئاسة البلدية يف 2006 ولكنه خرس.

ويف عام 2008، قرر الرتشح مرة أخرى وفاز عن 
الفرتة من 2012-2009.

وركزت فرتة واليته عىل اإلدارة السليمة لصناديق 
البلدية، وعىل الرغم من تحمله املسؤولية عن 

إدارة مدينة مثقلة بالديون، قام بتحديث نظام 
التحصيل الرضيبي وأدخل تغيريات عىل النظام 

املايل بالبلدية متثل يف التحول من عملة الكولون 

4 يف عام 2001، اعتمدت السلفادور الدوالر كعملة رسمية للبالد بدال من الكولون
5 كابيلدو أبريتو )Cabildo abierto( هي جلسة عامة تنظمها السلطة البلدية دورياً ومتثل آلية للمساءلة العامة
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شبكة بالينكابيان

التاريخ/الفرتة الدولة/املنطقة/اإلقليم
الفليبني

األطراف الفاعلة
لجنة الفيليبينيني يف الخارج   •

.)CFO(

السياق العام 
تتمثل أحد األدوار الهامة لإلدارات الحكومية 
الفليبينية الوطنية واملحلية يف الوقت الحارض 
يف توسيع واستدامة البيئة التمكينية التي من 

شأنها تسهيل الهجرة من أجل التنمية وتعظيم 
مزاياها، ومن أمثلة ذلك تدشني برنامج بالينكابيان 

BaLinkBayan« )www.balinkbayan.gov.«
ph( وهو عبارة عن منصة إلكرتونية توفر نافذة 

واحدة لتقديم الخدمات إىل املهاجرين الفليبينيني 
يف الخارج، أما معناها فهو »عودة العامل 

الفليبينيني يف الخارج«، ويرتاوح نطاق املشاركة 
من تقديم خدمات األنشطة االستثامرية والريادية 

للمهاجرين، والعمل الخريي لهم، ونقل وتبادل 
املهارات والخربات التكنولوجيا. ففي إطار تنامي 
استخدام أنظمة التكنولوجيا واملعلومات، يحتاج 

املهاجرون إىل معلومات موثوقة وشاملة ومحدثة 
عن األمور التي ترتاوح من االستثامر يف بلداتهم من 
خالل تحويل األموال إىل تبادل املعارف والكفاءات. 
وسيكون املوقع اإللكرتوين مبثابة »بوابة« للفليبينيني 
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يف الخارج للوصول إىل املعلومات التجارية 
واالستثامرية القيمة الخاصة ببلداتهم.

وتتضمن املنصة – التي ال تزال قيد التطوير - حالياً 
ثالثة أقسام: بدء األعامل التجارية؛ والتربع والتطوع؛ 

والوصول إىل الخدمات الحكومية عرب اإلنرتنت، 
وينقسم القسم األخري إىل قسمني وهام استخراج 

تصاريح األعامل واالستفسارات عن رضائب 
املمتلكات العقارية.

ومُيكن املوقع اإللكرتوين ملدينة ناجا، املندرج تحت 
شبكة بالينكابيان، الفليبينيني يف الخارج من تنفيذ 
املعامالت عرب اإلنرتنت، إذ ميكنهم تحميل كشوف 
الحسابات العقارية ودفع رضائبهم بشكل مبارش. 
كام يوفر املوقع قامئة باملشاريع ذات األولوية يف 

املدينة التي ميكنهم اختيار دعمها، مثل التعليم أو 
املنح الدراسية وبرنامج إعادة تأهيل نهر ناجا، الذي 

ال يزال قيد التنفيذ حالياً.

ويتوفر يف موقع املنصة بالفعل خدمة االستعالم عن 
تصاريح األعامل التجارية عرب اإلنرتنت يف محافظة 

ايلوكوس نورت.

الدروس املستفادة
بينام تعد املنصة أول مبادرة تكنولوجية تربط 

املهاجرين ببلداتهم األصلية، ال تزال قيد التطوير 
من حيث امليزات والتوعية والكفاءة. ومل يتم 

تقييم أثرها أو تحديد مدى فعاليتها أو استجابتها 
الحتياجات األطراف املعنية.

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

اتفاقية التوأمة بني باتانجاس وروما

التاريخ/الفرتة
أبريل 2009 – يونيو 2011

األطراف الفاعلة
الفليبني:  •

حكومة إقليم باتانجاس  o

الفليبني من خالل مكتب تخطيط وتنمية   o
)PPDO( األقاليم

مؤسسة مبادرة جاليات وعامل أتيكا يف   o
الخارج )أتيكا إنك(.

روما:  •

حكومة روما، إيطاليا  o

)FWC( مجلس سيدات الفليبني  o

)CISP( اللجنة الدولية لتنمية الشعوب  o

الدولة/املنطقة/اإلقليم
الفليبني
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السياق العام 
تم تنفيذ مرشوع مبادرة الهجرة والتنمية املشرتكة 
 EC-UN( بني املفوضية األوروبية واألمم املتحدة

JMDI( تحت عنوان »تعظيم األرباح وتقليل 
التكلفة االجتامعية للهجرة الخارجية يف الفليبني» 

يف الفرتة من أبريل 2009 إىل أبريل 2011 من قبل 
مؤسسة مبادرة جاليات وعامل أتيكا يف الخارج 

 )FWC( ومجلس سيدات الفليبني )Atikha Inc(
.)CISP( واللجنة الدولية لتنمية الشعوب

وعزز املرشوع قدرة املهاجرين يف إيطاليا وعائالتهم 
يف الفليبني عىل املساهمة يف تنمية أنفسهم 

وأرسهم وأقاليمهم من خالل الرتويج ملبادرات 
التعليم املايل واالدخار واالستثامر بني املهاجرين 

وأرسهم. واستهدف املرشوع طريق الهجرة الواضح 
بني إقليم باتانجاس وإيطاليا.

وتحقيقاً ألقىص قدر من االستفادة من إمكانات 
طريق الهجرة املذكور، درست أتيكا ومجلس 
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سيدات الفليبني واللجنة الدولية احتاملية التوقيع 
عىل اتفاقية توأمة بني باتانجاس وروما.

وقد عقد مجلس سيدات الفليبني واللجنة الدولية 
مناقشات أولية مع محافظ روما، نيكوال زينجاريت، 
الذي أبدى ترحيباً وحامساً للرشاكة. وناقشت أتيكا 
الفكرة مع محافظ باتانجاس، فيلام سانتوس ريتكو، 

التي رحبت باملثل بالرشاكة.

بعدئذ، تم صياغة مذكرة تفاهم وإرسالها بالربيد 
اإللكرتوين وعرضها عىل الطرفني يف يناير 2011.

وحرصاً عىل تسليط املزيد من الضوء حول املفهوم 
ووضع اللمسات األخرية عىل التفاصيل، نظمت 
أتيكا ومجلس سيدات الفليبني واللجنة الدولية 

مؤمتر دويل حول الهجرة يف روما يف 15 أبريل 2011 
باعتباره النشاط الختامي للمرشوع. ومثل السيد 

مينارد ميلو، املسؤول اإلقليمي للتخطيط والتنمية، 
املحافظ، فيلام سانتوس ريتكو، يف املؤمتر ونقل 

رسالتها إىل املهاجرين يف إيطاليا وروما عن طريق 
رسالة مسموعة ومرئية. كام شارك يف املؤمتر مع 

السيد ميلو ممثلون عن أكرب ثالث بلديات مرسلة 
للمهاجرين يف باتانجاس.

وبعد ثالثة أيام من املؤمتر، اجتمعت وحدة الحكم 
املحيل ملقاطعة باتانجاس ومحافظة روما وناقشا 

ترتيبات التوأمة. وأكد السيد ميلو للمجموعة بأنه 
سينقل نتائج النقاش للمحافظ وطلب موعد نهايئ 
للتوقيع عىل مذكرة التفاهم والذي تم تحديده يف 

أكتوبر 2011.

وتبادل جميع األطراف املراسالت بعد املؤمتر، والتي 
تضمنت إدخال تحسينات عىل مسودة مذكرة 

التفاهم. وعمل السيد ميلو عىل استكامل العمليات 
الداخلية واملشاورات مع املكتب القانوين لحكومة 

اإلقليم.

وتم تحديد مجاالت التعاون التالية يف إطار 
االتفاقية:

تشجيع االستثامر الخاص من روما يف   •
باتانجاس، مع الرتكيز بشكل خاص عىل القطاع 

السياحي؛

تشجيع االستثامر والعمل الخريي يف باتانجاس   •
من املهاجرين الفليبينيني املقيمني يف روما 
ووضع برنامج متزامن يشجع عىل تحصيل 
التحويالت املالية من املهاجرين يف إيطاليا 

نحو مرشوع االستثامر والتنمية يف باتانجاس، 
مبا يخلق فرص عمل وفرص اقتصادية يف 

مجتمعاتهم؛

تعزيز تبادل املعرفة والزيارات الدراسية بني   •
املسؤولني واملوظفني الرئيسيني حول القضايا 

ذات االهتامم املشرتك مثل:

اندماج املهاجرين يف البيئة الجديدة؛  o

إعادة اندماج املهاجرين العائدين طوعا؛  o

تطوير مهارات املهاجرين واملهاجرين   o
املحتملني.

توفري الخدمات االجتامعية للمهاجرين وأرسهم   •
يف روما وباتانجاس مثل:

املشاريع التي تسهل التواصل واملعلومات   o
بني املهاجرين وأفراد أرسهم؛

التطوير املشرتك للتوجهات الخاصة بالدولة   o
أثناء مرحلة ما قبل املغادرة يف باتانجاس 
للمهاجرين املحتملني، مبن فيهم األطفال، 

املغادرين إىل إيطاليا؛

التطوير املشرتك لتوجهات ما بعد الوصول   o
يف إيطاليا وغريها من الخدمات االجتامعية 

لتسهيل اندماج املهاجرين الفليبينيني؛

إنشاء مراكز للفليبينيني يف الخارج يف بلديات   o
باتانجاس ذات  األعداد الكبرية من املهاجرين 

إىل إيطاليا؛

التطوير املشرتك لربنامج إعادة االندماج   o
املجتمعي للمهاجرين يف روما الذين 

سيعودون ويتم إعادة إدماجهم خالل فرتة 
الخمس إىل العرشة سنوات القادمة؛

التطوير املشرتك لربنامج الجيل الثاين من   o
املهاجرين.



انتظر مكتب املحافظ، زينجاريت، املوعد النهايئ 
للتوقيع عىل مذكرة التفاهم. ولألسف تويف السيد 

ميلو يف يونيو 2011. وسعت أتيكا إىل تعجيل ذلك 
مع القيادة الجديدة ولكن مل يكلل ذلك بالناجح 

نظراً ألن روما قد انتخبت محافظاً جديداً.

الدروس املستفادة
عىل الرغم من عدم التوقيع عىل اتفاقية التوأمة 

بني باتانجاس وروما، أال أنها ال تزال تستند إىل 
مفهوم ممتاز وعمل مشرتك يعود بالفائدة عىل 

كل من إقليمي املنشأ واملقصد.

وقد كان املفهوم عىل وشك التنفيذ ولكن أثرت 
الظروف الخارجية عىل الرشاكة.

ميكن أن تتحقق املبادرة إذا:

كان هناك لجنة للتوأمة بني األقاليم ترشك   •
املكاتب الحكومية والخاصة األخرى وال تعتمد 

عىل األفراد؛

حصلت األطراف املعنية أوالً عىل القرار أو   •
التكليف القانوين للتوقيع عىل مذكرة التفاهم؛

توفر للرؤساء التنفيذيني املحليني الوقت الكايف   •
للتوقيع عىل االتفاقية أثناء فرتة واليتهم، نظراً 

لألهمية البالغة لتوقيت االتفاقية.

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

إعداد بيانات الهجرة املحلية من خالل 
)CBMS( نظام الرصد املجتمعي

التاريخ/الفرتة
منذ 2002

األطراف الفاعلة
شبكة الرصد املجتمعي  •

كام يف 8 أكتوبر 2014، كان قد تم اعتامد نظام   •
الرصد املجتمعي بالفعل من قبل 73 محافظة 
)32 منها عىل مستوى املحافظة( و 862 بلدية 
و 69 مدينة، تغطي ما مجموعه 23276 بلدة 

يف الفليبني، وكانت مراحل تنفيذ النظام متفاوتة 
آنذاك.

الدولة/املنطقة/اإلقليم
الفليبني
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السياق العام 
ُدشن نظام الرصد املجتمعي يف الفليبني يف عام 
2002، يف إطار مرشوع سياسات اآلثار الصغرى 

لتعديالت االقتصاد الكيل )MIMAP( يف الفليبني 
بدعم من مركز البحوث للتنمية الدولية. ويعد 

نظام الرصد املجتمعي يف الفليبني جزءاً من شبكة 
رصد مجتمعي عاملية تعمل يف 15 دولة نامية.

ويعد أحدث استبيان لنظام الرصد املجتمعي حول 
سامت األرس أداة شاملة تحتوي عىل 166 بنداَ منها 

الرتكيبة السكانية والهجرة والعامل الفليبينيني يف 
الخارج والتعليم ومحو األمية واملشاركة املجتمعية 
والسياسية والنشاط االقتصادي والتغذية وخصائص 

أفراد األرسة والصحة وما إىل ذلك.

وبينام كان قد ورد بالفعل يف اإلصدارات األوىل من 
استبيان السامت األرسية أسئلة تتعلق بالهجرة، إال 

أن أحدث نسخة أدرجت أسئلة تهدف إىل الحصول 
عىل معلومات أكرث تفصيالً عن أفراد أرس العاملة 

الفليبينية يف الخارج.
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ويرد أدناه األسئلة املتعلقة بالهجرة والعاملة 
الفليبينية يف الخارج املشمولة يف االستبيان:

كم تبلغ مدة إقامة X يف البلدة )القرية(؟  •

ما آخر مكان إلقامة X قبل البقاء يف البلدة؟  •

كم عدد أفراد األرسة، مبا يف ذلك العامل   •
الفليبينيني يف الخارج؟

هل X عامل فليبيني يف الخارج؟  •

يف أي دولة يعمل X؟  •

مصادر الدخل األخرى؛  •

تحويالت العامل الفليبينيني يف الخارج؛  o

متحصالت نقدية أخرى، وهدايا، ودعم   o
وإغاثة وإيرادات أخرى من الخارج، مبا يف 

ذلك املعاشات والتقاعد وتعويضات العامل 
وتوزيعات األرباح من االستثامرات، وما إىل 

ذلك

من املقرر يف اإلصدارات الالحقة من االستبيان 
إدراج املزيد من األسئلة التفصيلية املتعلقة 

بالهجرة. ومن املقرر كذلك إقرار نظام الرصد 
املجتمعي بنسبه 100 يف املائة عىل الصعيد 

الوطني.

الدروس املستفادة
تعترب مزايا نظام الرصد املجتمعي - كأداة - يف 

إعداد بيانات مفصلة بدرجة تجعله مكمالً 
ممتازاً لنظام الرصد الوطني للفقر، من خالل 

تسهيل تنفيذ برامج الحد من الفقر املستهدفة، 
مبا يتملكه من بيانات عىل مستوى األرسة وعىل 

مستوى الفرد. ويساعد إضفاء الطابع املحيل عىل 
البيانات التي تم الحصول عليها من خالل نظام 
الرصد املجتمعي يف االرتقاء بالحوكمة املحلية، 

من خالل توفري أساس سليم للتخطيط والصياغة 
املستنرية للربامج.

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

 إدماج الهجرة يف عملية تخطيط 
التنمية املحلية يف مدينة ناغا

التاريخ/الفرتة
2010 وحتى اآلن

األطراف الفاعلة
حكومة مدينة ناغا   •

لجنة املدينة االستشارية حول الفليبينيني يف   •
)CACOF( الخارج

الدولة/املنطقة/اإلقليم
الفليبني
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السياق العام 
نجحت تجربة مدينة ناغا )يف كامارينز سور 

يف املنطقة الخامسة( نجاحاً كبرياً عىل املستوى 
املحيل بفضل تشجيع مرشوع جمعيات املهاجرين 
الفليبينيني واملؤسسات الفليبينية من أجل التنمية 

)MAPID( املمول من االتحاد األورويب يف عام 
2010 ومساعدة املنظمة الدولية للهجرة يف عام 

2011 يف إدماج الهجرة والتنمية يف خطط التنمية 
املحلية للمدينة. واختارت املنظمة الدولية للهجرة 
مدينة ناغا لتجربة مرشوع إدماج قضايا الهجرة يف 
عملية تخطيط التنمية املحلية استناداً إىل تقاليد 

الحكم الرشيد يف املدينة والفرصة الخاصة التي 
أتاحها تعيني رئيس بلديتها السابق يف منصب أمني 

الحكومة املحلية والداخلية.

وقد متكنت املدينة بفضل تشكيل مجموعة عمل 
تقنية متعددة القطاعات مبوجب األمر التنفيذي 

الصادر عن رئيس املدينة من وضع حجر األساس، 
فضالً عن اآلليات والهياكل الالزمة، لتسهيل إدماج 
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 )CDP( الهجرة والتنمية يف خطة التنمية الشاملة
للفرتة 2011-2020، وتحقق ذلك من خالل عملية 
تشاركية من التشاور وترتيب األولويات والتحقق 

من جدوها مع األطراف املعنية الرئيسة. بعدئذ، تم 
تشكيل لجنة املدينة االستشارية حول الفليبينيني يف 
الخارج )CACOF( من العديد من األطراف املعنية 
مبوجب أمر تنفيذي ضامناً الستدامة القوى الدافعة 
املحققة من إدماج الهجرة والتنمية يف خطة التنمية 

الشاملة املعدلة.

ويف هذا السياق، نُفذ برنامج االستثامر يف التنمية 
املحلية )LDIP( بإدراج املشاريع ذات األولوية 

املتعلقة بالهجرة التالية: )أ( إنشاء نافذة واحدة إلدارة 
األرايض وشؤون الفليبينيني يف الخارج داخل مركز 

خدمات املدينة؛ و )ب( تفعيل »صندوق أندويوج« 
كوسيلة محلية للعمل الخريي من الشتات؛ و )ج( 
تعزيز اتحاد الفليبينيني يف الخارج من مدينة ناجا. 

ويجري حالياً دعم جميع هذه املشاريع ذات األولوية 
من قبل املبادرة املشرتكة التنمية والهجرة.

وتساعد حكومة مدينة ناجا، بدعم من املبادرة 
املشرتكة التنمية والهجرة حوايل 15 إقليامً ومدينة 

وبلدية يف بيكول يف الفرتة من أبريل 2014 إىل يناير 
2016 من أجل تكرار تجربة حكومة املدينة يف 

إدماج الهجرة والتنمية يف املنطقة.

الدروس املستفادة
يوجد يف الفليبني 17 منطقة إدارية مقسمة عىل 
أساس الجغرافيا والثقافة، وبذلك يوجد 17 خطة 
تنمية إقليمية )RPDs(، من بينها خطة واحدة 

فقط )خطة املنطقة الرابعة )ب(( ال تتضمن 
نصوصاً متعلقة بالهجرة. تختلف النصوص ولكنها 

تركز عىل )أ( االعرتاف بالتحويالت املالية محوراً 
لالقتصاد املحيل، و)ب( الحاجة لتوفري املزيد 

من الحامية للمهاجرين، وخاصة األطفال الذين 
سافر أهاليهم، و)ج( معاملة العامل الفليبينيني يف 

الخارج بوصفهم قطاع مستضعف. وهناك خطة 
واحدة تتضمن قسم منفصل للعامل الفليبينيني يف 
الخارج )املنطقة الحادية عرشة أو منطقة دافاو(، 

تنص خطة أخرى عىل إعادة اندماج الفليبينيني 

Lessons 

Learned

يف الخارج و برامج الدروس املستفادة من 
أنشطتهم الريادية )املنطقة الخامسة أو منطقة 

بيكول التي تضم مدينة ناجا(.

وتربز املالحظات التالية من جهود مدينة ناغا يف 
إدماج الهجرة والتنمية:

الهجرة قضية وطنية ومحلية عىل حد سواء:   •
كثرياً ما ترى الحكومات الوطنية الحاجة إىل 

صياغة سياسات للهجرة والتنمية عىل املستوى 
الكيل، ولكنها قضية محلية واضحة كذلك. فعىل 

سبيل املثال، يوجد فرد مهاجر بني كل أربع 
أرس يف مدينة ناجا، ولكل فرد قريب مهاجر. 

وبالتايل، تنطوي الهجرة والتنمية عىل وجه 
إنساين عىل املستوى املحيل.

محدودية القدرة املحلية إلدماج الهجرة   •
والتنمية مبا ميثل عقبة رئيسة: فالعديد من 

الجهات الفاعلة، ومنها الحكومات املحلية، يف 
حرية حول ما يجب القيام به إلدارة الهجرة 

من أجل التنمية. وكام أظهرت تجربة مدينة 
ناجا، أنه يف حني يكون الهدف واضحاً، تعيق 

محدودية القدرات املحلية من إمكانية امليض 
قدما. ولحسن الحظ، أسهم تدخل املنظمة 
الدولية للهجرة ثم املبادرة املشرتكة التنمية 

والهجرة يف التغلب عىل هذه الفجوة.

البيانات محور بالغ األهمية لإلرادة السياسية   •
واالستجابة املخصصة: يف حالة مدينة ناجا، 
تعامل رئيس البلدية يف البداية مع املرشوع 

ببعض الشك، إذ عكس تصوره النظرة التقليدية 
إىل العامل الفليبينيني يف الخارج بأنهم أفضل 
حاالً وال يحتاجون مساعدة الحكومة. ولكن 

عندما توفرت البيانات بوصف أكرث ثراًء ودقة 
حول التحديات التي تواجه القطاع  املحيل من 
العامل الفليبينيني يف الخارج، رآهم من منظور 

مختلف يستوجب املشاركة املحلية القوية.

مشاركة املعرفة لعزيز التجارب والحصول   •
عىل تأييد بشأنها عىل املستوى الوطني: يعد 

ارتكاز عملية صنع القرار عىل أفضل املامرسات 
السليمة ركيزًة تضمن أن توفر تجربة ناغا 
النامذج واملبادئ التوجيهية الالزمة لصنع 

سياسات وطنية مالمئة تدعم إدماج الهجرة 
والتنمية املحلية. )عىل سبيل املثال، التزمت 



دائرة الشئون الداخلية والحكومة املحلية 
بتضمني مخرجات مرشوع املبادرة املشرتكة 

للهجرة والتنمية يف بيكول يف خطتها للتنمية 
الشاملة(.

تسطيع الحكومات املحلية املستنرية واملمكّنة   •
تحقيق التنسيق بني الجهات الفاعلة املحلية: 
يتكرر انعدام التنسيق بني الجهات الحكومية 
الوطنية الرئيسة يف الفليبني. لذلك، ميكن أن 

توفر التجارب الناشئة يف الفليبني التي تجسدها 
تجربة ناغا منهجاً بديالً من خالل معالجة 
القضايا املتعلقة بالهجرة والتنمية محلياً. 

ويستطيع الرؤساء التنفيذيني املحليني األقوياء 
يف النظم الالمركزية إحداث الدرجة املنشودة 
من التنسيق األكرث فعالية وكفاءة بني جميع 

الجهات املعنية.



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

 مركز موارد املهاجرين املوحد 
يف إقليم باتانجاس

التاريخ/الفرتة
ديسمرب 2008 – الوقت الحايل

األطراف الفاعلة
حكومة إقليم باتانجاس املحلية:  •

)PPDO( املكتب اإلقليمي للتخطيط والتنمية  o

املكتب اإلقليمي للرعاية االجتامعية والتنمية   o
)PSWDO(

)PCDO( املكتب اإلقليمي للتنمية التعاونية  o

)PAO( املكتب اإلقليمي للزراعة  o

)PTO( املكتب اإلقليمي للسياحة  o

الحكومة الوطنية:   •

)DTI( وزارة التجارة والصناعة  o

 )DOLE( وزارة العمل واالستخدام  o
والوكاالت امللحقة بها 

)OWWA( وزارة رعاية العامل يف الخارج  o

 )POEA( اإلدارة الفليبينية لالستخدام الخارجي  o

)TESDA( إدارة تطوير املهارات والتعليم الفني  o

وزارة التعليم )قسم باتانجاس(  o

القطاع الخاص/منظامت املجتمع املدين:  •

مؤسسة مبادرة جاليات وعامل أتيكا يف   o
الخارج )أتيكا إنك(

الدولة/املنطقة/اإلقليم
الفليبني

PHILIPPINES

El Oro

السياق العام 
اُستحدث مركز موارد املهاجرين املوحد يف إقليم 

باتانجاس نتيجة الدعوة من منظامت املجتمع 
املدين مثل أتيكا، وهي منظمة غري حكومية معنية 

بشئون الهجرة يف اإلقليم.

وناقشت منظمة أتيكا الحاجة إىل إنشاء مركز 
للهجرة يف عام 2008 مع الرئيس التنفيذي املحيل، 

املحافظ فيلام سانتوس ريتكو، إذ ميكن للمركز 
أن يساعد يف معالجة التكلفة االجتامعية للهجرة 

واالستفادة من اإلمكانات التنموية للمهاجرين.

وهناك عدد كبري جدا من املهاجرين يف باتانجاس. 
وفضالً عن أتيكا ، ميارس مكتب املهاجرين يف 

أبرشية ليبا ضغوطاً لتدشني برامج وخدمات لخدمة 
املهاجرين وأرسهم. وأسند الرئيس التنفيذي املحيل 

إىل املكتب اإلقليمي للرعاية االجتامعية مهمة 
مناقشة متطلبات تأسيس املركز.

ومتلك منظمة »أتيكا« خربة سابقة يف تأسيس مركز 
املهاجرين يف مدينة سان بابلو يف الجونا، ومن ثم 
استطاعت تقديم التوجيه بشأن إجراءات العملية 

آلــــة الزمــــن

o لجنة أبرشية ليبا املعنية باملهاجرين 
)LACCMi( واملتنقلني

)SIDC( تعاونية تنمية سورو-سورو إبابا o



والرشوط القانونية والفنية واملالية واملادية الالزمة 
لتأسيس املركز.

كام تم تكليف هيئة التخطيط اإلقليمي للمساعدة 
يف تخطيط برامج الهجرة باإلقليم. وتم إجراء أنشطة 

مختلفة يف مجال التخطيط وبناء القدرات، حتى 
يتسنى تأسيس املركز، وكان من بني هذه األنشطة:

منتدى يضم مختلف األطراف املعنية بالهجرة   •
للنقاش حول قضايا الهجرة وبرامج التدخل 

املناسبة التي ينبغي تنفيذها؛

منتدى ملسؤويل الرعاية االجتامعية املحليني،   •
للنقاش بشأن التكلفة االجتامعية للهجرة، 

وتأسيس مراكز/مكاتب للمهاجرين عىل مستوى 
البلديات؛

التخطيط االسرتاتيجي بشأن وضع برامج   •
وخدمات للمهاجرين وأرُسهم، مبساعدة من 

مختلف األطراف املرتبطة بالهجرة، والتي 
ستساعد يف الربامج والخدمات االجتامعية 

واالقتصادية.

وتم تنفيذ األنشطة التالية لضامن إدماج مركز 
موارد الهجرة املوحد واستدامته:

تشكيل مجلس باتانجاس للهجرة والتنمية، الذي   •
يضم مختلف الجهات والهيئات من الحكومة 
الوطنية واملحلية، ومنظامت املجتمع املدين، 

والقطاع الخاص، التي ناضلت وسعت لتأسيس 
املركز، وسخرت مواردها حتى يتسنى لها تنفيذ 

برامج شاملة للمهاجرين وأرسهم؛

الحصول عىل الصفة القانونية لتأسيس املركز،   •
مبيزانية سنوية، مبوجب مرسوم إقليمي؛

تجهيز مقر املركز بحيث يكون مبثابة مركز   •
للمعلومات والخدمات للمهاجرين.

وتم التدشني التجريبي ملركز باتانجاس ملوارد الهجرة 
يف يناير  2010، يف حني تم االفتتاح الرسمي يف 

سبتمرب 2011.

واستطاع املركز االستفادة من خدمات بناء القدرات 
التي تقدمها أتيكا إىل املسؤولني الحكوميني املحليني 

من خالل الفعاليات التدريبية التالية:

الدروس املستفادة
ال ينبغي أن تنتظر مراكز موارد الهجرة قدوم   •

املراجعني إليها، بل عليها أن تدشن برامج 
التوعية يف املجتمعات املحلية واملدارس ذات 
التمركزات املرتفعة من الفليبينيني يف الخارج. 

ينبغي أن تستطيع مراكز موارد الهجرة عىل   •
مستوى اإلقليمي من توفري خدمات بناء 

القدرات لتمكني الحكومة البلدية من تنفيذ 
خدماتها عىل املستوى الشعبي.

ينبغي تأسيس مراكز موارد املهاجرين يف   •
تلك املناطق واألقاليم والبلديات التي ترسل 
مجموعات كبرية من املهاجرين إىل الخارج، 
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منتدى الهجرة والتنمية؛  •

تأسيس مراكز موارد الهجرة؛  •

إدارة الحالة؛  •

تدريب املدربني عىل التوعية املالية.  •

وباتانجاس أحد أقاليم الفليبني التي استطاعت 
توظيف خدماتها االجتامعية واالقتصادية وفق منهج 

هيكيل، ال عىل املستوى اإلقليمي فحسب، بل عىل 
مستوى البلديات أيضاً. ويف الوقت الحايل، وهناك 

حتى اآلن يف اإلقليم مثانية مكاتب للهجرة تعمل عىل 
مستوى البلديات. وتم بالفعل إجراء تدريب بناء 

القدرات بدعم من الحكومة اإلقليمية ضمن برامج 
الهجرة وخدماتها، بالنسبة للبلديات العرشين صاحبة 

العدد األكرب من العامل الفليبينيني يف الخارج

وتم إضفاء الطابع املؤسيس عىل مركز موارد 
املهاجرين مبوجب املرسوم اإلقليمي رقم 6 لسنة 
2012 وتم تخصيص مليون بيزو )22،222 دوالر 

أمرييك( إليه سنوياً.



لضامن قبول الحكومة املحلية وغريها من 
األطراف املعنية لهذه املراكز.

ينبغي أن تقدم مراكز موارد املهاجرين خدمات   •
شاملة – ال تقترص عىل الخدمات االجتامعية 
فحسب، بل الخدمات االقتصادية للمهاجرين 

وأرُسهم – من أجل تشجيع املهاجرين 
واألطراف املعنية بشئون الهجرة املراكز لرعاية 

املراكز ودعمها.

ينبغي أال تنتظر مراكز موارد املهاجرين قدوم   •
املراجعي إليها، بل ينبغي أن تدشن أيضاً 

برامج توعية يف املجتمعات املحلية واملدارس 
التي تضم تجمعات كبرية من أرس الفليبينيني 

العاملني يف الخارج.

ينبغي أن تكون مراكز موارد املهاجرين عىل   •
املستوى اإلقليمي قادرة عىل توفري خدمات بناء 

القدرات إىل الحكومات املحلية، حتى يتسنى 
لها تقديم خدماتها بشكل متتابع وصوالً إىل 

مستوى القواعد الشعبية.

تشمل العنارص األساسية لضامن استدامة مراكز   •
موارد املهاجرين ما ييل:

وجود منارصين )شخصيات ذات شعبية   o
أو رفيعة املستوى( داخل الحكومة املحلية 

اإلقليمية يف مختلف اإلدارات املعنية بالرعاية 
االجتامعية والتخطيط والشؤون الترشيعية، 
بحيث ميكنهم حشد املوارد وتضمني برامج 

إرشاك املهاجرين وأرسهم يف عملية تخطيط 
السياسات املحلية؛

وجود صفة قانونية مع ميزانية محددة؛  o

وجود رشاكة بني العديد من األطراف املعنية؛   o

وجود منظامت غري حكومية مثل أتيكا لها   o
برامج وخدمات اجتامعية واقتصادية ملموسة 

ومشاركة مستمرة مع الحكومات املحلية؛

إرشاك هيئات القطاع الخاص مثل تعاونية   o
تنمية سورو-سورو إبابا والتي لها استثامرات 

ملموسة وفرص أعامل تجارية توفرها 
للمهاجرين وأرسهم.



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

 قصص معقدة للبحارة 
الفليبينيني العائدين

التاريخ/الفرتة
ال ينطبق

األطراف الفاعلة
البحارة الفليبينيون  •

الدولة/املنطقة/اإلقليم
الفليبني

PHILIPPINES

El Oro السياق العام
عادة ما يكون البحارة الفليبينيون رجاالً يعملون 

ملدة ال تقل عن ستة أشهر )أو مبتوسط 12-9 
شهرا( عىل منت سفن الشحن التي تسافر يف أعايل 

البحار. وتظل الفليبني التي تورد أكرث من 20% 
من العاملة البحرية يف العامل أكرب مورد عاملي 
للبحارة، الذين يشكلون أكرث من ربع العامل 

الفليبينيني يف الخارج، إذ يبلغ عددهم حوايل  
1.5 مليون عامل وقد ساهموا يف الحفاظ عىل 

استقرار ومنو االقتصاد الفليبيني طوال السنوات 
املاضية. وقد بلغت التحويالت املالية من البحارة 

الفليبينيني يف الخارج رقامً قياسياً وهو 5,21 
مليار دوالر أمرييك، املبلغ الذي ميثل %22.8 من 

إجاميل التحويالت املالية لعام 2013.

وتساهم عوامل مثل انخفاض تكاليف العاملة 
وإجادة اللغة اإلنجليزية وعادات العمل الصحيحة 

يف ارتفاع الطلب عىل البحارة الفليبينيني. لذلك، 
من املتوقع أن توفر الفليبني هذا الطلب من 

البحارة عىل مستوى العامل عىل مدى السنوات 
العرشة املقبلة.

آلــــة الزمــــن



ومع ذلك، أظهرت عدة دراسات أن مهنة املالحة 
البحرية بها أعىل معدل وفيات مقارنة مبجموعات 
العمل األخرى وتواجه قضايا ومشكالت أكرث تنوعاً 
من قبيل ظروف العمل والبيئة واألوضاع األرسية. 

وتتنوع سامت عمل البحارة - فبعضهم ربان 
سفن أو مهندسني بحريني يتقاضون حوايل 10000 
دوالر شهرياً، يف حني يتقاىض أفراد طاقم السفينة 

اآلخرين حوايل 300 دوالر شهرياً.

كام يعملون مبوجب عقود عمل متقلبة، لفرتات 
أدناها ستة أشهر وأقصاها ما معدله 9-12 شهراً 
دون أي ضامن لتوظيفهم بعد انتهاء العقد، إما 
فوراً أو خالل األشهر الستة التالية. ويحتمل يف 
حالة عدم حصولهم عىل عمل فوري أن يظلوا 

عاطلني عن العمل ملدة ستة أشهر، حيث يقومون 
برصف مدخراتهم من األعامل السابقة بالكامل. 

وباإلضافة إىل ذلك، تشرتط القوانني يف الفليبني 
)وفقاً للمعايري البحرية الدولية( أن يكمل البحارة 

تدريباً محددا أو الحصول عىل شهادة معينة 
قبل العمل التايل عىل منت سفينة. ويشكو بعض 

البحارة بأنهم يقضون عطلتهم البالغة شهر واحد 
)بالنسبة للذين ضمنوا وجود عمل بعد انتهاء آخر 

عقد لهم عىل الفور( لالمتثال لقواعد الشهادات 
البحرية.

وتتطلب هذه الظروف املعقدة التي تواجه 
البحارة الفليبينيني، والتي تتفاقم بسبب قضايا 

شخصية مثل كرب حجم العائلة أو املشكالت 
الصحية، سياسات وبرامج »عودة وإعادة اندماج« 
محددة لهم، من املؤسسات الوطنية واملحلية عىل 

حد سواء.

وينفذ القطاع الخاص، وتحديداً من وكاالت 
التوظيف الكبرية، برامج تدعم البحارة العائدين 

مبزايا صحية وتدريب وشهادات مجانية وتسهيالت 
قروض بأسعار فائدة منخفضة. ومع ذلك، يطالب 
البحارة ومنظامتهم بتطبيق برنامج عودة وإعادة 
اندماج يعكس احتياجاتهم ومشكالتهم املختلفة.

الدروس املستفادة
يتبني من هذه القصة أن ضامن جمع املعلومات 

واملعرفة بشأن سامت وظروف وهموم املهاجرين 
العائدين ميكن من وضع برامج استجابة أكرث 

تخصيصاً وفعالية للهجرة العائدة.

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

االستثامرات ونقل املعرفة الفنية من 
املهاجرين إلحياء الزراعة املختلطة يف 

واحة فجيج

التاريخ/الفرتة
2016/2013

األطراف الفاعلة
جهة فجيج   •

رابطة التعاون الزراعية يف فجيج   •

اتحاد رابطات فجيج يف فرنسا    •

الدولة/املنطقة/اإلقليم
 املغرب / املنطقة الرشقية /
 الجامعة الحرضية لفجيج
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السياق العام 
تقع واحة فجيج يف منطقة شبه صحراوية ضمن 
منطقة ال تزال خالية من البنى التحتية الجيدة، 

وتشتهر بتاريخها يف إدارة القوافل وتراثها الثقايف 
والتاريخي الغني وبساتني النخيل الرائعة التي 

كانت لفرتة طويلة موطناً للعديد من املحاصيل. 
وهكذا، وحتى أوائل العقد السادس من القرن 

املايض، كان السكان يتمتعون باكتفاء ذايت نسبياً 
يف مجال األمن الغذايئ، إذ تنتج الواحة ما ال يقل 

عن 13 نوعاً من التمور، من بينها متور عزيزة 
وبوفكوس وغراس، علامً بأن النوع األول موطنه 
واحة فجيج ويُباع بسعر مرتفع نسبياً )يصل إىل 

15 يورو للكيلو يف الوقت الحارض يف املغرب( 
نظراً لجودته وقيمته الغذائية املضافة.

ومع ذلك، فقد أدى إغالق الحدود مع الجزائر 
وفرتات الجفاف الشديد التي شهدتها املنطقة 

مؤخراً، باإلضافة إىل مشكالت املرياث، إىل إهامل 
األنشطة الزراعية وتزايد الهجرة خارج فجيج، إذ 
يتساوى اآلن تقريباً عدد املهاجرين خارج فجيج 
مع عدد املقيمني فيها. ويف هذا السياق، تأثرت 

آلــــة الزمــــن



بساتني النخيل – التي كانت يف السابق رئة 
ومخزن السكان املحليني - بشدة بسبب انتشار 
مرض البيوض، وهو فريوس طفييل مرتبط بعدم 

صيانة األرايض.

وشهدت ظاهرة الهجرة يف فجيج عدة مراحل 
تاريخياً، إذ بدأت بهجرة مواطنيها إىل املدن 

املغربية الكبرية )الهجرة الداخلية( ثم إىل بلدان 
املغرب العريب )الجزائر وتونس( قبل تحولهم إىل 

أوروبا، وال سيام إىل فرنسا بعد العقدين الرابع 
والخامس من القرن املايض. وكان يقدر عدد سكان 

واحة فجيج يف بداية القرن العرشين بني 10000 
و 12000 نسمة، يف حني يقيم اليوم يف املدينة 

12900 نسمة ويعيش 11000 من مواطنيها 
يف إيل دو فرانس، وتحديداً يف سني سان دوين. 

توضح هذه الظاهرة الدميوغرافية املثرية للدهشة 
ديناميكية الهجرة القوية وتقاليد هذا اإلقليم.

ويعمل املهاجرون من فجيج عموماً يف قطاع 
التشييد والبناء، علامً بأنه كان يجب أن يظل فرداً 

ما يف اإلقليم لالعتناء باألرايض الزراعية.

وقد تضاعفت الهجرة ألسباب جمع شمل األرسة 
يف مثانيات القرن املايض. وعىل الرغم من أن مل 
شمل األرس مكن من تجميع أفراد األرسة معا، 

إال أنه أحدث تأثريات سلبية عىل صيانة األرايض، 
والتي كانت بالفعل ضحية الخالف عىل املرياث 

من خالل عدم االهتامم بالعمل الزراعي.

الدروس املستفادة
من املفارقات أن يكون املهاجرون الجهة الفاعلة 

يف التنمية واملقوضة لها يف نفس الوقت عىل النحو 
الذي يتضح من التأثري الواضح للتحويالت املالية 
غري املوجهة إىل االستثامرات اإلنتاجية - وال سيام 

الزراعية منها. ويف الواقع، يظل الكثري من الشباب 
عاطلني عن العمل انتظاراً للتحويالت املالية من 

املهاجرين، وقد تسبب الحصول عىل املال السهل 
يف ظهور عادات سيئة بني املجتمعات املحلية، 

متثلت يف السلبية والتامس الصدقات، ومن ثم مل 
تعد الزراعة »مربحة« لهم، وال يفكر الكثري اآلن 

إال يف الهجرة بأي مثن.

كام تقع املرأة ضحية لهذا الوضع، وبينام قد سبق 
لها املساهمة يف ميزانية األرسة من خالل النسيج 

واملنتجات الحرفية األخرى من بساتني النخيل، 
تعتمد املرأة اآلن أيضا عىل التحويالت املالية من 

املهاجرين.

لقد أدى اإلهامل التدريجي لألرايض إىل تطور 
فريوس البيوض )فيوزاريوم األوعية(، الذي يقيض 

عىل %4.25 من نخيل التمر كل عام يف واحة 
فجيج.

ووفقاً للنموذج األسايس لتحديد األفق الزمني 
لخطر انقراض بساتني النخيل يف فجيج بال رجعة، 

والذي وضعه االقتصادي، الربوفسيور خياطي، 
يتضح أنه:

سيتساوى يف غضون 60 سنة أعداد أشجار النخيل 
مع عدد املقيمني يف فجيج )12000 نسمة وشجرة 
نخيل!!!(، ما يعني أنه بحلول 2071 سيزداد أعداد 

أشجار النخيل عن السكان، وسينعكس الوضع 
اعتباراً من عام 2073: إذ سيزداد أعداد السكان 
عن أشجار النخيل املثمرة غري املتأثرة بفريوس 

البيوض.

لقد أثرت الهجرة الداخلية والخارجية وما 
استتبعها من إهامل األرايض سلبياً عىل البيئة 

وتشكل بالفعل تهديداً ملستقبل بساتني النخيل. 

Lessons 

Learned



)JMDI( املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية

الهجرة واألقاليم والتنمية يف املغرب

الدولة/املنطقة/اإلقليم
املغرب، جهة سوس ماسة

األطراف الفاعلة
الهجرة والتنمية  •

املجلس الجهوي لجهة سوس ماسة  •

املجالس الجهوية لتزنيت وطنجة  •

ُشعب الحكومات املحلية لتزنيت وتارودانت   •
وطنجة

الحكومات املحلية يف أميلن وتافراوت وأربعاء   •
الساحل و أم الڭردان وتنزرت و أزغار نريس و 

تالوين وسريوا و ورزازات وطنجة

وكالة التعاون الدويل والتنمية املحلية يف منطقة   •
)ACIM( البحر األبيض املتوسط

)ADO( وكالة تنمية أقاليم الرشق  •

املركز الجهوي لالستثامر لجهة سوس ماسة درعة   •
)CRI(

الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات   •
)ANAPEC(
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التاريخ/الفرتة
2016/2014

)CNSS( الصندوق الوطني للضامن االجتامعي  •

األرضية االرومغربية للهجرة والتنمية   •
)MDCD( والدميقراطية واملواطنة

السياق العام 
اشرتكت جمعية الهجرة والتنمية بعد إنشائها 

يف عام 1986 يف إدماج مبادرات التنمية املحلية 
التشاركية يف جنوب املغرب الهادفة إىل النهوض 

بوضع السكان يف املناطق الريفية وتخفيف 
الهجرة من الريف إىل الحرض من خالل الحصول 
عىل الدعم من املغاربة املقيمني يف الخارج ومن 

املنطقة والجهات الفاعلة املحلية.

لقد أصبح تحسني إدارة املستحقات االجتامعية 
للمهاجرين املتقاعدين إحدى اهتاممات جمعية 
الهجرة والتنمية يف إطار مرشوع لتقديم الدعم 

واملساعدة للمتقاعدين موله صندوق التوفري 
الوطني، ومّكن املرشوع من وضع دراسة يف 

غالبية محافظات جهة سوس ماسة لتحديد عدد 
املتقاعدين املحتاجني للدعم. بعدئذ، تم التعامل 

آلــــة الزمــــن



مع مائة حالة يف املكاتب )التي ال تزال عاملة( يف 
بيت التنمية يف تالوين.

وحرصاً عىل متابعة هذه الديناميكية وتعميم 
هذه التجربة، قامت إدارة الهجرة والتنمية 
بإنشاء مكاتب استقبال وإرشاد للمهاجرين 

يف البلديات الرشيكة: تالوين، وأكادير ملول، 
وتافراوت، وأربعاء الساحل، وأميلن، ووسلسات، 

وسريوا، وطنجة، وبومالن وقلعة مكونة - وتدريب 
املوظفني املسؤولني عن إدارة هذه املكاتب من 

أجل:

تحسني الظروف االقتصادية للمغاربة املسنني   •
املقيمني يف الخارج وأرسهم يف املغرب؛

تسهيل حصول املهاجرين عىل مستحقاتهم   •
االجتامعية يف املكاتب املحلية حيث يعيشون؛

املساهمة، بالتعاون مع صناديق التأمني   •
الصحي والشيخوخة الفرنسية املغربية، يف 

تطوير شبكة االستقبال واملعلومات والدعم 
للمهاجرين املغاربة السابقني املتقاعدين 

وأرسهم يف املغرب، مام يتيح لهم الحصول عىل 
مستحقاتهم االجتامعية )التقاعد والرعاية(.

وتندرج هذه اإلجراءات أيضا يف إطار املرشوع 
املعنون باسم »الهجرة واألقاليم والتنمية«، الذي 

 )JMDI( تدعمه املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية
وينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالتعاون مع 
املنظمة الدولية للهجرة )IOM(، وميوله االتحاد 

األورويب والوكالة السويرسية للتنمية والتعاون.

الدروس املستفادة
كشف تقرير صادر عن املفتشية العامة للشؤون 

االجتامعية )IGAS، فرنسا( أن عدداً كبرياً من 
املتقاعدين املغاربة مل يرصوا عىل استالم حقوقهم، 

سواء الخاصة بالتقاعد أو املعاشات، من خالل 
عدم طلبها أو عدم حصولهم عليها بعد عدة أشهر 

وحتى سنوات بسبب تأخرهم يف طلبها.

وينطبق هذا السياق عىل العديد من العامل 
املغاربة املهاجرين السابقني يف املغرب، الذين مل 

يرصوا عىل حقوقهم يف مل شمل األرسة بسبب عدم 
إدراكهم لحقوقهم املخولة من صناديق التقاعد 

األوروبية، ويواجهون صعوبات كبرية يف عالقاتهم 
مع هذه الجهات من أجل الحصول عىل معاشاتهم 

التقاعدية وإثبات تاريخ عملهم. وبعد وفاتهم، 
تجد أراملهم وأبنائهم أنفسهم أيضا يف وضع 

اجتامعي واقتصادي حرج بدون أية استحقاقات.

وقد ساعد التقييم والعمل التجريبي الذي قامت 
به الهجرة والتنمية يف عام 2007 مع مراكز 

االستقبال وآلية الدعم يف البلديات الريفية يف 
توفري فهم متعمق للحاالت األكرث شيوعاً يف 

املغرب، فضال عن أهمية دعم املهاجرين املسنني 
القادرين للمشاركة يف األنشطة الحياتية يف 

أقاليمهم األصلية.

وتم التعامل يف إطار مكتب االستقبال هذا مع ما 
مجموعه 138 حالة، من إجاميل حوايل 200 حالة 

تم تحديدها. وتم إيجاد الحلول لعدد 72 حالة 
بني 2008 و 2012 وكذلك 66 حالة بني 2013 و 

.2014

يف فرباير 2013، أعلنت بعثة برملانية فرنسية 
معنية باستبيان أوضاع املهاجرين املسنني عن 

Lessons 

Learned



النتائج حول الدفاع عن حقوق وحريات 
املواطنني فيام يتعلق بإدارة ومكافحة التمييز.

ولُوحظ وجود معوقات عديدة، تتعلق مبا ييل:

الحصول عىل الرعاية؛  •

الحصول عىل املستحقات االجتامعية؛  •

صون الحقوق، ومنع حاالت االنقطاع يف   •
املعاشات.

عالوة عىل ذلك، يفقد املهاجرين حقوقهم لدى 
عودتهم إىل الدولة، إذ ال يتمكن أي شخص من 

تزويدهم باملعلومات الصحيحة الستكامل ملفهم 
اإلداري. واستطاعت الهجرة والتنمية من بناء 

أوارص الثقة مع البلديات الريفية، بالعمل عىل 
املستوى املحيل، األمر الذي أقنع البلديات بتناول 

هذه القضايا، ومن ثم إدماج هؤالء املهاجرين 
املسنني يف الحياة املحلية كمواطنني كاملني.

وتقدم البلديات املشرتكة يف املرشوع خدمة 
للمواطنني املهاجرين وأفراد أرسهم، الذين 

يعيشون يف املناطق املعزولة التي ال تتوفر فيها يف 
كثري من األحيان الخدمات العامة لالستحقاقات 

االجتامعية. 

وتساهم الحكومات املحلية من خالل هذا العمل 
يف الجمع بني اإلدارة املحلية مع تلك الخاضعة 

إلدارتها من أجل تقديم خدمات أكرث فعالية 
للمتقاعدين وكبار السن أو املهاجرين العائدين.
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