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مقدمة
تعتبر «مجموعـة أدوات املبادرة املشتركة للهجرة والتنمية» مجموعة مـن املواد التدريبية
التـي أعدتهـا املبادرة املشتركة للهجـرة والتنمية كجزء من ُمكون بناء القـدرات يف الربنامج،
والهـادف إىل مضاعفـة إمكانيـات الهجـرة يف التنميـة املحليـة مـن خلال تقديـم الدعـم
املسـتهدف إىل السـلطات املحليـة واألطـراف الفاعلـة غير الحكوميـة .وتوفـر «مجموعـة
أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة» أداة مرنـة وشـاملة لألطـراف املعنيـة املحليـة
(السـلطات املحليـة واملجتمع املدين وجمعيات املهاجريـن واألكادمييني واملنظامت الدولية،
وغريهـا) بشـأن كيفية دمـج احتياجات املهاجرين وأصواتهم ومواردهـم يف تخطيط التنمية
املحليـة ،حتى يتسـنى االسـتفادة مـن اإلمكانيات اإلمنائيـة للهجرة.

السياق العام
ليـس هنـاك شـك أن السـعي نحـو تحقيـق منهـج تشـاريك مسـتدام حيـال حوكمـة الهجرة
على املسـتوى تحـت الوطنـي ،ال ينبغـي أن تتوفـر لـه اإلرادة السياسـية الكافية فحسـب،
بـل أن متلـك اإلدارات املحليـة واإلقليميـة القـدرة الداخليـة على وضـع السياسـات الفعالة
وتنفيذهـا .وقـد أظهـر البحـث الـذي أجرتـه املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة خلال
املرحلـة األوىل مـن الربنامـج أن نقـص القـدرات الداخلية من بني الصعوبات الرئيسـة التي
تواجههـا السـلطات املحليـة عنـد تنفيـذ تدخلات الهجـرة والتنمية.
وترتبـط بعض أكرث السمات تأثريا ً ،والتي تحدد قدرة السـلطات املحليـة ،بدرجة الالمركزية
التـي تطبقهـا هذه السـلطات ،واملوارد املاليـة املتاحة ،ووظائف الحكومـات املحلية ،عالوة
على العنصر األهـم املتمثـل يف حقيقـ ٍة مفادهـا أن الهجـرة والتنميـة غالبـاً مـا يُعتبران
ويُعاملان على أنهما مجـاالن مختلفـان مـن مجـاالت السياسـات .ويـؤدي ذلـك غالباً إىل
اختصاصـات ومسـؤوليات غير محـددة يف اإلدارات املحلية .وفضالَ عام سـبق ،تزداد فعالية
مبـادرات الهجـرة والتنميـة التـي تقوم بها السـلطات املحليـة عندما تكون هذه السـلطات
على درايـة واضحـة بديناميـات الهجـرة ومسـاراتها .وينبغـي أن يسـتند وضـع السياسـات
املسـتدامة إىل دليـل عملي قائـم على االتجاهـات االجتامعيـة واالقتصاديـة ،حتـى ميكـن
التعامـل مـع املتطلبـات القامئة.
وكان هـذا هـو السـياق العـام الـذي سـعت فيـه املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة إىل
مضاعفـة إمكانيـات الهجـرة يف التنميـة املحليـة مـن خلال تقديـم الدعـم املسـتهدف إىل
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السـلطات املحليـة واألطـراف الفاعلة غري الحكوميـة ،يف تصميم «مجموعـة أدوات املبادرة
املشتركة للهجـرة والتنمية».
وحققـت املبـادرة املشتركة للهجرة والتنمية هـذا الهدف بزيادة مبـادرات الهجرة والتنمية
الخاضعـة لقيـادة محليـة ،مـن خلال املسـاعدة املالية واملسـاعدة الفنيـة وبنـاء القدرات.
جانـب مـن ُمكـون بناء القـدرات ذي الصلـة باملبادرة املشتركة للهجـرة والتنمية يف
ومتثـل
ٌ
تصميـم «مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة» ،التـي جمعـت الـدروس
املسـتفادة واملعلومـات التـي تـم الحصـول عليهـا طـوال فترة تنفيـذ مبـادرات الهجـرة
والتنميـة تحـت مظلـة املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة ،يف أداة واحـدة تتم مشـاركتها
على املسـتوى العاملـي ،لتوجيـه كل األطراف املعنيـة املحلية يف مسـاعيهم يف مجال الهجرة
والتنمية.
وتـوىل تطويـر مجموعة األدوات رشكاء املبادرة املشتركة للهجرة والتنميـة :املنظمة الدولية
للهجـرة ،واملركـز الـدويل للتدريـب التابـع ملنظمـة العمـل الدوليـة ،يف تعـاون وثيـق مـع
وحـدة إدارة الربنامـج التابعـة للمبـادرة املشتركة للهجـرة والتنمية.
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ما أهمية «مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة للهجرة
والتنمية»؟
ت ُعـد مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة مهمـة لتلبيـة الطلبـات الواردة
مـن الـدول املسـتهدفة باملبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة ،وبصفـة عامـة ،مـن األطراف
املعنيـة املحليـة املشـاركة يف قضايـا التنميـة املحليـة والهجرة.
ومجموعة األدوات:
• ميكن استخدامها لتقديم دورة تدريبية شاملة بشأن الهجرة والتنمية املحلية ،تلك
القضية املعقدة متعددة األوجه؛
• يسـهل تطبيقهـا على املسـتوى املحلي مـن ِقبـل الذيـن يحضرون برنامـج التدريـب،
بفضـل منهـج تدريـب املدربين املتبـع.

األهداف العامة
تتمثـل األهـداف العامـة «ملجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة
للهجـرة والتنميـة» يف:
• التوصـل إىل فهـم للروابـط بني الهجـرة والتنمية عىل املسـتوى
الـدويل والوطنـي واملحيل ومدى صياغتها للسـياقات العامة يف
الواقـع املحيل؛
• تعزيـز قـدرات األطـراف املعنيـة املشـاركة يف تخطيـط وتنفيذ
أطـر العمـل املرتابطـة للهجـرة والتنميـة عىل املسـتوى املحيل؛
• تحديـد كل األطـراف املعنيـة ذات الصلـة واالنتقـال بالشراكات إىل مرحلـة التشـغيل،
لزيـادة تأثير واسـتدامة مبـادرات الهجـرة والتنميـة املحليـة؛
• تعريف األطراف املعنية بأداة معلوماتية وتعليمية شاملة ،تشمل البحوث واألدبيات؛
• تقديـم أدوات واقعيـة للتطبيـق املؤسسـايت واإلقليمـي لقضيـة الربـط بين الهجـرة
والتنميـة ،واإلجـراءات والسياسـات املرتبطـة بذلـك على املسـتوى املحلي.
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األهداف املحددة
باسـتخدام «مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة»،
سـيكون مبقـدور املشـاركني:
• التوصـل إىل تصـور عـام للمفاهيـم واألدوات واالستراتيجيات
املرتبطـة بالهجـرة والتنميـة املحليـة؛
•

فهم الروابط بني الهجرة والتنمية املحلية؛

• دعم إقامة الرشاكات والتعاون والحوار بشأن الهجرة والتنمية عىل املستوى املحيل؛
• وضع إطار عمل من الظروف املواتية ،موجه إىل متكني املهاجرين وجمعياتهم؛
• تقدير دور الهجرة كفرصة لتوفري فرص العمل والتنمية االقتصادية املحلية؛
• االعتراف بـدور عمليـة االندماج/إعـادة االندمـاج املحلي للمهاجريـن ،بوصفـه أحـد
األصـول الالزمـة للتنميـة املحليـة.

5

َمن املجموعة املستهدفة من «مجموعة أدوات املبادرة
املشرتكة للهجرة والتنمية»؟
«مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة» موجهـة إىل جمهـور عريض ،وهي
تركـز على مختلـف األطـراف الفاعلـة املشـاركة يف الهجـرة والتنميـة عىل املسـتوى املحيل.
وقد تتمثل هذه األطراف الفاعلة يف:
• املسـؤولني الرسـميني واملوظفين الحكوميين العاملين لدى السـلطات
واإلدارات املحليـة؛
سلطات
الواإلدارات
املحلية

املؤسسات
العامة

امل
املدجتمع
ين

• ممثلي املجتمـع املـدين ،مبـا يف ذلـك املنظمات غير الحكوميـة
وجمعيـات املهاجريـن؛

• الشركاء االجتامعيين (منظمات النقابات املهنيـة ،ومنظامت األعامل/
أصحـاب العمـل ،والقطـاع الخاص)؛

رشكاء
ال امعيني
االجت

ا
ألكادمييني
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• مسـؤويل املؤسسـات العامـة املشـاركة يف وضـع سياسـات التنميـة
والهجـرة وتنفيذهـا؛

• األكادمييني.

ما املنهجية املتبعة يف إعداد»مجموعة أدوات املبادرة
املشرتكة للهجرة والتنمية»؟

منهج الوحدات
تـم تصميـم «مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة» وفـق منهـج مـن
الوحـدات ،لتوفـر أداة مرنـة وشـاملة لألطراف املعنية املحلية املشـاركة يف مجـاالت الهجرة
والتنميـة املحليـة .ووفقاً لالحتياجـات التدريبية املحددة للمشـاركني ،والوقت املتاح ،ميكن
للمـدرب أن يقـرر اسـتخدام كل الوحـدات أو أن يختـار بعضهـا ،ومن ثم يتنـاول مجموعة
واسـعة النطـاق مـن القضايـا العملية املرتبطـة بالتنميـة املحلية.
وتتكون «مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية» من  6وحدات:
• وحـدة رئيسـة (وحـدة تقدمييـة) :تُعـد هـذه الوحـدة «إلزاميـة» ويجـب تدريسـها يف
بدايـة كل برنامـج تدريـب؛
•  5وحـدات اختياريـة ،مرتبة وفقاً للموضوعات الرئيسـة :وميكن تدريس هذه الوحدات
مجتمعـة أو منفـردة حسـب احتياجات املتدربني املشـاركني.
وتشـتمل كل وحـدة على سلسـلة مـن املوضوعـات التـي يتم تحليلهـا بأسـلوب عميق من
عـدد مـن الزوايـا املختلفة .كما تهدف املوضوعـات املختلفة إىل أن يتم اسـتخدامها مبرونة
وأن يصبـح مـن املمكـن اسـتخالصها وإعـادة دمجهـا مـع موضوعـات مـن وحـدات أخرى،
ليحظـى املتدربـون املشـاركون بحزمة تدريب مخصصة حسـب الحاجة ،تلبـي احتياجاتهم
وطلباتهـم املحددة.
وقـد تـم تطوير الوحـدات واملوضوعـات املختلفة لتتنـاول االحتياجات التي يتـم تحديدها
مـن خلال املقابلات الشـخصية مـع األطـراف املعنيـة ،أثنـاء مرحلـة تقييـم االحتياجـات
التدريبيـة .ومتـت مناقشـة هـذه العمليـة وتحديثهـا والتحقـق مـن صحتها ،خلال اجتامع
خبراء شـارك يف عقـده املنظمـة الدوليـة للهجـرة واملركـز الـدويل للتدريـب التابـع ملنظمة
العمـل الدوليـة ،يف تعـاون وثيق مع وحـدة إدارة الربامج التابعة للمبادرة املشتركة للهجرة
والتنمية.
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املنهج التشاريك
تـم التوصـل إىل «مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة» باسـتخدام منهـج
تعلـم تشـاريك ،يرتكـز يف معظمـه عىل مناهج مشـاركة املعلومات .كام تـم تصميمه للعمل
كنمـوذ ٍج ميكـن للمتدربني املشـاركني نسـخه للقيام بـدور املدربني.
والربامج التدريبية املعدلة من مجموعة األدوات سالفة الذكر:
• برامـج تشـاركية :حيـث يُتوقع من املشـاركني االضطالع بدور فعال يف تبـادل املعلومات
والخربات؛
• برامج ذات سـياق ضمني :حيث تسترجع األنشـطة الخربة املهنية للمشـاركني ،وتربطها
بسـياق عملهم؛
• برامـج قامئـة على الكفـاءة – تهـدف أنشـطة التعلم إىل متكني املشـاركني مـن الحصول
على املعلومـات واملهـارات والسـلوكيات املطلوبـة ملامرسـاتهم املهنيـة؛
• برامـج قامئـة على طرق التعلـم التجريبية :يتم اكتسـاب املعرفة الجديـدة ال من خالل
مسـاهامت الخبراء فحسـب ،بـل مـن خلال أنشـطة التعلـم التـي تسـتفيد مـن خبرة
املامرسين ومعرفتهـم .ويتـم تطبيـق املعرفـة املكتسـبة واملهـارات التـي تـم تطويرهـا
أثنـاء الـدورة التدريبيـة ،مـن خلال التجريب النشـط؛
• برامـج تقييـم التنـوع :يُعد التنوع من حيث النوع الجنسـاين واألصـل والخلفية والخربة
أحـد أصـول الربنامـج ،ويتم تشـجيع املشـاركني على التعبري عـن أوجه التنـوع لديهم.
وختاماً ،فإن املنهج التشاريك:
• يضمن املشاركة الفعالة لكل املتعلمني طوال جلسات التدريب؛
• ييرس إقامة الشبكات والتعاون بني املشاركني؛
• يُحسن مستوى االحتفاظ باملعلومات التي تم الحصول عليها من كل املشاركني.
ويتطـور دور املـدرب مـن «الحكيـم الواقـف على املنصـة» إىل «املرشـد املتفاعـل مـع
املشـاركني» (كينـج ،)1993 ،مما يحفـز املشـاركني إىل أن يصبحـوا أطرافـاً فاعلـة يف عمليـة
التعلـم الخاصـة بهـم.
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هيكل «مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة للهجرة
والتنمية»

مجموعة األدوات
تتألف مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية من قسمني مستقلني:
• «ملف املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية» الذي يحتوي عىل:
º ºدليل املستخدم ل «مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية»
º ºالوحدة الرئيسة
º ºجدول باألدوات املساعدة وباقي مراجع دليل التدريب؛
º ºمجموعة من املامرسات املفيدة حول الهجرة والتنمية املحلية.
• «وحـدات املبـادرة املشتركة للهجرة والتنميـة» التي تضم مختلف الوحـدات االختيارية
(راجـع أدناه).
وسـعياً إىل تيسير االسـتخدام واسـع النطـاق ألدوات التدريـب وملكيتها من ِقبـل املتدربني
املشـاركني،ت ُدمج «مجموعـة أدوات املبـادرة املشتركة للهجـرة والتنميـة» عنـارص تدريـب
املدربين ،يف كل الوحـدات املختلفـة .وعلاوة على ذلـك ،يتـم تقديـم أنشـطة تدريبيـة يف
نهايـة كل وحـدة ،ميكـن لألطـراف الفاعلة املحلية تنظيمها بسـهولة واستنسـاخها ،حتى إذا
مل يكونـوا مدربين محرتفني.
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الوحدات

يف «مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية» ،سيجد املستخدمون الوحدات التالية:

الوحدة الخامسة

الوحدة الرابعة

الوحدة الثالثة

الوحدة الثانية

الوحدة األوىل

الوحدة الرئيسة

الوحدة
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العنوان

املوضوعات

وحدة متهيدية بشأن
الهجرة والتنمية املحلية

املوضوع األول :التحديات والفرص يف مجال الهجرة والتنمية املحلية
املوضوع الثاين :تطبيق منهج النوع الجنساين عىل الهجرة يف أي سياق
محيل
املوضوع الثالث :املهاجرون كأطراف فاعلة يف التنمية املحلية
املوضوع الرابع :دور السلطات املحلية يف متكني مجتمعات املهاجرين
املوضوع الخامس :تطبيق منهج قائم عىل حقوق اإلنسان يف مجال
الهجرة والتنمية يف أي سياق محيل
املوضوع األول :ما املقصود بالتنمية املحلية؟
املوضوع الثاين :التنمية املحلية والهجرة :التنسيق والتوافق والسياسات
املوضوع الثالث :بيانات الهجرة والسياسات املحلية

تأسيس الرشاكات والتعاون
والحوار بشأن الهجرة
والتنمية عىل املستوى
املحيل

املوضوع األول :رشاكات الهجرة والتنمية :الصيغ وأطر العمل ،من
املستوى العاملي إىل املستوى املحيل
املوضوع الثاين :التعاون الالمركزي ،والتنمية املشرتكة والرشاكات
اإلقليمية
املوضوع الثالث :الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
املوضوع الرابع :التعاون مع جمعيات الشتات/روابط املهاجرين يف
دول املنشأ واملقصد
املوضوع األول :تعزيز دور املهاجرين كطرف فاعل يف التنمية املحلية.
املوضوع الثاين :ما الخدمات املوجهة للمهاجرين وأُرسهم يف دول
املنشأ واملقصد؟
املوضوع الثالث :تعزيز منظامت املهاجرين وإرشاكها
املوضوع الرابع :تعزيز املشاركة السياسية واملشاركة يف وضع
السياسات
املوضوع األول :الصلة بني هجرة العاملة والتنمية االقتصادية املحلية
املوضوع الثاين :تعظيم استخدام مهارات املهاجرين واالستجابة
الحتياجات سوق العمل عىل املستوى املحيل
املوضوع الثالث :ريادة األعامل بني املهاجرين :التحديات والفرص
املوضوع الرابع :التحويالت واستثامرات املهاجرين
املوضوع األول :رؤى وتحديات عمليات االندماج وإعادة اندماج
املهاجرين وأثرها عىل التنمية
املوضوع الثاين :دور السلطات املحلية يف تيسري اندماج املهاجرين
املوضوع الثالث :دور السلطات املحلية يف تيسري إعادة اندماج
املهاجرين.

إدارة الصلة بني الهجرة
والتنمية املحلية

متكني املهاجرين عىل
املستوى اإلقليمي

توفري فرص العمل والفرص
االقتصادية من خالل
الهجرة عىل املستوى
املحيل
زيادة أثر الهجرة يف
التنمية من خالل سياسات
االندماج وإعادة االندماج

تتبع كل وحدة الهيكل التايل:
• األهداف العامة للوحدة
• مقدمة إىل الوحدة
• دراسة حالة خاصة بالوحدة
• مـن  3إىل  5موضوعـات (ملزيـد مـن املعلومات عن هيـكل املوضوعـات ،يُرجى االطالع
على مـا ييل)
• مجموعة من أنشطة التدريب الهادفة إىل تعزيز الفهم لكل موضوع وتطبيقه
• قامئة املراجع والقراءات اإلضافية لكل وحدة

الشلك

1

الهيكل النموذجي للوحدة
األهداف العامة
مقدمة

الوحدة “س”

دراسة الحالة
املوضوع األول
املوضوع الثاين ،الخ
أنشطة التدريب
قامئة املراجع

ُيرجى مالحظة أن الوحدة الرئيسة ال تشمل دراسة حالة
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املوضوعات

ضمن مختلف الوحدات ،ينطوي كل موضوع عىل الهيكل التايل:
• أهداف التعلم
• مقدمة
• املحتويات النظرية
• نقاط التعلم الرئيسة
الشلك

2

منوذج هيكل املوضوعات
األهداف العامة
مقدمة

الوحدة “س”

دراسة الحالة
املوضوع األول
املوضوع الثاين ،الخ
أنشطة التدريب

أهداف التعلم
مقدمة
املحتويات النظرية
أهداف التعلم الرئيسة

قامئة املراجع

األيقونات املستخدمة يف «مجموعة أدوات املبادرة املشرتكة
للهجرة والتنمية»
تشري إىل أهداف التعلم يف الوحدة/املوضوع
تشري إىل دراسة الحالة
يتـم اتبـاع دراسـة الحالـة يف جميـع أنحـاء الوحـدة ،وتسـتخدم يف
توضيـح املحتـوى النظري
تشري إىل قول مقتبس أو تعريف
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تشري إىل نقطة للتأمل
مثال

تشري إىل مثال لتوضيح املحتوى النظري
تشري إىل رسم بياين أو خارطة أو جدول
أشكال تسهل فهم املتعلم واحتفاظه باملعلومة
تشري إىل مكان العثور عىل معلومات إضافية
تشري إىل نقاط التعلم الرئيسة يف الوحدة
تشري إىل أنشطة التدريب الخاصة بالوحدة
تشري إىل املعلومات املهمة للمسهل/للمدرب
تشير إىل إرشـادات التدريب للمسـاعدة يف تنظيم نشاط التدريب
وتسهيله
تشري إىل املعلومات املتعلقة بكيفية تنظيم مكان التدريب
تشري إىل املواد املطلوبة لنشاط التدريب
تشري إىل املدة املقدرة للنشاط.
تزيد مدة النشاط يف الغالب مبا يتناسب مع عدد املشاركني.
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تنظيم برنامج تدريبي باستخدام مجموعة أدوات املبادرة
املشرتكة للهجرة والتنمية
تبين الرسـوم التوضيحيـة أدنـاه كيـف ميكن اسـتخدام «مجموعـة أدوات املبادرة املشتركة
للهجـرة والتنميـة» وتخصيصهـا لجمهـور محـدد مـن أجـل تنظيـم دورات تدريبية شـاملة
وأقصر على حد سـواء.
وتعـد مكونـات التدريـب الـواردة يف هذا الجدول مؤرشات وليسـت وحـدات يجب اتباعها
بدقـة .وينبغـي تكييـف هـذه املكونـات مـع االحتياجـات واملطالبـات التدريبيـة املحددة،
فضالً عـن السـياق العام.

حدد ملفك وأهدافك قبل اختيار
الوحدات ضمن دورتك التدريبية

أنا (اسم/عنوان) ولدي
اهتامم بـ (األهداف)
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وبعد ذلك ،اخرت مسارك التدريبي:
موظف خدمة عامة من البلدية ...

تنفيذ مرشوع يضم العديد من األطراف
الفاعلة املحلية بشأن خلق فرص العمل
والفرص االقتصادية للعاملة املهاجرة

جمعية شتات يف دولة املقصد
تتعاون مع جمعية تعاونية يف
دولة املنشأ

تطوير مرشوع لدعم الجمعيات
التعاونية التي تستهدف خلق فرص
العمل الصديقة للبيئة

منظمة غري حكومية تعمل مع
املهاجرين وجمعيات املهاجرين

تنفيذ مرشوع يسهم يف مكافحة التمييز
عىل مستوى الحي
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قامئة املصطلحات
EN

 — Glocalاتبـاع سياسـات شـاملة (كليـة) تجاه الظـروف املحددة (جزئية) لكل سـياق
1
محلي (أي شـعار "فكـر عاملياً واعمـل محلياً")

أ
األدوار الجنسانية — األنشـطة واملهـام واملسـؤوليات املسـندة إىل الرجـال والنسـاء وفقاً
للبنـاء االجتامعـي للجنس يف سـياق معني.
االستثامرات املحلية املحلية — تنفذ األنشطة االقتصادية يف كثري من األحيان بواسطة
املهاجرين الذين يستفيدون من الفرص الناتجة عن ربط الدول األصلية واملضيفة ،وذلك
باستخدام الطلب/العرض من عىل السلع أو الخدمات املنتجة محلياً بطريقة متبادلة.
األطـراف الفاعلـة املحلية — تلعـب هذه األطـراف دورا ً أساسـياً يف إدارة التنمية املحلية
وذلـك لتعزيـز التامسـك االجتامعـي ،وتعزيـز الرتابـط ،والتفكير على املسـتوى العـام إىل
جانـب العمـل على املسـتوى املحلي .ونتيجـة ارتباطهـا املبـارش مبنطقـة معينـة ،ومعرفتها
باالحتياجـات والخبرات املحليـة يف القطاعـات التقليديـة من الحياة العامة ،تسـتطيع هذه
السـلطات املحليـة تحقيـق أقصى قـدر مـن اآلثـار املرتتبـة على التنميـة .وقد تكـون هذه
األطـراف جهـات مؤسسـية أو اقتصاديـة أو اجتامعيـة  -مثـل املؤسسـات/املنظامت غير
الحكوميـة ،وجمعيـات املواطنين ،والقطـاع الخـاص ،واملؤسسـات ذات الصلـة بالتنميـة،
والفاعلـة يف قطـاع التنميـة على املسـتوى الدويل.
االقتصـاد غير املنظم — يشير مصطلـح "االقتصـاد غير املنظـم" إىل جميـع األنشـطة
االقتصاديـة التـي ميارسـها العمال والوحـدات االقتصاديـة الذيـن ال تشـملهم كل أو بعـض
الرتتيبـات النظاميـة يف القانون أو يف املامرسـة .فأنشـطتهم ليسـت مدرجـة يف القانون ،مام
يعنـي أنهـم يعملـون خارج النطاق الرسـمي للقانـون؛ أو أنهم غري مشـمولني عملياً ،مبعنى
أنـه رغـم عملهـم داخل اإلطار الرسـمي للقانـون ،إال أن القانـون ال يتم تطبيقـه أو إعامله؛
2
أو أن القانـون ال يشـجع على االلتـزام ألنه غير مالئم أو مرهق أو يفـرض تكاليف مفرطة.
 1فكر عاملياً واعمل محلياً لتصميم باقات األجور" .وارين هيبس 28 ،فرباير 2010
 2منظمة العمل الدولية "التحول من االقتصاد غري الرسمي إىل االقتصاد الرسمي" تقرير  ،)1( 5منظمة العمل الدولية
()2014
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االنتشـار عرب الحدود الوطنية — عملية يؤسـس األشـخاص من خاللهـا روابط اجتامعية
وثقافيـة عرب الحدود الجيوسياسـية ويحافظون عليها.

ب
البيانـات الكمية — بيانـات تعبر عـن كميـة أو حجـم أو مجموعـة محـددة .وعـاد ًة ما
تكـون وحـدات قيـاس مرتبطـة بالبيانـات ،على سـبيل املثال ،املتر يف حالة طول الشـخص.
ومـن املنطقـي وضـع حدود ملثـل هذه البيانات ،كام أنـه من املفيد أيضـاً تطبيق العمليات
الحسـابية عىل البيانات.
بيانـات الهجرة — حقائـق وإحصـاءات تتعلـق باتجاهـات الهجـرة ،وحوكمـة الهجـرة،
والتعـاون املحلي الدويل/الالمركزي ،واآلثـار الدميوغرافية واالجتامعيـة واالقتصادية والبيئية
للهجـرة ،وأثـر التنميـة على الهجـرة ،ومرشوعات/مسـاهامت املهاجريـن واملشـتتني .وتعد
3
بيانـات الهجـرة مزيجـاً مـن منهجيات مختلفـة (كميـة ونوعية)

ت
التأمين األصغر — توفـر خطـة التأمين األصغر الحاميـة لألفراد الذين ميلكـون مدخرات
قليلـة ،وهـي مصممـة خصيصـاً لألصـول ذات القيمـة املنخفضـة ولتعويـض حـاالت املرض
4
أو اإلصابـة أو الوفاة.
تأنيـث الهجرة — تأنيـث الهجـرة :مصطلـح يسـتخدم لوصـف ليـس فقـط الزيـادة
الطفيفـة يف عـدد النسـاء املهاجـرات ،ولكن أيضا لوصف "الزيادة املطردة يف نسـبة النسـاء
اللايت يهاجـرن بشـكل مسـتقل بحثـاً عن العمل بـدالً من االعتماد عىل األقـارب" ،أو الاليت
يسـافرن مـع أزواجهـن أو يقمـن بتوحيـد شـملهن معهـم خـارج بلدانهـم ( )...ويف العقود
القليلـة املاضيـة ،انضـم عـدد كبري من النسـاء اللايت يهاجرن اآلن بشـكل مسـتقل ويعملن
بصفـة مقدمـي خدمـات اقتصاديـة إىل تدفقـات الهجـرة التـي كانـت مقتصرة يف السـابق
5
على الرجال".
التحليـل النوعي — تحليـل غير إحصـايئ يعترب عـاد ًة مكملاً للتحليل الكمـي .والتحليل
النوعـي عبـارة عـن بحـث ومنهجيـة وعلم اجتامعـي ينطوي على فهم السـلوك البرشي.
 3املنظمة الدولية للهجرة "ملفات الهجرة" تحقيق أكرب استفادة من العملية ()2001
http://www.investopedia.com/terms/m/microinsurance.asp 4
 5نفس املصدر
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التحويالت — هـي تلـك األمـوال التـي يتم كسـبها أو اكتسـابها من طرف األشـخاص غري
6
املواطنين والتـي يتـم تحويلها ثانية إىل دولة املنشـأ
تـداول العقول — عمليـة الهجـرة للعاملـة عاليـة املهـارة التـي تعـود بالفائـدة على
7
البلـدان املضيفـة وبلـدان املنشـأ.
التعـاون الالمركزي — نشـاط تعـاون دويل يتـم بالرشاكـة بين سـلطتني محليتين أو
إقليميتين أو أكثر مـع أفرعهام/أفرعهـم القطاعيـة.
التعاونيات — طبقـاً لتوصيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم " 193التعاونيـة" ﺟﻤﻌﻴﺔ
مسـتقلة مؤلفـة مـن أشـخاص اتحـدوا معـاً طواعيـة لتحقيـق احتياجاتهـم وتطلعاتهـم
االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة املشتركة عـن طريـق مؤسسـة مملوكة ملكيـة جامعية
8
ويشرف عليهـا دميقراطيـاً.
تعميـم الهجرة — عمليـة تقييـم آثـار الهجرة على أي عمل (أو أهـداف) مخطط لها يف
استراتيجية التنميـة والحـد مـن الفقـر .ويعنـي ذلك تضمين مخـاوف الهجـرة والتنمية يف
الترشيعـات والسياسـات والربامـج على جميـع املسـتويات (املحليـة والوطنيـة واإلقليمية،
عنـد االقتضـاء) .وهـذا يعنـي أيضـاً إدمـاج قضايـا الهجـرة والتنميـة يف جميـع مراحـل
9
التخطيـط للتنميـة ،مبـا يف ذلـك التصميـم والتنفيـذ والرصـد والتقييـم.
التمكني — مفهوم أسـايس يف التنمية البرشية يشير إىل العملية التي يحصل األشـخاص،
فـرادى وجامعـات ،مـن خاللهـا عىل املعرفـة حول كيفية عمـل العالقات القويـة يف حياتهم
وكسـب الثقـة والقـوة الالزمـة لتغيري عـدم املسـاواة وتعزيز الوضـع االقتصادي والسـيايس
واالجتامعـي .ويوصـف التمكين باعتبـار عمليـة تتيـح لألفـراد اكتسـاب القـوة ،وال تفهـم
القـوة مبوجبـه باعتبارهـا هيمنـة ("سـلطة على") بـل باعتبارها قـوة إبداعية ("سـلطة من
10
أجـل) ،وقـوة مشتركة ("سـلطة مع ") وقوة شـخصية ("قـوة مـن الداخل").
التمييز — هـو الفشـل يف معاملـة جميع الناس بالتسـاوي وبعدالة حيـث ال يوجد متييز
معقـول بين الذيـن تـم تفضيلهم وامليـل لجانبهم والذين ال يتـم تفضيلهـم وعاداتهم أيضاً.
 6املنظمة الدولية للهجرة" ،قاموس مصطلحات الهجرة" ،الطبعة الثانية ،القانون الدويل للهجرة رقم )2001( 25
 7توماس هوب إي" ،.هجرة العاملة املاهرة من البلدان النامية :دراسة عن منطقة البحر الكاريبي .منظمة العمل
الدولية ،ص.)2002( 5-2 .
 8منظمة العمل الدولية توصية تعزيز التعاونيات( 2002 ،رقم )193
 9الفريق العاملي املعني بالهجرة .2010 .إدماج الهجرة يف التخطيط اإلمنايئ :دليل لصانعي السياسات واملامرسني
(جنيف ،املنظمة الدولية للهجرة).
 10مصطلحات تقرير  Gender on the Moveهيئة األمم املتحدة للمرأة
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إن التمييـز مرفـوض بشـدة مـن ناحيـة العـرق أو الجنـس أو اللغـة أو الدين ("مـادة "3-1
مـن ميثـاق األمـم املتحـدة لعـام  )1945أو "مـن أي نوع" مثل العـرق أو اللـون أو الجنس
أو اللغـة أو الديـن أو النزعـة السياسـية أو أي آراء أخـرى أو جنسـية أو اجتامعية أو ملكية
أو ميلاد أو أي حالـة أخـرى ("مـادة  "2مـن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسـان لعـام .)1948
التنمية — يعـرف برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ التنميـة باعتبارهـا عمليـة "توفير
بيئـة متكـن األفـراد مـن تطويـر كامـل إمكانياتهـم وعيـش حيـاة منتجـة وخالقـة مبـا يلبي
احتياجاتهـم ومصالحهـم وزيـادة الخيارات املتاحـة أمامهم حتى يتمكنوا مـن عيش الحياة
التـي يفضلونهـا" .وميثـل هـذا التعريـف تحـوالً مـن الرتكيز التـام على التنميـة االقتصادية
11
التـي ميكـن قياسـها مـن خالل مؤرشات النمـو أو الدخل ليشـمل البعد اإلنسـاين للعملية.
التنميـة االقتصاديـة املحلية — عمليـة تنميـة تشـاركية تعـزز التعـاون بين القطاعـات
العامة والخاصة الرئيسـة يف منطقة محددة لوضع استراتيجية التنمية املشتركة وتنفيذها.
ويتمثـل الهـدف األسـايس من وراء ذلـك يف تحفيز النشـاط االقتصادي وتوليـد فرص العمل
الالئقـة ،مـن خلال اسـتغالل املـوارد املحليـة واإلمكانيـات والفـرص املتاحـة يف السـياق
12
العاملي.
التنميـة املحلية — التنميـة املحليـة هـي استراتيجية لتنويـع األنشـطة داخـل منطقـة
محـددة وإثرائهـا ،وذلـك مـن خلال حشـد املـوارد والطاقـات (الطبيعيـة والبرشيـة
13
واالقتصاديـة) بـدالً مـن االستراتيجيات املركزيـة لتطويـر املنطقـة.
التنميـة املشتركة — فكرة تشـجيع املهاجرين باعتبارهـم قوة موجهة للتنمية ،لتسـهيل
اندمـاج املهاجريـن الحاليين ولتهيئـة الظـروف االجتامعيـة واالقتصاديـة يف بلـدان املنشـأ
لتوفير بدائـل لتعزيـز الهجرة.

ث
ثقافـة الهجرة — عندمـا يختـار قطاع كبري من السـكان الهجرة تلقائيـاً ،دون الحاجة إىل
14
التفكير يف البدائـل أو يف حقائق الهجرة.
11
12
13
14

املنظمة الدولية للهجرة" ،قاموس مصطلحات الهجرة" ،الطبعة الثانية ،القانون الدويل للهجرة رقم .)2001( 25
مصطلحات التنمية االقتصادية املحلية /http://www.ledknowledge.org
Benko, G., Lexique de géographie économique (Paris, Armand Colin), 2001
http://www.migrationpolicy.org/article/philippines-culture-migration
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ح
الحـوار االجتامعي — يشـمل جميـع أنـواع التفـاوض والتشـاور وتبـادل املعلومـات بني
ممثلي الحكومـات وأربـاب العمل والعمال حول القضايـا ذات االهتامم املشترك املتعلقة
15
بالسياسـات االقتصاديـة واالجتامعية.

د
دورة الهجرة — حلقـة تبـدأ مـن اللحظـة التـي يقـرر املهاجـرون الهجـرة فيهـا وحتـى
عودتهـم يف نهايـة املطـاف .وتنطـوي كل مرحلة يف هـذه الدورة عىل تحديـات وكذلك عىل
فـرص متاحـة للتنميـة املحليـة .ورغـم أن الهجـرة ميكـن أن ينظـر إليـه باعتبارهـا دورة ،إال
أن هـذا ال يعنـي أن النتيجـة الطبيعيـة للهجـرة تتمثـل يف العـودة .بـدالً مـن ذلـك ،توضح
املراحـل املختلفـة الحـاالت املتعـددة التي ميكـن أن يجد املهاجر فيها نفسـه خلال حياته.

ر
رأس مـال املهاجر — ينظـر إىل رؤوس أمـوال املهاجـر باعتبارهـا أصـوالً عابـرة للحـدود
الوطنيـة ميلكهـا املهاجـر .وقـد تكون رؤوس األموال هـذه اجتامعيـة أو اقتصادية أو ثقافية
أو ماليـة أو عاطفيـة أو محلية.

س
سـوق العمل — يتعلـق سـوق العمـل بأنشـطة توظيف واسـتقدام عاملة محـددة ألداء
وظائـف محـددة ،وعمليـة تحديـد املقابـل الـذي يتعين سـداده ألداء املهـام املحـددة.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،يشـمل التعريـف الطريقـة التـي تتحـرك بهـا األجـور وتنقـل العمال
بين مختلـف الوظائـف وأربـاب العمـل .وال يعنـي مصطلـح سـوق العمـل وجـود سـوقٍ
ملموسـة؛ بـل ينظـر إىل سـوق العمـل على أنهـا "مـكان" يف النظريـة االقتصاديـة يتفاعـل
فيـه عـرض األيـدي العاملـة مـع الطلـب عليهـا .وتنقسـم سـوق العمـل ككل إىل عـدد من
األسـواق الفرعيـة ،مبـا يف ذلـك األسـواق اإلقليميـة والقطاعيـة ،وكذلـك إىل أسـواق تنطـوي
على صفقـات محـددة ومهـارات وفئـات أشـخاص محدديـن .وقـد تكـون أسـواق العمـل
16
محليـة أو وطنيـة (أو حتـى عامليـة) يف نطاقهـا.
 15منظمة العمل الدولية ( 2008ج)
 16قامئة مصطلحات تحالف األمم املتحدة للحضارات
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ش
الشـتات أو املشـتتون — يتم تعريـف املشـتتون على نطـاق واسـع بأنهـم األفـراد أو
األعضـاء أو الشـبكات والجمعيـات واملجتمعـات الذيـن تركـوا بلدانهـم األصليـة غير أنهـم
ال يزالـون يحتفظـون بروابـط مـع وطنهـم .ويشـمل هـذا املفهـوم الجاليـات املغرتبة األكرث
اسـتقرارا ً ،والعمال املهاجريـن يف الخـارج مؤقتـاً ،واملغرتبين الحاصلين على جنسـية البلـد
17
املضيـف ،ومزدوجـي الجنسـية ،واملهاجريـن مـن الجيـل الثاين/الثالـث.
الشراكات بين القطاعين العـام والخاص — منـوذج للتعـاون املنظـم بين الشركاء مـن
القطاعين العـام والخـاص يف تخطيط/بنـاء و/أو اسـتغالل مرافـق البنيـة التحتيـة املشتركة
بينهما أو إعـادة توزيـع املخاطـر والتكاليـف واملنافـع واملـوارد واملسـؤوليات .وتشـمل
اتفاقيـات عمـل على أسـاس االلتـزام املتبـادل (مبا يتجـاوز ما هـو متفق عليـه يف أي عقد)
18
بين إحـدى جهـات القطـاع العـام وأي جهـة أخـرى خـارج القطـاع العـام.

ص
الصـورة النمطيـة بني الجنسين — فكرة أو رأي أو صورة مسـبقة مبالغ فيها أو مبسـطة
ملجموعـة اجتامعيـة على أسـاس الهويـة الجنسـية .وتشـمل بعـض األمثلـة على الصـور
النمطيـة أن "الرجـال أقويـاء وحاسـمون" أو أن "املـرأة منقـادة وعاطفيـة" .وتعـوق الصور
النمطيـة املسـاواة يف التمتـع بالحقـوق مـن قبـل الرجـال والنسـاء ،ووصـول السياسـات
والربامـج ومشـاريع التنميـة املجتمعيـة إىل الرجـال والنسـاء بشـكل مختلـف.

ع
العامـل املنزيل — العامـل املنـزيل هـو فـرد يتلقـى أجـرا ً ألداء واجبـات منزليـة مثـل
التنظيـف والطهـي ورعايـة األطفـال أو كبـار السـن يف املنـزل .وغالبـاً مـا يعيش هـذا الفرد
ويعمـل يف مقـر صاحـب العمـل .ويحظـى مصطلـح "العامـل املنـزيل" املحايـد مـن حيـث
الجنـس باألفضليـة عـن مصطلـح "املسـاعد املنـزيل" أو "الخـادم" ألنـه ينطـوي على معنى
مفـاده أن هـذا الشـخص عامـل يتمتـع بحقـوق العمال .املـادة األوىل من اتفاقيـة منظمة
العمـل الدوليـة بشـأن العمال املنزليين( 2011 ،رقـم ( :)189أ) يعنـي تعبير العمل املنزيل
العمـل املـؤدى يف أرسة أو أرس أو مـن أجـل أرسة أو أرس؛ (ب) يعني تعبري العامل املنزيل أي
 17نفس املصدر
 18بوفريد" .الرشاكات بني القطاعني العام والخاص :من املفاهيم الجدلية إىل املامرسة الراسخة" .املجلة الدولية للعلوم
اإلدارية.)2004( 215-199 :)2( 70 ،
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شـخص مسـتخدم يف العمـل املنـزيل يف إطـار عالقة اسـتخدام؛ (ج) أي شـخص يـؤدي عمالً
19
منزليـاً على نحـو متقطـع وليـس عىل أسـاس مهنـي ليـس عاملاً منزلياً.
العامـل املهاجر — وفقـاً لتعريـف اتفاقيـة األمم املتحـدة لحامية حقـوق جميع العامل
املهاجرين وأفراد أرسهم ،1990 ،املادة  :)1( 2يشير مصطلح "العامل املهاجر" إىل الشـخص
20
الـذي سـيزاول أو يـزاول أو مـا برح يزاول نشـاطا مقابل أجـر يف دولة ليس مـن رعاياها.
العمـل الالئق — يسـتند العمـل الالئـق إىل إدراك أن العمـل مصدر الكرامة الشـخصية،
واسـتقرار األرسة ،والسلام املجتمعـي ،والدميقراطيـات التي تحرر النـاس ،والنمو االقتصادي
الـذي يعـزز الفـرص ألعمال منتجـة ومنـو مؤسسـايت  .وينطـوي العمـل الالئـق على فـرص
تجعـل العمـل منتجـاً ومـدرا ً لدخـل عـادل ومحققـاً لألمـان يف بيئـة العمـل وللحاميـة
االجتامعيـة للأرس ،وموفـرا ً آلفـاق أفضـل للتنميـة الشـخصية واالندماج يف املجتمـع ،ومينح
الحريـة لألشـخاص للتعبير عـن مخاوفهـم ،وتنظيـم أنفسـهم ،واملشـاركة يف القـرارات التي
تؤثـر على حياتهـم واملسـاواة يف الفـرص واملعاملـة بين جميـع النسـاء والرجـال .ويعـد
"العمـل الالئـق" عنصرا ً أساسـياً لتحقيـق عدالـة العوملـة وخفض الفقـر .ويتطلـب تحقيق
"العمـل الالئـق" خلـق فـرص العمـل ،وصياغـة الحقـوق يف العمـل ،والحاميـة االجتامعيـة
21
والحـوار االجتامعـي ،مـع املسـاواة بين الجنسين باعتبـاره هدفاً شـامالً.

ق
القابلبيـة لالسـتخدام — الكفاءات واملؤهلات القابلـة للنقـل والتـي تعـزز قـدرة الفـرد
على االسـتفادة مـن فـرص التعليـم والتدريـب املتاحـة بغية ضمان عمل الئـق واملحافظة
22
عليه.
قابليـة الحقـوق (االجتامعية) — قابليـة اسـتحقاقات الضمان االجتامعـي هـي قـدرة
العمال املهاجريـن على االحتفـاظ بفوائـد مـن أي نظـام ضمان اجتامعـي مـن أي بلـد
23
ونقلهـا.
 19تحالف األمم املتحدة للحضارات
 20اتفاقية األمم املتحدة لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ،1990 ،املادة .)1( 2
 21إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتامعية من أجل عوملة عادلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة ،97
جنيف 10 ،يونيو .2008
 22قاموس منظمة العمل الدولية
 23ساباتس-ويلر وآخرون.)93 :2011( .

22

ك
كراهيـة األجانب — املواقـف واألحـكام املطلقـة والسـلوك الـذي يقـوم على رفـض
األشـخاص واسـتبعادهم وتشـويه سـمعتهم يف الغالـب على أسـاس اعتبارهـم غربـاء أو
أجانـب عـن املجتمـع املحلي أو املجتمـع أو الهويـة الوطنيـة .ومثـة ارتبـاط وثيـق بين
العنرصيـة وكراهيـة األجانـب ،وهما مصطلحـان يصعـب التفريـق بينهما.

ل
الالجئ — شـخص غير قـادر أو غير راغب يف العودة إىل بلد منشـأه بسـبب خوف مربر
مـن التعـرض لالضطهـاد نتيجـة عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتامئـه إىل فئـة اجتامعيـة
معينـة أو آرائه السياسـية.

م
املعرفة املالية — القدرة عىل فهم املبادئ األساسية لألعامل التجارية والتمويل.
مكاسـب العقول — هجـرة األفـراد املدربين واملوهوبين إىل بلد املقصد .يقصـد به أيضاً
24
"الهجرة العكسـية للعقول".
ملتمسـو اللجوء — هـم األشـخاص الذيـن يلتمسـون قبـول الدولـة لهـم كالجئين
وينتظـرون البـت يف اسـتامراتهم وطلباتهم على قبولهم باعتبارهم الجئين مبوجب الوثائق
الدوليـة والقوميـة .يف حالـة صـدور رفض طلباتهـم ،عليهم مغادرة البالد على الفور ويجوز
طردهـم ،كما يجـوز طـرد أي شـخص غريب تنطبـق عليه هـذه الحالة غير املنتظمة ،ما مل
مينـح إذنـاً باملكـوث عىل أسـس إنسـانية أو أي أسـاس آخر.
ملفـات الهجـرة — أدوات تسـتخدم لتحسين املعلومـات عـن الهجرة يف الـدول النامية،
وتسـتند إىل منـوذج مشترك أعدتـه املنظمـة الدوليـة للهجـرة ويشـمل :اتجاهـات الهجـرة
وخصائصهـا ،واآلثـار املرتتبـة على الهجـرة ،والحوكمـة وأطـر السياسـات املتعلقـة بالهجرة؛
والتوصيـات املتعلقـة بـإدارة الهجرة.

 24نفس املصدر
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املنتـدى اإلقليمي — الهيئـات الجامعيـة والتشـاركية واإلقليميـة التـي تجمـع معـاً
مجموعـة واسـعة مـن األطـراف املعنيـة مـن القطاعين العـام والخـاص والقادريـن على
25
تنظيـم عمليـات التنميـة االقتصاديـة املحليـة وتوجيههـا وإضفـاء الرشعيـة عليهـا.
املنظـور الجنسـاين حيـال الهجرة — الرتكيـز عىل تحليـل الهويات والعالقات الجنسـانية
التـي تتبلـور يف جميـع مراحـل عملية الهجرة (من بين مجاالت الحياة األخـرى) .ويف مجال
الهجـرة والتنميـة ،يتيـح املنظـور الجنسـاين لنـا أن نرى ونفهـم ليس فقط ديناميات سـلطة
األرسة ،بـل أيضـاً متثيـل الجنـس يف العمليـات املتوسـطة والكلية مثل الشـبكات االجتامعية
أو االتفاقيـات الثنائيـة .ويعترف هذا املنظور ببنـاء الذكورة وتنوع األشـخاص الذين متيزت
هوياتهـم بخصـاص أخـرى مثـل العـرق أو الطبقـة االجتامعيـة  ،ويبتعـد عن إدامـة الصور
النمطيـة أو وضـع افرتاضـات قامئـة على العالقة مع الشـخص اآلخر.
املنهـج القائـم على حقـوق اإلنسـان — يعد املنهـج القائـم عىل حقـوق اإلنسـان إطارا ً
مفاهيميـاً لعمليـة التنميـة البرشيـة يسـتند إىل املعايير الدوليـة لحقـوق اإلنسـان ،وموجه
عمليـاً نحـو تعزيـز حقوق اإلنسـان وحاميتها .ويسـعى املنهـج إىل تحليل الفـوارق الكامنة
يف جوهـر مشـكالت التنميـة ،ومعالجة املامرسـات التمييزية والتوزيع الظامل للسـلطة الذي
26
يعيـق إحراز تقـدم يف عمليـة التنمية.
املهاجـرون املهرة — العامـل املهاجـر ،بسـبب مـا لديـه من مهـارات ،يف العـادة ما مينح
معاملـة تفضيليـة بشـأن معايير القبـول للدخـول للدولـة املضيفـة وبالتـايل يخضـع لقيود
27
أقـل بشـأن طـول الزيـارة وتغيري العمـل ومل شـمل األرسة.
املهارات — تعـرف املهـارات يف العديـد مـن الـدول مـن حيـث املهـارات املهنيـة و/أو
مسـتويات التحصيـل العلمـي .وليـس هنـاك تعريـف موحـد للمهـارات.

ن
النـوع الجنسـاين — بينام يشير الجنـس إىل الخصائـص البيولوجيـة التـي متيـز الذكـور
واإلنـاث ،يشير مصطلح النوع الجنسـاين إىل مجموعة من الخصائـص ،والقيم ،واملعتقدات،
والصفـات ،والسـلوكيات التـي تحددهـا املجتمعـات للرجـال أو النسـاء .ويتقابـل تعريـف
 25مصطلحات التنمية االقتصادية املحلية /http://www.ledknowledge.org
 26املفوضية السامية لألم املتحدة لحقوق اإلنسان" 2006 ،األسئلة الشائعة بشأن املنهج القائم عىل حقوق اإلنسان
حيال التعاون اإلمنايئ"
 27نفس املصدر
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النـوع الجنسـاين أيضـاً مـع غيره مـن ديناميـات الهوية والسـلطة مثـل الطبقـة االجتامعية
28
والعـرق والجنسـية والتوجـه الجنسي وحالـة الهجـرة واملواطنـة ،ومـا إىل ذلك.

هـ
الهجرة — حركـة شـخص أو مجموعـة مـن األشـخاص ،سـواء عبر الحـدود الدوليـة أو
داخـل الدولـة .والهجرة حركة انتقال سـكانية ،تشـمل أي نوع من حركة األشـخاص ،أياً كان
طول فرتتها أأو تكوينها أو أسـبابها؛ وتشـمل هجرة الالجئني والنازحني واملهاجرين ألسـباب
29
اقتصاديـة ،واألشـخاص الذيـن يتحركـون ألغـراض أخـرى ،مبا يف ذلك مل شـمل األرسة.
هجـرة "أو نزيـف" العقول — هجـرة املثقفين واألفـراد املدربين على أعلى مسـتوى
والذيـن يتسـمون باملوهبـة مـن بلدهـم األصلي إىل بلـد ثالـث مما يـؤدي إىل اسـتنزاف
30
املـوارد املاهـرة يف البلـد األصلي.
هجـرة العاملة — تعـرف هجـرة العاملـة بأنها تنقل األشـخاص من موقع جغـرايف واحد
إىل آخـر مـن أجـل إيجـاد فـرص عمـل مجزيـة .وتنطوي هجـرة العمـل الدولية على عبور
الحـدود لنفـس األغـراض .ومـن حيـث النظريـة االقتصاديـة ،ال يوجـد فـرق بين هجـرة
العاملـة الداخليـة (على سـبيل املثـال مـن الريـف إىل الحضر) وهجـرة العاملـة الدوليـة.
وتنبـع الخالفـات مـن املسـائل القانونيـة التـي تنشـأ مـع رغبـة أي شـخص العمـل يف بلـد
31
أجنبـي أو مـع بلـوغ رب العمـل إىل الحـدود لتوظيـف عامـل.

و
وكالـة املهاجرين — قدرة املهاجرين عىل التأثير يف الديناميات (االجتامعية واالقتصادية
والسياسـية) التـي تؤثـر على حياتهـم وحيـاة املجتمعـات املرتبطين بهـا ،إىل جانـب وضع
32
السياسـات الشـاملة التـي تتيـح لهم التحكـم يف حياتهم.

28
29
30
31
32
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االختصارات

 - ASEANرابطة دول جنوب رشق آسيا

 - BCIمكتب الكانتون إلدماج األجانب ومكافحة العنرصية
 - BDSخدمات تطوير األعامل
 - BRICSالربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا
 - CACOFلجنة املدينة االستشارية حول الفليبينيني يف الخارج
 - CANمجموعة دول اإلنديز
 - CARICOMاملجموعة الكاريبية والسوق املشرتكة
 - CCCIاللجنة االستشارية للمهاجرين عىل مستوى الكانتون
 - CDPخطة التنمية الشاملة
 - CEACRلجنة الخرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات
 - CEN-SADتجمع دول الساحل والصحراء
 - CFAلجنة الحرية النقابية
 - CFOلجنة الفلبينيني يف الخارج
 - CGFOSاملجموعة األساسية ألرس الفلبينيني يف الخارج
 - CISاللجنة الدولية لتنمية الشعوب
 - CIVETSكولومبيا ،وإندونيسيا ،وفيتنام ،ومرص ،وتركيا ،وجنوب أفريقيا
 - CNCEمجلس نانت من أجل مواطنة األجانب
 - COMESAالسوق املشرتكة لرشق وجنوب أفريقيا
 - COMPASمركز الهجرة والسياسة واملجتمع
 - COMURESاتحاد بلديات السلفادور
 - CONMIGRANTESاملجلس الوطني لحامية وتنمية املهاجرين وأرسهم
 - COTSAاملجتمعات السلفادورية عرب الحدود الوطنية األمريكية
 - CPعملية كولومبو
 - CPDOمكتب التخطيط والتنمية العمرانية
 - CSOsمنظامت املجتمع املدين
 - DBFالدميقراطية من أجل مستقبل األطفال
 - DCالتعاون الالمركزي
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 - D2Dالشتات من أجل التنمية
 - DELIالتنوع يف االقتصاد والتكامل املحيل
 - EACجامعة رشق أفريقيا
 - ECاملفوضية األوروبية
 - ECOWASاملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
 - EDCمؤسسة التنمية االقتصادية
 - EPsنظام تصاريح العاملة
 - EUاالتحاد األورويب
 - EUIمعهد الجامعة األوروبية
 - EU-MIAاألكادميية األوروبية إلدماج املهاجرين
 - FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
 - FEDEVACOاتحاد فود التعاوين
 - FIERIاملنتدى األورويب ألبحاث الهجرة
 - FWCمجلس سيدات الفلبني
 - GCCمجلس التعاون الخليجي
 - GFMDاملنتدى العاملي للهجرة والتنمية
 - GMGالفريق العاملي املعني بالهجرة
 - GUFاتحاد النقابات العاملي
 - HOMمكتب مساعدة املهاجرين
 - ICPDاملؤمتر الدويل للسكان والتنمية
 - ICTSتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
 - ILOمنظمة العمل الدولية
 - IOMاملنظمة الدولية للهجرة
 - IRnetشبكة التحويالت الدولية
 - ITC-ILOمركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية
 - JMDIاملبادرة املشرتكة للهجرة والتنمية
 - KNOMADرشاكة املعارف العاملية للهجرة والتنمية
 - LAsالسلطات املحلية
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 - LDالتنمية املحلية
 - LDPخطط التنمية املحلية
 - LEDالتنمية االقتصادية املحلية
 - LGUsالوحدات الحكومية املحلية
 - LMPsملفات الهجرة املحلية
 - LRAsالسلطات املحلية واإلقليمية
 - LRGsالحكومات املحلية واإلقليمية
 - LVTالتدريب املهني املحيل
 - M&Dالهجرة والتنمية
 - MERCOSURالسوق املشرتكة للجنوب
 - MIDSAحوار الهجرة يف جنوب أفريقيا
 - MOIAمكتب العمدة لشؤون املهاجرين
 - MoUمذكرة تفاهم
 - MPGمجموعة سياسات الهجرة
 - MPIمعهد سياسات الهجرة
 - MRCمراكز موارد املهاجرين
 - MTUوحدة التدريب املتنقل
 - NAFTAاتفاق أمريكا الشاملية للتجارة الحرة
 - NCPCمجلس مدينة ناغا الشعبية
 - NGOمنظمة غري حكومية
 - NORKAAشؤون كريال لغري املقيمني
 - NRIالهنود غري املقيمني
 - OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 - OFsالفلبينيون يف الخارج
 - OFWsالعامل الفلبينيون يف الخارج
 - OWWAإدارة رعاية العامل يف الخارج
 - PEAsوكاالت التوظيف الخاصة
 - PPPالرشاكة بني القطاعني العام والخاص
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 - PICبرنامج التكامل عىل مستوى كانتون
 - PoAبرنامج العمل
 - RCPsالعمليات االستشارية اإلقليمية
 - RDAوكالة التنمية اإلقليمية
 - R&Dاألبحاث والتطوير
 - SACCOsتعاونيات االدخار واإلقراض
 - SBSخدمات األعامل الصغرية
 - SCOCAOمكتب شئون املغرتبني الصينيني يف الصني
 - SDالحوار االجتامعي
 - SDCالوكالة السويرسية للتنمية والتعاون
 - SIDCجمعية سوسورو آيبابا التعاونية
 - SLRقسم مكافحة العنرصية
 - SMEsاملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 - SScالتعاون فيام بني بلدان الجنوب
 - SSTCالتعاون فيام بني بلدان الجنوب وثاليث األطراف
 - STIsاألمراض املنقولة جنسيا
 - TCالتعاون الفني
 - TCSAتحالف قمة مدينة تورونتو
 - TEDالتنمية االقتصادية اإلقليمية
 - TRIECمجلس تورونتو اإلقليمي لتوظيف املهاجرين
 - TWGمجموعة العمل الفنية
 - UNCHRمفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
 - UNDESAإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية
 - UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
 - UNIشبكة االتحاد الدولية
 - UNICEFصندوق األمم املتحدة للطفولة
 - VSDPبرنامج تنمية املهارات املهنية
 - WOCCUاملجلس العاملي لالتحادات االئتامنية
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