تعلم عن بعد

أكاديمية

هجرة اليد العاملة

أكادميية إليكرتونية
حول هجرة اليد العاملة
ن
ش
الثا� –  3كانون األول
 18ت�ين ي
·  7أسابيع –  100ساعة

مذكرة معلومات

مقدمة حول الدورة

ً
� �
اﻟﺪوﻟﻴ� ﺑﻨﺤﻮ ) ( 281ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ ف ي� العالــم أجمــع ،أغلبهــم مــن
�ﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟ��ﻦ
ّ .
وال�اعــات وانعــدام أوجــه المســاواة �ف
إن العولمــة والتحـ ّـوالت الديموغرافيــة نز
العمــال المهاجريــن
ي
ً
ً
ُ
ث
خ
ـا� ســوف تشــجع أعــدادا ،أ كــر مــن ذي قبــل ،عــى عبــور الحــدود بحثــا عــن فــرص
الدخــل والتغـ يـر المنـ ي
العمــل واألمــن .مــن ناحيــة أخــرى ،تنطــوي عمليــة الهجــرة عــى تحديــات تتعلــق بــاإلدارة الســديدة،
ت
وحمايــة العمــال المهاجريــن ،والروابــط بـ ي ن
ـأ� األكاديميــة
ـ� الهجــرة والتنميــة ،والتعـ
ـدول .تـ ي
ـاون الـ ي
ً
ف
ت
اإلليك�ونية حول هجرة اليد العاملة ( )e-LMAلتوفر للمشار ي ن
ك� فرصة فريدة تتمثل ي� االستفادة
مــن حزمــة تدريــب متنوعــة ،واستكشــاف اإلدارة العادلــة والفعالــة لهجــرة اليــد العاملــة ،والروابــط
بـ ي ن
ـ� الهجــرة والتنميــة المســتدامة ،وصكــوك وآليــات حمايــة حقــوق المهاجريــن وأرسهــم .ســوف
ت
ت
ُيصمــم المشــاركون دورتهــم اإلليك�ونيــة الخاصــة الـ يـ� تســتمر لســتة أســابيع وذلــك باالنتقــاء مــن
ّ
مجموعــة مســاقات اختياريــة ت
مق�حــة ،كمــا سيســتفيدون مــن بيئــة تعلــم ابتكاريــة وديناميكيــة .تهــدف
ت
توف� معرفة متقدمة وتعزيز قدرات
األكاديمية اإلليك�ونية حول هجرة اليد العاملة ( )e-LMAإىل ي
الجهــات الفاعلــة الرئيســية ف� مجــال الهجــرة ُبغيــة تحسـ ي ن
ـ� فهــم التحديــات والفــرص الماثلــة أمــام
ي
ـاع متغـ يـر.
ـ
م
واجت
ـادي
ـ
ص
واقت
ـياس
ـ
س
ـياق
ـ
هجــرة اليــد العاملــة ضمــن س
ي
ي

ما الذي سأمتكن من فعله؟

تهــدف األكاديميــة حــول هجــرة اليــد العاملــة إىل تعزيــز قــدرات الجهــات الفاعلــة الرئيســية ف ي� مجــال
ن
ـياس
الهجــرة بغيــة تحسـ يـ� فهــم التحديــات والفــرص الماثلــة أمــام هجــرة اليــد العاملــة ضمــن ســياق سـ ي
ـاع متغـ يـر.
واقتصــادي واجتمـ ي
ً
ً
ُ
ـ� األكاديميــة طيفــا واســعا مــن الموضوعــات المشـ تـركة ف ي� مجــال هجــرة اليــد العاملــة ،مثــل حمايــة
تغـ ي
العمال المهاجرين والعامالت المهاجرات ،وإدارة هجرة اليد العاملة ،والروابط ي ن
ب� الهجرة والتنمية
ّ
ت
اإلليك�ونية ،سوف يتمكن المشاركون من:
المستدامة .عند استكمال األكاديمية
•فهــم ومعالجــة المشــكالت والسياســات األساســية المتعلقــة بهجــرة اليــد العاملــة عــى المســتوى
العالــ� واإلقليــ� ،ومــن منظــور قضايــا الجنسـ ي ن
ـ�؛
ي
ي
ُ
ف
ن
•تعزيــز الروابــط بـ يـ� الهجــرة والتنميــة ونهــج قائمــة عــى الحقــوق ي� سياســات وبرامــج هجــرة اليــد
ن
ـدول؛
ـ� والـ ي
العاملــة عــى المســتوى الوط ـ ي واإلقليـ ي
ـاع والجهــات الفاعلــة الرئيســية ف ي� عالــم العمــل
•إدراك الــدور المحــوري الــذي يؤديــه الحــوار االجتمـ ي
ـال) ف� تطويــر سياســة هجــرة اليــد العاملــة ،و�ف
(ممثلــو منظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات العمـ
ي
ي
حــل المشــكالت المهمــة الـ ت يـ� تتعلــق بهجــرة اليــد العاملــة؛
•تحليــل واســتخدام معايـ يـر العمــل الدوليــة وآليــات وإج ـراءات ش
اال�اف الخاصــة بمنظمــة العمــل
الدوليــة واألمــم المتحــدة مــن أجــل حمايــة حقــوق اإلنســان العامــل المهاجــر بمــا فيهــا حقــوق العمــل؛
ي ن
والالجئ�.
•ترسيخ واتقان نهج «العمل الالئق» للمهاجرين
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املزايا األساسية

ّ
التعلــم بشــكل مختلــف

ّ
الرقم عىل نحو متكامل
منهجيات تدريب مبتكرة واستخدام تكنولوجيا التعلم
ي
ثــاث مرا حــل
ّ
ق
ّ
ـ� بواجــب
يبــدأ التعلــم برسعــة ذاتيــة ،ثــم يســتمر عــن طريــق جلســات تفاعليــة بالوقــت الحقيـ ي  ،وينتـ ي
فردي
شــهادة إنجــاز
ـدول للتدريــب التابــع لمنظمــة
ســوف يحصــل المرشــحون الناجحــون عــى شــهادة إنجــاز مــن المركــز الـ ي
العمــل الدوليــة
مــوارد رفيعــة المســتوى
ّ
ـدول للتدريــب ومــن اختصاصـ ي يـ� منظمــة العمــل الدوليــة ف ي� مجــال الهجــرة
التعلــم مــن مـ ب ي
ـدر� المركــز الـ ي
العالمية
تقييــم األ قــران بعضهــم البعــض
ي ن
آراء متبرصة مهمة من
ممارس� ف ي� مجال الهجرة

َمن يلتحق بهذه الدورة؟

ّ
إن أكاديمية هجرة اليد العاملة موجهة إىل المجموعات التالية:

ـؤول السياســات مــن مختلــف المؤسســات والــوكاالت الحكوميــة الضالعــة ف ي�
ـ� ومسـ ي
•مخطـ ي
هجــرة اليــد العاملــة
ُ
ت
ال� تتعامل مع مسائل هجرة اليد العاملة
مثل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ي
•م ي
ن
ف
ـد� ،والناشـ ي ن
ـط� الذيــن يعملــون مــع
•موظـ يـ� المنظمــات غـ يـر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المـ ي
العمــال المهاجريــن عــى مســتوى القاعــدة الشــعبية
ُ
مثل جمعيات الجاليات والمهاجرين
•م ي
ف
موظ� وكاالت التنمية الدولية والجماعات االقتصادية اإلقليمية
•
ي
ي ن
ي ن
واألكاديمي� الذين يعملون عىل قضايا هجرة اليد العاملة
الباحث�
•
ف
ن
ن
الصحفي�
والعامل� ي� مجال اإلعالم
•
ي
ي
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ما هي املواضيع اليت تغطيها هذه الدورة؟
تســتند أكاديميــة هجــرة اليــد العاملــة إىل برنامــج منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الهجــرة العادلــة
وغـ يـره مــن النتائــج الرئيســية ،مثــل نتائــج المناقشــة العامــة المعنيــة بهجــرة اليــد العاملــة لمؤتمــر العمــل
ث
ن
الثال� حول هجرة اليد العاملة المنعقد
التق�
الدول المنعقد ف ي� حزيران  ،2017ونتائج االجتماع
ي
ف ي
ي
ن
ش
ـا�  ،2013واإلطــار متعــدد األطـراف لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن هجــرة اليــد العاملــة
ي� ت�يــن الثـ ي
ـدول للعمــال المهاجريــن لعــام  .2004ومــن المصــادر
لعــام  ،2006وخطــة ًعمــل مؤتمــر العمــل الـ ي
ن
الحديثــة المهمــة أيضــا وذات الصلــة ،المبــادئ التوجيهيــة بشــأن ســبل نفــاذ الالجئـ يـ� واألشــخاص
ً
را إىل ســوق العمــل ،والـ تـ� أقرهــا االجتمــاع التقـن الثـ ث
النازحـ ي ن
ـ� قـ
ـا� ف ي� تمــوز عــام  ،2016والمبــادئ
ي
ي
ي
ُ
ف
ث
ت
ال� ي� أيلول عام .2016
ال� أقرها اجتماع ب
الخ�اء الث ي
التوجيهية التشغيلية بشأن التوظيف العادل ي
ال مفــر مــن حــدوث بعــض التقاطــع بـ ي ن
ـ� محتــوى المنتديــات األســبوعية العامــة والمســاقات االختياريــة
ً
ّ
ش
و�ء مــن التقاطــع أيضــا ف ي� محتــوى المســاقات االختياريــة – بيــد أن الهــدف مــن األخـ يـر هــو
– ي
ً
اســتطالع المواضيــع بشــكل أ كـ ثـر تفصيــا عــن طريــق النقــاش.

األسبوع العام
المنتدى
ي
الحقــوق بشــأن الهجــرة :حقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــا حقــوق العمــل ،للعمــال المهاجريــن وأرسهــم وذلــك
عــى المسـ ي ن
ـ� .
ـ� واإلقليـ ي
ـتوي� العالـ ي
االتجاهات العالمية واإلقليمية والقوى المحركة لهجرة اليد العاملة ،بما ف ي� ذلك حركات دول الجنوب:
مــا هــو أثرهــا عــى أســواق العمــل؟
الهجرة ف ي� أهداف التنمية المستدامة ()SDGs
ي ن
آثار كوفيد -19عىل العمال المهاجرين
والالجئ�
طرائق دولية وإقليمية ف ي� إدارة هجرة وحراك اليد العاملة
الهجرة المستقبلية
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مساقات اختيارية مقرتحة
(مختارة من صفوف  3مجاالت مواضيعية)
ت
إليك�ونية
تتكون معظم المساقات االختيارية من مطالعات وثالث ندوات

إدارة سديدة عادلة
وفعالة لهجرة اليد
العاملة

حماية العمال
المهاجرين

الهجرة والتنمية
المستدامة

تطوير وتنفيذ سياسة بشأن
هجرة اليد العاملة

توسيع الحماية االجتماعية
للعمال المهاجرين وأرسهم

أبعاد المهارات المتعلقة
بهجرة اليد العاملة من أجل
تشجيع العمالة الالئقة
للجميع (المهارات)

التفاوض عىل اتفاقيات ثنائية
بشأن هجرة اليد العاملة

تحم
ي
معاي� عمل دولية ُ ي
العمال المهاجرين وتراقب
بمعاي� العمل الدولية
االمتثال
ي

وضع سوق العمل بالنسبة
للعامالت المهاجرات

قياس وتحليل هجرة اليد
العاملة (إحصاءات)

غ� النظامية
معالجة الهجرة ي
وحماية العمال المهاجرين ف ي�
أوضاع االستضعاف

الهجرة وعمالة الشباب

خفض تكاليف هجرة اليد
العاملة وإرساء عمليات عادلة
ف ي� مجال التوظيف

النفاذ إىل العدالة وآليات
تسوية نزاعات العمل
والشكاوى

تعميم الهجرة ف ي� تخطيط
التنمية الوطنية

النفاذ إىل سوق العمل وحراك
اليد العاملة ف ي� صفوف
ي ن
الالجئ�

دور ُملحق العمل ف ي� حماية
حقوق العمال المهاجرين

االجتماع
تعزيز إعادة اإلدماج
ي
ن
والمه� للمهاجرين العائدين
ي

تقوية الروابط ي ن
ب� سياسات
العمالة وهجرة اليد العاملة

الوصول إىل العمال المهاجرين
وتنظيمهم

التعاون ي ن
ب� بلدان الجنوب
وهجرة اليد العاملة

التواصل بشأن الهجرة

والتغ�
هجرة اليد العاملة
ي
خ
المنا�
ي
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كيف؟

ّ
ً
ُ ّ
�
ﻘﺪم ﻋ� �
اﻹﻟ�ﻜ�وﻧ�ﺔ
اﻹﻧ�ﻧﺖ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ اﻟﻤﻨﺼﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻷ�ﺎد�ﻤ�ﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة وﺣﺪات ﺗﺪر���ﺔ ﺗ
�
اﻟﺪو� ﻟﻠﺘﺪر�ﺐ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ،ﻷ�ﺎد�ﻤ�ﺔ �ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺳ�ﻌﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ �ﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
�
ً
)ﺣﻮا�  100ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻌﻠﻢ(.
د�ﺴﻤ� ،2021
أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ  18أ�ﺘ��ﺮ إ� 3
�
�

مبادئ أساسية فيما يتعلق باألكادميية اإلليكرتونية

ّ
ت
ال� يودون تلقيها.
•يستطيع المشاركون اختيار مسار التعلم الخاص بهم ونوع الشهادة ي
•يســتطيع المشــاركون اســتالم ّإمــا شــهادة مشــاركة ( 50 – 30نقطــة) أو شــهادة إنجــاز ( 60نقطــة
ـدول للتدريــب التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة.
فمــا فــوق) مــن المركــز الـ ي
قص�ة وتمارين.
•يتم استكمال الجلسة عن طريق إجراء اختبارات ي
ُ
ف
•يوميـ ًـا مــن يــوم اإلثنـ ي ن
ـ� إىل يــوم الخميــس ،تتــاح لــكل مشــارك فرصــة للمشــاركة ي� جلســات تدريــب
ـا�ة عــر ت
يز
مبـ ش
اإلنجل�يــة ومــع أو بــدون ترجمــة.
اإلن�نــت ّإمــا باللغــة العربيــة أو
ب
غ� ُ
الم ت ز�امن ،يتم تســجيل جميع الجلســات ش
ون�ها عىل المنصة بعد ســاعات
•بالنســبة للتدريب ي
قليلــة مــن إجرائهــا.
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ملاذا ينبغي يل االلتحاق بالدورة؟

ه النشــاط الرائــد لمنظمــة العمــل الدوليــة لبنــاء القــدرات ف ي�
األكاديميــة حــول هجــرة اليــد العاملــة ي
ّ
مجــال هجــرة اليــد العاملــة .وهــذا العــام ،تحولــت أكاديميــة هجــرة اليــد العاملــة كاملــة إىل الصيغــة
ت
ت
اإلليك�ونيــة حــول هجــرة اليــد العاملــة (.)e-LMA
اإلليك�ونيــة :األكاديميــة
ّ
ُ
ت
اإلليك�ونيــة حــول هجــرة اليــد العاملــة ( )e-LMAعــى نهــج تعلــم فريــد يقــوم عــى
تؤكــد األكاديميــة
ثــاث ركائــز أساســية:
ّ
تسخ� تكنولوجيا التعلم
الرقم
•
ي
ي
ت
ع� اإلن�نت
	–منصة تفاعلية ب
ت
ق
الحقي�
ع� اإلن�نت وبالوقت
	–تعقيبات ودعم ب
ي
ت
ع� اإلن�نت
	–مناقشات وتفاعل عىل منتدى ب
•سوف تجمع منهجية التعليم ي ن
ب�:
ُ ّ
خ�اء
	–عروض يقدمها ب
	–مناقشات وتمارين ضمن مجموعات ع� ت
اإلن�نت
ب
	–عمل ضمن مجموعات ع� ت
اإلن�نت
ب
•تقييم المعارف
ً
	–عمليات تقييم المعرفة أسبوعيا
	–مهمات فردية وجماعية تنطبق عىل سياقات المشار ي ن
ك�
	–ســوف يتل ـىق المشــاركون الذيــن يجتــازون جميــع عمليــات التقييــم والمهمــة األخـ يـرة ،شــهادة
إنجــاز
ُ
ـارس هــذا
•هــذه الــدورة تؤهــل لدبلــوم المركــز الـ ي
ـدول للتدريــب لخـ بـراء هجــرة اليــد العاملــة وممـ ي
المجــال! (فقــط للذيــن يحصلــون عــى شــهادة إنجــاز)

متطلبات اللغة

ُ ّ
يز
ســوف ُتقـ َّـدم األكاديميــة باللغتـ ي ن
اإلنجل�يــة والعربيــة .كمــا ســتقدم كافــة المنتديــات األســبوعية العامــة
ـ�
وبعــض المســاقات االختياريــة مــع ترجمــة فوريــة ،بينمــا ســيتم إجـراء معظــم المســاقات االختياريــة ّإمــا
يز
اإلنجل�يــة أو العربيــة.
باللغــة

التكاليف والدفع

ً
تبلغ تكلفة المشاركة  1485يورو يدفعها المشارك أو المنظمة الراعية له/لها سلفا.
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سيا ســة الســحب واإللغــاء ،وا س ـرت داد رســوم ا لــدورات
ا لمفتو حــة
إذا رغــب أحــد المشــار ي ن
ك� ف ي� الــدورة باالنســحاب أو اضطــر إىل ذلــك،
فيمكنــه تقديــم طلــب لاللتحــاق بــدورة مختلفــة أو الســتبداله بمرشــح
ً
ً
آخــر .ينب ـغ ي للمشــارك ابــاغ المركــز بق ـراره كتابيــا قبــل  14يومــا عــى
ّ
األقــل مــن تاريـ ـ ــخ بــدء الــدورة .إن إلغــاء المشــاركة ف ي� الــدورات النظاميــة
ســوف ُيســفر عــن العقوبــات التاليــة:
ً
•قبــل  14يومــا أو أ كـ ثـر مــن تاريـ ـ ــخ بــدء الــدورة :ال يوجــد عقوبــات،

ً
ُ
ويــرد  100٪مــن المبلــغ المدفــوع مخصومــا منــه الرســوم المرصفيــة
الســارية.
ً
•قبــل  8إىل  13يومــا مــن تاري ـ ــخ بــدء الــدورةُ :يخصــم  50٪مــن رســوم
ً
الــدورةُ ،
ويــرد مــا يتبـىق مــن المبلــغ المدفــوع (إن ُوجــد) مخصومــا منــه
الرســوم المرصفيــة الســارية.
ُ
•قبــل  7أيــام أو أقــل مــن تاري ـ ــخ بــدء الــدورة :يخصــم  100٪مــن رســوم
الــدورة المدفوعة.

للمزيد من املعلومات

يـ ج
ـر� االتصــال
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