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 2020االمارات، ، املنتدى الدولي للهجرة والتنمية

 لتمكين العمال املهاجرينالحديثة ستثمار التكنولوجيا إ( 3رقم )مذكرة مواضيعية 

 بريل فالالباحث الرئيس ي:  السيد ج

 

ويتم التوسع في استخدامها ستخدام املنصات التكنولوجية والهواتف واألجهزة املحمولة إ من املرجح أن يزداد

تحسين أساليب معالجة البيانات وزيادة مستوى دقتها  على القدرةهذه األنظمة ل ن، حيث أدارة عمليات الهجرةل 

ة في بعض ل التكلفة النقديمرونة وكفاءة إدارة البيانات بشكل عام. فضال عن انها قد توفر فرصا لتقلي وتعزيز

كل من التي تمارسها  واسعة االنتشاراالبتكارات املستمرة واألنشطة التسويقية  تزيد، الحاالت. عالوة على ذلك

التي تتولي قيادة هذه الصناعة من الشركات املتعددة  وكذا العريقةالتكنولوجيا  مجالفي  الحديثةالشركات 

لصانعي السياسات  يكون أن  الضروري من ف، لذافي جميع أنحاء العالم.  هذه املنصات إنتشارمن ، الجنسيات

 السعي، من أجل التكنولوجيا الجديدةهذه في تطوير وتطبيق دورا الهجرة  بقضايا ناملعنيي واالختصاصيين

 ذات العالقة.االطراف نتائج إيجابية وعادلة للمهاجرين وجميع  لتحقيق

مجال في ليس فقط  ،التقنيات الجديدة وتبني بتكارمن ساااااااااااااارعة إ 19-كوفيدجائحة تزيد  أنمن املتوقع أيضااااااااااااااا، 

على تطبيق االجراءات  واالثار الساااااالبية التي ترت  القصااااااور  حي يسااااااتلزم. ولكن في قطاعات أخرى عديدةالهجرة 

. بعض التعديالت إدخال ال شاااارالحفاظ على التباعد الجساااادي بين وفرض بمنع التجمعات االحترازية ة يالصااااح

 من والتحقق ( Iris)العين بصااااامة ، وتقنيات التعرف علىلصاااااحة الوثائقفحص عن ُبعد ال حيث توفر تكنولوجيا

ديات الجديدة التي تواجه إدارة للتحواعدة الهوية خيارات وحلول ألغراض إثبات  ( Facial recognition)  الوجه

القطاعات واملهنيين للقيام بعملهم عن بعد فضال عن ذلك فقد دفع الوباء العديد من  الهجرة من عدة جوانب. 

 باالعتماد على التكنولوجيا مما ساهم في زيادة االعتياد على استخدام التكولوجيا وقبولها والسعي الستخدامها.

وبالشاااااارة الى األسااااايلة الرشاااااادية الواردة أدناه بشااااا ن كيفية االساااااتفادة من التقنيات الجديدة لتمكين املهاجرين 

سااياسااات واملهنيين وجميع األطراف ذات العالقة، فلن الجميع مدعوين للنظر في جملة أمور من بي ها وصااانعي ال

 ما يلي: 

  أن يتم اعتمادها وتحقيقها على أرض الواقعاألمور االيجابية التي يرغبون في. 

 املسائل السلبية التي ينبغي الحد من انتشارها. 

 واملرغوبة من قبل املهاجرين وجميع االطراف ذات العالقة.نشطة واملمارسات القابلة للتطبيق اال 

 االنشطة واملشروعات والبرامج القائمة على أساس الشراكات املتنوعة عبر مختلف القطاعات . 

  والخدمات من خالل قنوات تلبي وتسااااااااااااااتهدف متطلبا هم علومات املإلى  تمكين املهاجرين من الوصااااااااااااااول

 التكنولوجيا. علىالعتمادابشخصية ال
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 أسيلة استرشادية بش ن "االستفادة من التكنولوجيا لتمكين املهاجرين"

 مثلة على منصات تكنولوجية ذات صلة بالهجرة:أ .1

ا أو هالنظمة و األ لنا أمثلة عن  تقدمن أهل يمكنك  ناك خطة السااااااااااااااتخدامها في برامج التي يتم اسااااااااااااااتخدامها حالي 

والتي يتم تشااااااااااااااريلهااا عبر النترناا  أوالهواتف  -الحكوميااة أوغير الحكوميااةمن قباال الجهااات سااااااااااااااواء -املسااااااااااااااتقباال 

أوالذكاء االصااااااااااااااطنااي، أو أيا من التطبيقات األخرى من التعامالت الرقمية )البلوك تشااااااااااااااين( املحمولة أو تقنية 

ة والتوظيف الذين يعتزمون الهجرة خالل رحلة الهجر   أو هؤالء، ملساعدة ودعم املهاجرين الجديدةالتكنولوجيا 

 ؟من الهجرة وإرسال التحويالت املالية وإدارة مكتسبا هم االجتماعية واملالية

ا  يتم ا جوازات الساااافر  اسااااتخدامحالي   يقدم وهوما، في جميع أنحاء العالمذات البصاااامة االلكترونية املقروءة الي 

 على كيفية اسااتخدام 
 

على املسااتوى العاملف في كل مرحلة من مراحل الهجرة الدولية. ه نصااات التكنولوجياملمثاال

وثائق و  ت شاااااااايرات الدخول ل وضااااااااع معايير موحدةيمكن بسااااااااهولة بشاااااااا ن جوازات الساااااااافر  تطبيقةعلى غرار ما تم 

امنه،  من خالل اليةإمكانية تسااااجيل كافة املعامالت  (البلوك تشااااين)، حيث تتيع تقنية وتصاااااريع العمل االقامة

ت االمر قاااابااال مماااا يجعااال ذا غير مكلفاااة.كماااا يمكن للعااادياااد من األطراف التحقق من مااادى  ااااااااااااااحتهاااا.شاااااااااااااافاااافاااة و 

لتتضاااااااااااااامن مجموعااة واسااااااااااااااعااة من املعلومااات محاادثااة و موثوقااة االحتفاااظ بسااااااااااااااجالت للتطبيق بحيااث نتمكن من 

والتااادرياااب    مياااةالعلبماااا في ذلاااك: املؤهالت املتعلقاااة بااااملهااااجرين، التي يمكن للراغبين البحاااث خاللهاااا الكترونياااا، 

الساااااااااااجالت تلك يتم الوصاااااااااااول إلى لاألجور والرواتب  الضااااااااااارائب والضااااااااااامان االجتمااي واالساااااااااااتقطاعات األخرى. 

 مالهذه املنصاااات أن تسااااعد بشاااكل كبير خاصاااة في كذلك . يمكن، برض النظر عن املوقعوالتحقق م ها عن ُبعد

 للعائدين. االخرى االستحقاقات االجتماعية و املعاشات التقاعدية دفع مثل  التي مازال  قيد التطويراملمارسات 

مثال منظمااات ف، بااالضاااااااااااااااافااة إلى الحكوماااتتطوير مثاال هااذه االنظمااة والبرامج يحتاااا الى مشااااااااااااااااركااة  عاادة جهااات 

 ومجموعة، )اليونساااااكو(والعلوم ومنظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة (،   (ICAOمنظمة الطيران املدنف الدولي

 . يمكن ان يكون لها دور في هذا االطار( FATFعمل املعنية باملالية )ال

، فااالن باااذل العنااااياااة الالزماااة لتوفير البيااااناااات الجاااديااادة القاااائماااة علىظااال هاااذا التواجاااد املكثف للتكنولوجياااا في 

.  ساااواء كان 
 
في  ذلكالحماية من التمييز الذي قد يكون مت صاااال في تصاااميم هذه التكنولوجيا، يعتبر أمرا ضاااروريا

من ان التكنولوجيا قد تبدو كمجرد  وعلى الرغم على أساااااااااااس الجنس أو العري أو الجنسااااااااااية إل .  انحيازشااااااااااكل 

يتم اخضااااااااااااااا  أال  كذلك يجبتعزز االنحياز، ن تخفف في ثناياها عوامل يمكن أانها تطبيق تكنولوجي محايد، إال 

ممارسات فرض ليتمكنوا من من مقدمف الخدمات  محدودعدد املنصات التكنولوجية املعنية بالهجرة لسيطرة 

رسااااااااااااااااة مااااامل هنااااك بعض الحكوماااات التي تطبق هاااذه نعلماااا بااا . ماااالياااا اسااااااااااااااترالل املهااااجرينتقييااادياااة تمك هم من 

تقديم الطلبات فرض رساااوم باهظة ومحظوره على تتكنولوجيه نصاااات مل ساااتخدامهالفعل من خالل االسااالبية با

 خارجية.ب طراف بشكل مباشر أو من خالل االستعانة  سواء كان ذلكوعلى إصدار التصاريع والت شيرات 

 تحسين مشاركة البيانات ومعالجتها إلى أقص ى قدر ممكن: .2
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يساعد على تيسيير إلي أي مدى يمكن ملختلف املنصات التكنولوجيه املعنية بالهجرة ان تعمل بشكل تكاملي 

يض        من ن مش        اركة البيانات ومعالجتها الى أقص         ى قدر ممكن، و ي ذات الوق  بما يحس        ، تبادلها للبيانات

 الذي يجب ؟ ماة البيانات  ي نطاق الس          لطة القض          ائية لكل دولة حماياملعنية بلوائح القوانين و الااللتزام ب

وإدارة منص       ات  تطوير عند التي يجب اعتمادها  بروتوكوالت التش        يل ال يجب فعله، ما هي الذي فعله وما 

 التكنولوجيا املتعلقة بالهجرة؟

ن تستند تلك بمعني ألهجرة العاملية، املعنية باتكنولوجية ال يكون هناك توافق ما بين املنصاتان من الضروري 

االعتماد على املنظمة الدولية للمعايير في هذا الصااااااااادد شااااااااافافة وموثوقة. ويمكن معايير مشاااااااااتركة،  املنصاااااااااات الى

(ISO)  دولية يتم  ومعاهداتبروتوكوالت أو نماذا أو  وصوال الى صياغاتكات مع الحكومات اوغيرها لت سيس شر

يمكن حيث وحقوي النساااااااااان.  املهاجرين أنفساااااااااهم واملنظمات املعنية برفاة العمالبمسااااااااااهمة من  عليهااالتفاي 

ما  البيانات املوثقة وتبادل مشاااااااااركة وتيساااااااار، بين البلدانالقائمة من الفجوات والتفاوتات  تحدلهذه املعايير أن 

والبلااديااات واملجتمع املاادنف واملنظمااات  والنقااابااات العماااليااةالعماال  أ ااااااااااااااحااا و الهجرة املعنيااة بااساااااااااااااالطااات البين 

 الدولية.

نماذا للمنصااااااااات االلكترونية املعنية بمشاااااااااركة معلومات الهجرة، العلى مسااااااااتوى التعاون الثنا ف، توجد بعض 

هي املنصااااااااااااااة التي و 1دولة االمارات العربية املتحدة. بين جمهورية الهند و ( eMigrateمنصااااااااااااااة ) املثال على ساااااااااااااا يل

من إضاااااااااافية مجموعات  لتشااااااااامل وظائفها ومجاالت اساااااااااتخدامها، إضاااااااااافة الى توسااااااااايع نطاي عملهاتطوير يمكن 

 من قصرها على االستخدام الثنا ف. 
 
 البلدان ، بدال

مشاااااااااااااااركة البيانات. تتيع في مقدمة االولويات عند ن تكون أيجب فيما يتعلق بالدقة واألمان والخصااااااااااااااوصااااااااااااااية، ف

. والخصااااااااااااااوصااااااااااااااياة األمن جوانابعلى عادة مسااااااااااااااتوياات بماا في ذلاك لتحقق التكنولوجياا الجاديادة إجراء عملياات ا

أعلى املعايير املنصاااااااو  عليها في األخرى ضااااااامان توفر مشااااااااركة الهوية واملعلومات الشاااااااخصاااااااية السااااااارية وتتطلب 

، يمكن مشاااااااركة ومع ذلككذلك موافقة صااااااريحة من الشااااااخص املعني. ، وقد تتطلب ذات العالقة البروتوكوالت

 إذا ما، دون قلق العالقةواملجتمع املدنف واملنظمات الدولية ذات املعنيين مع املهاجرين  الشخصيةغير البيانات 

 . ذات الصلة البروتوكوالت املتفق عليها واملعايير األخالقية مراعاةتم 

تم الذي  الرئيساااااااااا يألغراض تتجاوز االطار جمع البيانات املنصااااااااااات املعنية بلسااااااااااتخراا و اسااااااااااتخدام  أال يتميجب 

، ضاااد السااارقةالشاااخصاااية الهوية والبيانات تعزيز حماية . تسااامع التكنولوجيا الجديدة بلتحقيقهجمع البيانات 

من شااااااااااااااااااملاااة يتم تحااادياااد مجموعاااة يجاااب أن لاااذا . للبيااااناااات ، وعملياااات االختراي الاااداخلياااة والخاااارجياااةتزييفال

 ،أمنيختراي أي ا ، االبالغ عنللقانون االمتثال االسااااااااااااااتقاللية و  تلك املنصاااااااااااااااتنشااااااااااااااطة أل االجراءات التي تضاااااااااااااامن

 .التحسين املستمرأضافة الى 

                                                           
1 Information on 'eMigrate' recruitment and emigration platform (UAE and India): 
http://abudhabidialogue.org/sites/default/files/document 
library/The%20Use%20of%20Technology%20in%20Managing%20the%20Recruitment%20and%20Dep 

loyment%20of%20Workers_0.pdf 
   

http://abudhabidialogue.org/sites/default/files/document
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 :كيفية تعزيز الثقة  ي البيانات وتسهيل الوصول اليها واستخدامها .3

م   ا هي ااجرا ات التي يج   ب اتخ   اذه   ا ال نتمكن من التمييز م   ا بين املنص              ات التكنولوجي   ة املعني   ة بتوفير 

لجمع معلومات ش       خص       ية وس       رية من املهاجرين الفعليين  معلومات ذات عالقة بالهجرة وتلك التي تس        ى

واملحتملين؟ م   ا هي ااجرا ات والبروتوكوالت الواج   ب اعتم   اده   ا لتعزيز ق   ة امله   اجرين من ذوي الخلفي   ات 

 االقتصادية واالجتماعية املتباينة   ي هذه املنصات وتيسير وصولهم واستخدامهم لها ؟

 أن ، واملواقع والتطبيقات االلكترونيةلتكنولوجية املعنية بالهجرة املنصاااااات ابالنسااااابة لجميع من الضاااااروري 
 
أوال

عبر النترن  الشااااركات التي تمارس نشاااااطها  تعتمدحيث إلى املهاجرين الفعليين واملحتملين.  تتمكن من الوصااااول 

التحسااااااااااااان الذكاء االصااااااااااااااطنااي والقدرة الذاتية لعنظمة واالجهزة على ، على وسااااااااااااااائل التواصاااااااااااااال االجتماايعبرو 

هداف مساااااااااتخدميها من األفراد وتطوير أسااااااااااليب إعالن ت خذ بعين السااااااااات( Machine Learningوالتطور التلقا ف)

 معالجة ضاااااااااااااارورية عندتعتبر مثل هذه التكنولوجيا . االعتبار االحتياجات واالهتمامات الشااااااااااااااخصااااااااااااااية لكل فرد

  .االلكترونية املعنية بالهجرةنصات امل محتوياتإلى  العمال  وصول 

من أكثر الفيااات إسااااااااااااااتخاادامااا للهواتف املهاااجرون يعتبر ، و زيااادة موحوظااة اسااااااااااااااتخاادام الهواتف الااذكيااة يشااااااااااااااهااد 

، والساافر، والتحويالت املالية وما كامل على هواتفهم املحمولة للعمليعتمدون بشااكل الذكية، بل أنهم احيانا ما 

حيث يمكن ، لهواتف الذكيةاالسااواي خيارات عدة لالتكنولوجيا الجديدة املوجودة بالفعل في  تتضاامنإلى ذلك. 

تث يتها على الشاااريحة الذكية داخل  االلكترونية الذكية ليتملصاااقات املعلى االسااااساااية  الخدمات الذكية تحميل

، ومن أجل ذلكبالضاااااافة إلى  .بدا ف أوبسااااايط أي هاتف محمول  من خالل اساااااتخدامهاو ، ( SIMالهاتف) بطاقة 

ا و الذي تقدمه ، يجب أن يكون املحتوى منصااات التكنولوجيهلالسااتخدام الفعال لا ا، عملي 
 
ا حديث بالنساابة مفيد 

استخدام بكذلك . تسمع التقنية الجديدة لهجر هم املتباينة يرتبط بشكل ما باألهداف، كما يجب ان للمهاجرين

تطويرة فقط على النص ال يعتمااد في ن يكون املحتوى محاادود المجم أ ، ومن املهمللرااة والترجمااةعاادة خيااارات 

 والفيديو.تقنيات الصوت  املكتو  بل يتم استخدام

 يتم توفي عدةالضاااااروري ان ، من جمع البياناتاملعنية بمنصاااااات للبناء الثقة والحفاظ عليها ، خاصاااااة بالنسااااابة ل

ى الوجه العين والتعرف عل ، تمييز بصاااااامةبما في ذلك كلمات املرورعلى عدة مسااااااتويات ألمن املعلومات و خيارات 

نظمة الدفع أ العمال املهاجرونيستخدم للوصول إلى أموالهم وإدار ها والصوت وغيرها من االبتكارات املتنوعة. أ

، وغيرها من األنظمة( Fintechوالتطبيقات املالية والبنكية االلكترونية )، االلكترونف عن طريق الهاتف املحمول 

شااااااااااااااراكة الحكومات تعقد االخر جانب ال علىالتكنولوجيا الجديدة. هذه ديهم قدر كبير من الملام بوبالتالي فلن ل

بصاااااااااااورة  سااااااااااافرهماجراءت  من إنجازملساااااااااااافرين لتمكين ا يمكن الثقه بهاتكنولوجيا لعداد برامج مع شاااااااااااركات ال

، إنهاء التعرف على بصاااااااااااما هم، و حيث تقوم هذه البرامج بالتحقق من هوية االشاااااااااااخا  بصاااااااااااورة الية ، ساااااااااااريعة

ي دولة ، والفحوصاااااااااااات األمنية األخرى. فالصاااااااااااعود على متن الطائرةإجراءات ، و فحص جوازات السااااااااااافرإجراءات 

د قاموا بالفعل املساااااااااااافرين. وق، ترغب مطارات دبف توسااااااااااايع نطاي ذلك ليشااااااااااامل جميع المارات العربية املتحدة
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ا عبر املطار  يمر من خاللة نظامبتجربة  الطائرة، على متن  الصااااعودوصااااوال الى الركا  الذين تم فحصااااهم مساااابق 

 .2ظهار جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرةالحاجه ل دون مباشرة 

مستمرة للقضاء على أو الحد من االسترالل فحص إجراءات تطبيق تحتاا املنصات التقنية إلى إجراء عمليات و 

الية االحتي املمارساااااااااات الوهمية ذاتوغيرها من التطبيقات واقع واملنصاااااااااات املبعض تساااااااااعى اليه الذي  الشااااااااارس

املمارساااااااات الخاصاااااااة بضااااااامان أمن املعلومات على املنصاااااااات االلكترونية املعنية يجب أن تتضااااااامن لذا االنتهازية. 

داخلية أو عمليات رصااااااااااااااد أي انتهاكات والحد من فر  ساااااااااااااارقتها و  البيانات الداخليةحماية بالهجرة إجراءات ل

 بما في ذلك حماية خصوصية مستخدمف املنصة وزائريها.ع ها. والبالغ اختراي خارجية 

 حويالت املالية: تالتوظيف والو االستقطاب خفض تكاليف  .4

الخمس     ة عش     ر  خاللالتي تم تطويرها االلكترونية والتطبيقات ما بين املواقع واملنص     ات بعيًدا عن املقارنة 

والقطا  غير الحكومل اس           تخدام التقنيات  الهادف للربحالعام غير  اًما املاض           ية ، كيف يمكن للقطا ع

للحد من تكاليف  على وجه الخص      و  (Open Source Platforms)الجديدة واملنص      ات مفتوحة املص      در 

  توظيف املهاجرين والتحويالت املالية؟ستقطاب و إ

منظمات  ديرها، التي ت(Portal or gateway websitesالبوابات الشااااااااااابكية )أو  مواقع الدخول يمكن أن تسااااااااااااعد 

يمكن لهذه املنصاااااااات اساااااااتخدام الذكاء االصاااااااطنااي كما ، في تقليل تكاليف التوظيف. مساااااااتقلة ذات مصاااااااداقية

مصااااااااااااااادر أولية خالل من ق م ها قعن عروض وفر  العمل املتاحة في دول االسااااااااااااااتقبال وتجميعها والتحللبحث 

والشااااااااااااااراكات البحث  أساااااااااااااااليب عن مكمال وليس بديالالذكاء االصااااااااااااااطنااي  حيث يعتبروثانوية واسااااااااااااااعة النطاي. 

 االخرى ذات العالقة باالستقطا  والتوظيف.

أن تركز أنشااااااااااااااطتهاا على ممر واحاد أو مجموعاة من  (portalsفي الواقع العملي، يمكن لهاذه البواباات الشاااااااااااااابكياة )

ممرات هجرة العمالة. يمكن أن تسااااااااااااعد التكنولوجيا الجديدة في بناء ياااااااااااجل يتم تحديثه وفحصاااااااااااة باساااااااااااتمرار 

الذين تم التحقق من مصااااااااااااااداقيتهم من ائمة في نطاي املمرات املختارة التوظيف الق ووكاالتأل ااااااااااااااحا  العمل 

، يمكن . وبااااملثااالغيرهاااال الااادولياااة و منظماااة العمااات الااادولياااة املعتمااادة من قبااال البروتوكوال والاااذين يعملون وفق 

تلك البوابات  كما يمكن تضااااااامين. التي لها ممارساااااااات غير اخالقية أو املشااااااابوهةوكاالت التوظيف الزائفة تحديد 

ا على اليات للكشااااف عن املخالفات واملمارسااااات الساااالبية وتقديم وقبول الشااااكاوي والتظلمات، حفاظالشاااابكية 

 مصداقيتها ولكف تكون جديرة بثقة املتعاملين .

من ملهنيين اوالتي عادة ما يوج  اليها )ختيار التوظيف واال التكنولوجيه املعنية بنصااااااااااااات املوتحسااااااااااااين يمكن تطوير 

تمكن هااذه املنصاااااااااااااااات حيااث توظيف جميع فيااات العمااال املهاااجرين. ل ليتم اسااااااااااااااتخاادامهاااذوي املهااارات العاااليااة( 

                                                           
2 Gulf News report on 16 October 2019: https://gulfnews.com/uae/transport/new-biometric-system-
at-dubai-airport-no-passport-or-boarding-pass-needed-1.66949849 

   
 

https://gulfnews.com/uae/transport/new-biometric-system-at-dubai-airport-no-passport-or-boarding-pass-needed-1.66949849
https://gulfnews.com/uae/transport/new-biometric-system-at-dubai-airport-no-passport-or-boarding-pass-needed-1.66949849
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 التوجيه باسااااااااااااااتخدام تقنيات، عن ُبعد التدريب، الفيديواسااااااااااااااتخدام تقنية ب املقابالتإجراء مسااااااااااااااتخدميها من 

 .إضافة الى كافة أنشطة التقييم التفاعلية،  مهام العمل، ومحاكاة (VR) الفيديو والواقع االفتراض ي

محددين في مجالين التكنولوجيا الجديدة مفيدة  ، يمكن أن تكون املاليةتخفيض تكلفة التحويالت ب فيما يتعلق

مؤسااااااااااااااسااااااااااااااات مختلف تكاليف لدقيقة قارنة بيانات توفير ، ثانيا أوال تقليل الكلفة التشااااااااااااااريلية، بشااااااااااااااكل خا 

 .التحويل

ة للتحويالت املالية أو لتكنولوجيانصااااااااااااات املعبر  (MTOs) األموال خدمات تحويل مقدمفيتقاضاااااااااااا   العديد من  

( %3و تقل عن نساااااااااااااابة ال )والتي غالبا ما تساااااااااااااااوي أرسااااااااااااااوم تحويالت  ،يق الهواتف املحمولةبرامج الدفع عن طر 

  (البلوك تشاين)تقينة أن يؤدي اساتخدام  املرجحمن و .  (SDG) التنمية املساتدامةاملساتهدفة من ضامن أهداف 

ملقاادمف يمكن بعااد ذلااك تكلفااة التحويالت بشااااااااااااااكاال كبير.  الحااد منعلى نطاااي واسااااااااااااااع إلى واملحااافا االلكترونيااة 

املضااااااااااااافة القيمة تقديم الخدمات ذات و ، من خالل االبتكار ارباحهمإلى تحقيق تحويل األموال السااااااااااااعي  خدمات

 من  االخرى املوحقة بتحويل االموالوالخدمات 
 
 .تحويل األموالاالكتفاء ببدال

، ليس فقط على لتحويالتالتكلفة  تفصاااااااااااااايلية مقارنات جراءالذكاء االصااااااااااااااطنااي، يمكن اسااااااااااااااتخدامه كذلك ل 

أساااااس االربال والعوائد وأسااااعار صاااارف العمالت االجن ية. إضااااافة إلى الفوائد أساااااس رسااااوم التحويل ولكن على 

 مكاتب تحويل األموال على القيمة االجمالية لعموال املحولة املحتفا بها لدى البنوك. تتحصل عليهاالتي 

للبحث العلمي مثل املنهجيات املتبعة لتقييم املنتجات نهجيات األخرى امل، يكمل الذكاء االصااااااااااااااطنااي مرة أخرى 

 Sample -based mysteryمن خالل الية املتساااوي الساااري ساااواء كان ذاك اعتماد على تقييم عينات من املنتج )

shopping  )( أو إعتمادا على أراء املتسااااااااااوقينRregular -based mystery shopping  .) مؤسااااااااااسااااااااااات تسااااااااااتخدم

وبرامج ترويجيااة لتطوير إعالنااات   وساااااااااااااااائط التواصااااااااااااااال االجتماااايمنصاااااااااااااااات و في الوقاا  الحااالي تحوياال األموال 

كان  تلك سااااااواء لعمالئها من محولي االموال الحاليين واملسااااااتقبليين، تسااااااتهدف وترااي االحتياجات الشااااااخصااااااية 

مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن بريرها من الخدمات االخرى ذات الصاااااااااااااالة. بتحويل االموال أو  تتعلق الخدمات

ملحولي االموال الفعليين ر لبنك الدولي لتوفصاااااداقية مثل ااملساااااتقلة ذات املؤساااااساااااات املنظمات و تساااااتخدمها امل

 .التحويالت  مقارنة حديثة تفصيلية لتكلفةواملحتملين وكافة االطراف ذات العالقة، 

 :تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية 

املتنوعة ص           ادر امل وتص            يفمثل الذاا  االص           طنا ي لتجميع  الحديثةتقنيات إس           تخدام الكيف يمكن 

واملزج بينها لتمكين املهاجرين ب ض النظر عن وضعهم القانونل  ي الدولة من الحصول لبيانات والخدمات ل

مثل الرعاية خرى ال جتماعية اال خدمات وص           حية دقيقة باالض            افة الى الخدمات قانونية  على ،عن بعد

و ي ذات ، املحلي والوطني وااقليمي الس           ياقالخدمات مع  هذا املزيج من موا مةتماعية ؟ كيف يمكن االج

 بعض القيود الل ويه، إلى هذه الخدمات؟أو المية يعانون من قد  ذينلتيسير وصول املهاجرين ال الوق 

 وسااااااااااااااائل محدودة التكلفة، توفر التكنولوجيا الجديدة املاليةكما هو الحال مع خدمات التوظيف والتحويالت 

ا للبحااث والتحقق   تحاادياادا ذات الصاااااااااااااالااةوتصاااااااااااااانيف وتوفيراملعلومااات والرساااااااااااااااائاال والبيااانااات الضااااااااااااااروريااة نساااااااااااااا ياا 
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تعااد التكنولوجيااا  دعم وتمكين املهاااجرين.املعنيااة باااملهاااجرين واملنظمااات العمااال للمجموعااات املسااااااااااااااتهاادفااة من 

جودة املحتوى مدى إلى حد كبير على االسااااااااااااااتخدام الجيد لها واالسااااااااااااااتفادة م ها  يعتمدبينما ، عامل تمكين قوي 

الى تاا ساااااااااااااايس كااذلااك شااااااااااااااركاااء جاادد وياادعو إيجاااد يحتاااا الى  أمر وهوالخاادمااة املقاادمااة للمهاااجرين. ماادى جودة و 

نشااااااااااااااطااة وفي إطااار من التكاااماال مع أ على ساااااااااااااا ياال املثااال ،يتم تعزيزهااا بااالتكنولوجيااا الحااديثااة. شااااااااااااااراكااات جاادياادة  

شارات ستإعديد من مكاتب املحاماة في دول االستقبال تقدم المؤسسات املجتمع املدنف والوكاالت املتخصصة، 

مع تمااماا  يتفقعرض وتقاديم هاذه الخادماات على نحو التكنولوجياا الجاديادة  تتيع. قاانونياة مجاانياة للمهااجرين 

مزود  سااااااااايكون ، املوعد الذي ساااااااااتفساااااااااار املقدماال التفاصااااااااايل مثل طبيعة كافة ، مع مراعاة احتياجات املهاجرين

من تنو  الخياااااارات التي يمكن أن تتيحهااااا كاااااذلاااااك يزياااااد ، وماااااا إلى ذلاااااك. متااااااحاااااا خاللاااااه، ولراااااة املهااااااجرالخااااادماااااة 

االستشارات وتقديم  ومناقشة على قبول من املؤسسات  العديد التكنولوجيا الجديدة لدعم املهاجرين، موافقة

وأمام )بما في ذلك جلساااااااااااااات االساااااااااااااتما  في املحاكم  شااااااااااااابكة املعلومات باساااااااااااااتخدامالفيديو عبر تقنية القانونية 

 .القضائية( السلطات

ا ما تكون قدرة املهاجرين للوصول إلى الخدمات الواعدةأحد املجاالت تقديم الخدمات الطبية عن بعد هو  . غالب 

، أولضاااااايق أوبساااااا ب نقص املعلومات لديهم ،ولقيود تتعلق بالت شاااااايرات، ألطبية محدودة، إما بساااااا ب التكاليفا

زحين يمثل الخوف من الوق  بساااااااااااا ب ساااااااااااااعات العمل وما إلى ذلك. وبالنساااااااااااابة للمهاجرين غير الشاااااااااااارعيين والنا

عائقا أساااااااساااااايا في الوصااااااول الى القنوات بحقهم الساااااالطات املعنية، ي ممارسااااااات أخرى قد تتخذها االعتقال أو أ

ذات  (Portalsالشاااااااااااااابكياااة للمهااااجرين )بواباااات لل في هاااذا االطاااار يمكنالرساااااااااااااامياااة لتقاااديم الخااادماااات الصااااااااااااااحياااة. 

إحالة للمنظومة الصاااااحية بشاااااكل عام من خالل ، و ت فائدة عظيمة للمهاجرين انفساااااهمذا ن تكون أاملصاااااداقية 

برض النظر طبية عن ُبعد السااااتشااااارات خدمات ال  ميتقد، و ي تسااااتداي إسااااتشااااارة أخصااااائيين طبيينالحاالت الت

قضاااااااااااااااايااا ل للتصاااااااااااااااديوتحسااااااااااااااي هااا  تطويرهااا، ويمكن التكنولوجيااا موجودة بااالفعاالهااذه . جااد العمااالمكااان تواعن 

ومااا إلى  والعوائق املتعلقااة باااللرااةالسااااااااااااااجالت الطبيااة  عاادم وجودطبيااة محااددة تتعلق بااالهجرة مثاال  -اجتماااعيااة 

 ذلك.

مسااااتوى عال  من الساااارية  تطبيقيتطلب الوصااااول إلى الخدمات القانونية والطبية وخدمات الرعاية الشااااخصااااية 

التكنولوجيااا الخياااارات املتميزة التي تيساااااااااااااارهاااا من خالل ويمكن تحقيق ذلاااك . املعلومااااتوالخصااااااااااااااوصااااااااااااااياااة وأمن 

التعرف تكنولوجيا والصااااوت و  اسااااتخدام بصاااامة العينبما في ذلك لحماية أمن وخصااااوصااااية املعلومات الجديدة 

ا اسااااااتخدام الهواتف ، يمك. عالوة على ذلك( Facial recognition) على الوجه  لتيساااااايراملحمولة واالجهزة ن أيضاااااا 

، كما يمكن استخدامها للتحقق من الشخصية وجميع االجراءات االخرى عن ُبعدالطبية الوصول إلى الخدمات 

للمهاجرين غير الشارعيين وطالبي الوجوء والنازحين الذين قد  بالنسابة ، خاصاةهميةشاديد األ أمر  وهو. لإلثبات

 .م جواز سفر أو أي وثيقة هوية وطنية أخرى ال يكون لديه


