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 2020االمارات، ، املنتدى الدولي للهجرة والتنمية

 (6)مذكرة مواضيعية رقم 

 في املستقبل إلدارة االنتقال من أجل العملتعزيز الشراكات 

 املستدامةتحقيق األهداف املتعلقة بالهجرة في جدول أعمال التنمية و 

 

 ( KNOMAD ، البنك الدولي )الباحث الرئيس ي:  ديليب راثا

 الهجرة والتنمية للمعارف حول شراكة العاملية ال

الهجرة هي للبناء شاااراكات لعالة نشاااجن الهجرة   األساااا تنموي وإنساااان   تمثل رؤية الهجرة من منظور أن يمكن 

 التي تشاااارد تراجعا  لالنتقال من األماكن والقطاعات  االشاااا ا يحتاج  لف  حينأحد مكونات التنمية العاملية 

إذا ما تمت معالجة و   التي تشاااااااااارد نموافي األماكن والقطاعات لتولير القوى العاملة واملرارات توجد هناك حاجة 

في ذهن  تصااااااااااااااوراتلوالبعض األخر نتيجاة  حقيق نعضااااااااااااااراا والتي يكون  –امل اارر والتحاديات املتعلقاة بالهجرة 

  تكون الهجرة مفيدة للغاية نأكن مي - البعض

لر  زيادة الدخل وتحسااااااااااااااين  خاللمن الهجرة من  أقصاااااااااااااا   اسااااااااااااااتفادةاملراجرون وأسااااااااااااااره  إ   تحقيق  يساااااااااااااا  

وليات معدالت كذلك شااااردت   النساااااءن ي  مكساااااه  الهجرة في تت كماالصاااا ية  و  ةالتعليمال دمات الوصااااول إ   

التمييز وظروف العمل الصااااااعبة التي إال ان هذه املكاساااااات يت  تقويضاااااارا نساااااا ت نعد الهجرة   انخفاضااااااا األرفال

خالل زيادة التحويالت أما دول االرساااال لتجأي أر ال الهجرة من   املساااتضااايفة لر يواجررا املراجرون في البلدان 

  2019  في عااا  من الفقر والبطااالااة   ممااا ييدي إ   ال ااداملرااارات والتكنولوجيااا ونقاالواالسااااااااااااااتثمااارات والتجااارة 

 أضعافمليار دوالر   أي أكثر من ثالث  554بلغت تدلقات التحويالت إ   البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

  هذا من الناحية األيجابية  أما الوجه األخرتدلقات االسااااااتثمار األجناي املباشاااااار  و  االنمائيةساااااااعدات املإجما ي 

الذي يمكن ان تخلفة هجرة الكفاءات عل  قدرة االقتصااااااااااااااادات الصااااااااااااااعيفة عل  تولير الساااااااااااااالاي ليتمثل في األثر 

   ملوارنيهاال دمات الص ية والتعليمية 

العمااالااة واملرااارات واالبتكااار وريااادة تولر من الهجرة من خالل زيااادة  لتسااااااااااااااتفياادالبلاادان ذات الاادخاال املرتف  أمااا 

يزال ال لأنظمة الضاااااااااااااامان االجتما ي  وم  ذلك   تمويل ي فوالضاااااااااااااارائت في دل  املراجرون  يساااااااااااااااه كما األعمال  

تشااااااااااااير حيث : االسااااااااااااتقبالفي بلدان املوارنين تجثير الهجرة عل  أجور العمال  دالئل هناك نعض االلتبا  نشااااااااااااجن

  في حين تشير دراسات من املوارنينمحدودي املرارة عل  أجور العمال  محدودةنعض الدراسات إ   آثار سلبية 

القوى  ساااااااااااااااد ال جز فيفي  سااااااااااااااااهمون وي العمااال املراااجرين من ذوي املراااراتأخرى إ   آثااار إيجااابيااة عناادمااا يكون 

 .العاملة الورنية
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واالختالالت  األجور بفجوات في ذلاااك مااادلوعاااة   سااااااااااااااتسااااااااااااااتمر في الزياااادة الهجرةمعااادالت أن  مماااا ال شااااااااااااااااك لياااه 

نظرا  إقااامااة شااااااااااااااراكااات لعااالااة بين جمي  االرراف الفاااعلااةتتطلاات إدارة الهجرة و   يتغير املنااا الالااديمواراليااة و 

  الدولةداخل يمكن تجسيسرا بين مختلف الشركاء مثل هذه الشراكات   للتعقيدات املتعددة األنعاد املرتبطة بها

  في كثير من األحيان من البلدان  مجموعةتشمل ل تمتد إال أنها يجت ان

املتفق  (SDGs) الشاااااراكة املساااااتقبلية إ   أهداف التنمية املساااااتدامةنشاااااجن خيارات شاااااات يمكن أن تساااااتند املناق

هداف ضاااااااااااالة ا   نعض األ   إوالقانونيةتعزيز الهجرة اآلمنة   نشاااااااااااجن ) 7 10يما الردف رق  )  وال ساااااااااااعليها عاملًيا

 تكلفاااةوخفض عل  العمااال  مقاااابااال ال صااااااااااااااول تكااااليف التي يااادلعراااا العماااال املرااااجرون المثااال ال اااد من  االخرى 

نشااااكل كامل إال إذا ال يمكن تحقيقرا العديد من أهداف التنمية املسااااتدامة لإن   التحويالت  باإلضااااالة إ   ذلك

وضاااامان  العمالل ماية حقوق  ( 8 8الردف رق  )    ومن األمثلة البارزةنعين االعتبار الهجرة واملراجرين أخذت  

والرادف رق    ماال املرااجرين والنسااااااااااااااااء املرااجرات  بماا في ذلاك العي  العماالماجموناة لجمو  آمناة بيئاة عمال تولير

املجتم  الدو ي تعرد  لإن  وولًقا لألم  املتحدة   الروية القانونية حق الجمي  في ال صااااااااااااول عل نشااااااااااااجن  ( 9 16)

يت    املسااااااااااااااتدامةألهداف التنمية ميشااااااااااااااًرا  (24)أكثر من تحقيق يتطلت   أي شاااااااااااااا  ركت التنمية  بجال ٌيخلف

 .حالة الهجرة من منظور  لحصرا

التي يت   السااااياساااااتو تدابير العل  )أ( توالر املوارد املالية لدع  تنفيذ  أسااااا اااا يتعتمد لعالية أي شااااراكة نشااااكل 

القدرة عل  )ج( النتائ  ولتحساااااااااين  تولر آلية للرقابة والتقيي  املساااااااااتمرلل رام   مصااااااااا و ة   ) ( عليها االتفاق

ايجاد   هناك حاجة إ   الدوالرات كل عا  إلدارة الهجرة الظروف املتغيرة  بينما تنفق الدول ملياراتالتكيف م  

املدى    فيجرة في العديد من دول االرساااااال واالساااااتقبالالهاملعنية ب رام  التنفيذ تكون مرمتها   يةتمويل مؤسسسسس سسسسة

 عل  ارارآلية   إطار للمراجعةمن خالل الهجرة بصورة منتظمة وسياسات يت  رصد برام   أن يمكن  املتوسط

ساااياسااات التساااتعرل كل دولة روعيا ال طول العريضاااة لتطورات   حيث لتقيي  املتبادل ملجموعة العشااارينا

املطلو ة   املعلوماتمعتمدة في ذلك عل  نموذج موحد للرصد وتحديد  في تلك الدول  لهجرةالورنية ل واملبادرات

في املنتديات تت  مناقشته تقرير عرضرا من خالل ضمان اتساق البيانات  ومن ث  منها ل يت  تجميعرا والتحققل

 العاملية الرامة  

عر العال  نسااباها شااحيث اساات املعنية نسااياسااات الهجرة   الشااراكات األجن يةأولويات  19-لقد ايرت أزمة كوليد

التي تواجه املراجرين تساااااااااااااااعد في التصاااااااااااااادي للتحديات األنية شااااااااااااااراكات لالساااااااااااااارا  في تكوين وجود حاجة مل ة 

دع  املراجرين من خالل تولير الرعاية الص ية  يمثلرسال  دول اإل وأسر املراجرين في  املستضيفةواملجتمعات 

ا ل ماية املوارنين من مخارر العدوى   خاصااااااااااااااة في املدن  امل  اأمر  ليس لقط ل ماية املراجرين   ولكن أيضااااااااااااااً

تمديد التحويالت النقدية و يت  تيسير أن كذلك   يجت بكثالة العمال املراجرين يتواجد ليهاالتي  النائيةرق واملنا

املرااااجرون الاااذين  يت  دع  العمااااليجااات أن عالوة عل  ذلاااك  املرااااجرين   لتشاااااااااااااامااالال مااااياااة االجتمااااعياااة نطااااق 

 تقطعت به  السبل  في العودة إ   دياره   
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مما سااااييدي  مليار دوالر  100 أي ما يفوق   في املائة 20بنساااابة  2020في عا  ن تنخفض التحويالت أمن املتوق  

من آثار األزمة عل  التحويالت  لل دهناك حاجة مل ة و إ   تمزق شاااااااريان ال ياة املا ي لألسااااااار في البلدان الفقيرة  

  مما ةيوساااااااا  الزراعاملفي ذروة عيين نق  العاملين الزراحظر الساااااااافر إ   كذلك   أدى تحويل االموالوخدمات 

االمن الغذائ  في ألريقيا حيث أصاااااااااب  إنعدا  يد مخارر امخاررارتفا  أساااااااااعار املواد الغذائية  وتز أدى إ   زيادة 

 بالفعل  قلقد مصدر التواجد الكثيف للجرا

 أسئلة للمناقشة 

أحد األهداف األساسية   الشراكات بين الدول واملجتم  املدن  ومنشآت االعمال والسلطات امل لية تمثل إقامة

في  العملهجرة  حوكمة( 1: )خاصاااااة لما يتعلق بالقضاااااايا (GFMD) 2020للمنتدى الدو ي للهجرة والتنمية لعا  

تقنيات الاسااااااااتثمار ( 3؛ )لعملمن أجل ااملراجرين  صااااااااقل مرارات العمال( 2؛ )املتغير للتشااااااااغيل املشااااااااردسااااااااياق 

 املنهجيااات امل تلفااة( مناااقشاااااااااااااااة 5؛ )حمااايااة املراااجرينأرر ( معااالجااة الثغرات في 4؛ )الجاادياادة لتمكين املراااجرين

 .الهجرة اير النظامية لل د من

 تطويرحول  إلثراءالنقاشرشااااااااااااااادية ساااااااااااااا األساااااااااااااائلة اإل هذه مجموعة من في هذا السااااااااااااااياق  تطرل ورقة املعلومات 

الشااااااااااااااراكااات عل   هااذه عن تقاادي  التقاااريرالوقوف عل  التحااديااات التي تواجااه الشااااااااااااااركاااء و  تحاادياادو   اتالشااااااااااااااراكاا

  اإلقليمي والعامل  يناملستوى

ذات العالقة شراكات ال تأسيس التى تواجه، ما هي التحديات الرئي ية متجربتك من خاللال ؤال األول: 

 الهجرة؟ب

من  -وليس محدًدا للغاية  ليس عاًما جًدا -قابل للتطبيق  لتحديد أهداف ونتائ  واض ة و رنام  عم يعزز 

   هل تعالج الشراكة لكالية لتطبيق ال رنام  متولرة ؟ملالية وال شرية ااملوارد ا هل أنالشراكات  لعالية 

دول بين تضار  املصالح   )عل  س يل املثالعل  نحو مناست تضار  املصالح بين مختلف األرراف املعنية 

 للمراجرين تحديد حص  معينةبين  املفاضلة  العمل وأص ا   بين العمال املراجرين واالستقبال االرسال

 (؟ التي تمنحرا دول االستقبال للمراجرين قوق  ين الو 

  في إقامة الشراكات؟  االرراف املعنيةالعديد من مشاركة أرراف متنوعة يمثلون إ   أي مدى تساعد

 إلقامة شراكة معرا؟  بذات القضايا معنيةهل من الصعت إيجاد أرراف 

  هل لديك  موارد مالية وبشرية كالية؟  التي واجرتك  اليجاد  ما هي التحديات من خالل تجر تك

 التغلت عل  هذه التحديات؟ ن نشجمشاركتها   الهتما  يمكنكتجر ة جديرة با

 ا عند املرجوة  النتائ عل  منذ البداية ال ركيز الواضح حدث ي  ل ه
ً
شراكة؟ ما مدى أهمية  تجسيسلرق

 العثور عل  الشريك املناست؟ 
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  ما هي 
ٌ
 ال وكمة التي يجت مراعاتها عند إنشاء الشراكات؟ سسأ

عند التنفيذ  شراكات الهجرة التي تواجه، ما هي التحديات الرئي ية ال ؤال الثاني: من خالل تجربتك

 لم ينجح؟الذي ؟ ما الذي نجح وما 

  تحقيق نتائ  الشراكة؟ عل تولر املوارد املالية وال شرية للتنفيذ  ساعدإ   أي مدى 

 ملعنية بمعالجةهل تعت ر الشراكات التي ت  تصميمرا لتحقيق نتائ  محددة أكثر نجاًحا من تلك ا 

 مجموعة من اإلشكاليات أو التحديات دون النظر إ   نتائ  محددة؟

 وهل هناك تضار  في املصالح بتقدير كاف   ذلرا من قبل كل شريكهل تحظى الجرود التي يت  ب  

  املستقبلة  العمال وأص ا  العملبين األرراف املعنية )عل  س يل املثال البلدان املرسلة و 

 املفاضلة بين حص  الهجرة وحقوق املراجرين وما إ   ذلك(؟

   العامل ؟ املستوى امل لي أ  اإلقليمي أ هل ترى أن الشراكات أكثر لعالية عل 

 

أخذين بعين االعتبار، ، ت اهم في تعزيزالتنميةل ؤال الثالث: كيف يمكن توجيه الشراكات لتحقيق نتائج ا

 م تقبل الحراك البشري وم تقبل العمل؟

 والتطورات تصااااااااااامي  شاااااااااااراكات مبتكرة في مواجرة الطبيعة املتغيرة للعمل ما هو األسااااااااااالو  االنسااااااااااات ل

 ؟التكنولوجية 

  عند تصمي  وتنفيذ الشراكات؟ االستعانة بهاالتي يمكن  واملعلوماتما هي مصادر البيانات 

  والتطور بالطبيعة املتغيرة للعمل التي يجت مراعاتها  خاصاااااااااااة ليما يتعلق ما هي االتجاهات الرئيساااااااااااية

 التكنولوجي؟

  يمكن أن هل اساااااتدامتها؟ ضااااامان ما هو الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في تطوير الشاااااراكات و

  لما هي وإذا كان األمر كذلك - محددةنتائ  عكسااااااية في ظل ظروف أي   رتت عل  التطور التكنولوجيي

 الظروف؟هذه 

 تقييم نتائج الشراكة وتحديد ما يصلح وما ال يصلح؟ما هو االسلوب األمثل ل ال ؤال الرابع: 

 ؟يجت ايالئها االهتما التي  والنتائ يشرات عند تقيي  نتائ  الشراكات  ما هو االرار العا  للم 

  والتقيي  في بداية الشراكة؟ الرصدآليات  تجسيسكيف يمكن 

  النتائ ؟ تقيي كيف يمكن معالجة امل اوف املتعلقة بالسرية وال صوصية عند 

اإلقليمي  ينامل سسسسسسسسسسستو  مسسا هي التحسسديسسات التي تواجسسه الشسسسسسسسسسسسراكسسات عنسسد ر ع تقسساريرهسسا ع   ال سسسسسسسسسسسؤال ال سسامس: 

 والعاملي؟
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  هي العوامل التي يجت مراعتها لضاااااااااااااامان خصااااااااااااااوصااااااااااااااية وأمن عند رل  التقارير نشااااااااااااااجن الشااااااااااااااراكات ما

 ؟بنجال  وكيف يمكن تنفيذ ذلك املعلومات

  ورل  التقاير نشاااااااااجنها عل   عند تقيي  نتائ  الشاااااااااراكات اعتمادهاما هي آليات مراقبة الجودة التي يجت

 ؟لألرراف ال ارجية أن تمارسةكن ذي يماإلقليمي والعامل ؟ ما الدور ال املستويين

  وهل يشاااكل هذا ؟ السااامعة عند رل  تقارير نشاااجن نتائ  الشاااراكات  ارر املتعلقة باملكيف يمكن إدارة

 قلق؟االمرمصدرا لل

  السااااااااااااااياسااااااااااااااات الورنية لضاااااااااااااامان اتساااااااااااااااق نتائ  الشااااااااااااااراكة م   اعتمادهاالتي يمكن  أرر العملما هي

 واإلقليمية والدولية ذات العالقة؟

 


