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 2020 ،االمارات، املنتدى الدولي للهجرة والتنمية

 (1مذكرة مواضيعية رقم )

 في سياق املشهد املتغير للتشغيلالعمل  حوكمة هجرة 

 ، منظمة العمل الدوليةالسيدة ميشيل اليتون  الباحث الرئيس ي: 

 

 واتجاهات عامليةمقدمة  .1

نصتتتتتتتتتتت ه  تقريبا  ،1مليون عامل  164 يبلغ عدده حيث ، القوى العاملة على مستتتتتتتتتتت وى العال من مجموع %  4.7 يمثل العمال املهاجرون تقريبا

يقي  ما امل وسط، كالدخل ( في البلدان ذات 18.6املرت ع و) ( في البلدان ذات الدخل %67.9)ه ، بنسبة من النساء، يعمل الغالبية العظمي من

  2ي.دول آسيا واملحيط الهادالدول العربية و  من جميع العمال املهاجرين في%  29نحو 

ة ملج معات و اق صتتتتتتتتتتتتادات ه   هاممن البلدان كما انه  يمثلون مستتتتتتتتتتتتاهمة  في العديدنستتتتتتتتتتتتبة كب ال من القوى العاملة يمثل العمال املهاجرون 

 3من معدالت مشاركة القوى العاملة الوطنية.أعلى تع با بشكل عام ، مع معدالت مشاركة الدول 

أستتتتتتاستتتتتتية في مجال الرعاية الدتتتتتتحية، الاشتتتتتت يد والبناء، املواصتتتتتتةت،  وظائفهوالء العمال ب يضتتتتتت لع، Covid-19وكما أصتتتتتتب  جليا خةل أ مة 

نستتتتتتتتتتتتتتبة هامة من العامل ن في مجال العمل امل ز ي بما نستتتتتتتتتتتتتت    . تمثل ك لك العامةت املهاجرات 4الزراعية الخدمات والزراعة وتجه ز املن جات

في ق تاعتات تاستتتتتتتتتتتتتت  بتارت تاع نظ  ال عتاقتد يتاكز العتديتد منه  متا ي املهتاجرين العتامل ن في ق تاع العمتل امل ز ي. جمليون( من إ 8.45%( أو )73.4)

 ونية واالج ماعية.، واالف قار ا ى الحماية القانفضة عن انخ اض األجور املؤقت، أو غ ا الرسمي، 

حديا لحوكمة الهجرل وحماية حقوق العمال ن يمثل تيمكن أفإن غياب الستتتتتياستتتتتات املناستتتتتبة في أجزاء الحقة من ه   امل كرل، وكما ستتتتت   تتتتت  

 ن اجية االق صاد و يادتها.للح اظ على مس ويات إاملهاجرين، وفي ذات الوقت 

 جائحة، خاصة في ظل في املس قبل التي س كون م احة للعمال املهاجرين وفرص العملالنمو االق صادي بمس قبل من الصعب حاليا ال نبؤ 

COVID-19 تقدر منظمة العمل الدولية أن تداب ا اإلغةق العمال. على االق صتتتتتتتتتتتتتتتادات العاملية والشتتتتتتتتتتتتتتر ات و  والتي خل ت أثار غ ا مستتتتتتتتتتتتتتبوقة

ن ستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتات العمتتل قتتد كمتتا أ  ؛% من القوى العتتاملتتة على مستتتتتتتتتتتتتت وى العتتال 68اي ، مليتتار عتتامتتل 2.2تؤثر على متتا يقرب من الكتتاملتتة أو الجزئيتتة 

إ ى جانب ارت اع . 5  امل لعمله مليون عامل بدوام  305خستتتتتتتتتتتتتتارل  يعادل. وهو ما %10.5بنستتتتتتتتتتتتتتبة  ، 2020الربع الثاني من عام تنخ ض خةل 

نعدام األمن هاجرين ، وإوكراهية األجانب ضتتتتتتتتتتتتتتد العمال املال مي ز ممارستتتتتتتتتتتتتتات مستتتتتتتتتتتتتت ويات متزايدل من في  الوباءفقد تستتتتتتتتتتتتتت ب ، معدالت الب الة

                                                           
1  ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. 2nd ed. 
International Labour Office - Geneva: ILO, 2018. Available at: 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--en/index.htm   
2  In 2017, over 40 per cent of workers in the Arab States were migrants, compared to well below 10 
per cent in most regions.   
3  ILO Global Estimates on International Migrant Workers, Results and Methodology, Id. at note 1.   
4  ILO estimates 11 million migrant women are in domestic work, many in home care jobs. Ibid.   
5  ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf.   

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--en/index.htm
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خاصتتتتتتتة   مةئمةأو غ ا  ستتتتتتت  ةمع شتتتتتتتة ال عرض لظروف ، و أو عدم دفع األجور ، بما في ذلك تخ يض ظروف العمل تدهور إضتتتتتتتافة ا ى  ،الغ ائي

 .7تقييد ال نقل، واالعادل القسري  للوطنفضة عن ، 6لعامل ن في املنا ل ل

 

 19-ا على الستتتتتتت ر بستتتتتتت ب  وفيدالقيود التي ت  وضتتتتتتتعه  ادت في  معدال فصتتتتتتتل العمال املهاجرين و الاستتتتتتتري  من العمل، منعتفي الوقت ال ي 

، أيضتتتتتتتتتتا نتهاء تأشتتتتتتتتتت اات االقامة وتصتتتتتتتتتتاري  العملبل إ ء العمال ل  ي قدوا فقط دخله ،مما يعني أن هؤالالعمال من العودل ا ى أوطانه ، هؤالء 

وقد تمكنت بعض الدول من الحد من أثار ه ا الوضتع من خةل  .في دول االست قبال وضتاع غ ا نظامية بدون وثائ في أ ه  للبقاءتعرضت وبال ا ي

عشتتتتتتترات االلف من ن القيود امل روضتتتتتتتة على الستتتتتتت ر ما  الت تمنع أ، اال في الدولة8اقامة قانونية  تعديل اوضتتتتتتتاع هؤالء العمال بما يضتتتتتتتمن له 

جل دولة االستتتتتتتتتتتتتت قبال،  وهو العمل ال ي دفع الكث ا منه  رستتتتتتتتتتتتتتوم توظيف باهظة وتكل ة عالية من أعمله  في العمال املهاجرين من مواصتتتتتتتتتتتتتتلة 

 واالتجار بال شر.9عبودية الدين مثل ، قد يؤدي ا ى ممارسات غ ا نظاميةمما الحصول علي . 

 

 (2018)منظمة العمل الدولية )في املائة(  2017و  2013. العمال املهاجرون كنسبة من جميع العمال ، 1الشكل 

 

ن يؤدي ارستتتتتتال ال حويةت لداعمة ملستتتتتت قبل العمل. حيث يمكن أا واآللياتمن أجل العمل هجرل الدولية الاالن قال و  وثيقة ما ب نهناك صتتتتتتلة 

مالة املهاجرل خةل لقد شتتتتتتتتتتهد ال لب على الع 10ا ى الوطن ا ى تحستتتتتتتتتت ن ةتتتتتتتتتتحة العائلة ومستتتتتتتتتت وى ال علي ، فضتتتتتتتتتتة عن الن ائ  ال نموية االخرى.

التاكيبة  ستتتتتتتتتتواءاالستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية للهجرل  الدوافع تؤثر(. في ذات الوقت 1تزايدا ملحوظا في  افة االقالي  تقريبا )أنظر الشتتتتتتتتتتكل رق   املنصتتتتتتتتتترمالعقد 

مستتتتتتتتتت قبل حوكمة و تخ لف انعكاستتتتتتتتتتاتها على ه   العوامل و  حيث تانوعوال غ ا املناخي  في االق صتتتتتتتتتتاد العاملي. أوال قدم ال كنولوجي أ الستتتتتتتتتتكانية

   . 19-س كون عليها االق صادات واالعمال في عال  ما بعد  وفيدواملهن والكي ية التي الهجرل باخ ةف النشاط االق صادي 

                                                           
6 See, https://www.hrw.org/news/2020/04/06/domestic-workers-middle-east-risk-abuse-amid-covid-
19-crisis; https://www.diariolibre.com/economia/no-tenemos-comida-ni-dinero-y-nadie-se-
preocupa-por-nosotros-AP18246767.   
7 See, e.g., https://www.nytimes.com/2020/04/13/world/middleeast/persian-gulf-migrants-
coronavirus.html; 
8 ILO policy brief Migrant Workers and COVID-19, (forthcoming 2020).   
9 Ibid.   
10 Many countries of origin depend on remittances sent home by migrant workers to help families for 
education and healthcare, which the World Bank estimates have reached US$689 billion in 2018. 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-
globally-in-2018  

https://www.diariolibre.com/economia/no-tenemos-comida-ni-dinero-y-nadie-se-preocupa-por-nosotros-AP18246767
https://www.diariolibre.com/economia/no-tenemos-comida-ni-dinero-y-nadie-se-preocupa-por-nosotros-AP18246767
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
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. الرعاية والزراعة الحال في ق اعيكما هو  ،للعمال املهاجرين الاشغيل، تشهد بعض الق اعات االق صادية  يادل في فرص الوباء اس مرارمع 

على العمال  ال لبال ي يشتتتتتهد  ق اع الرعاية في نمو اليستتتتت مر من املرج  أن مع االرت اع املستتتتت مر في تزايد اعداد كبا الستتتتتن من الستتتتتكان، فو 

رصتتتتتتتتة لخل  ما يزيد عن نظمة العمل الدولية إ ى أن هناك فتشتتتتتتتت ا تقديرات م كما. تهيمن علي  النستتتتتتتتاء في الغالبال ي ق اع ال، وهو املهاجرين

 .ال علي  والدحة والعمل االج ماعيإذا ما تمت مضاع ة االساثمارات في 11 2030( فرصة عمل جديدل بحلول 269)

ي جنوب شتتتتترق ( ف%30.9)في جنوب آستتتتتيا و 2019( عام %42.1بلغت )، حيث نستتتتتبة ال يستتتتتتهان  هاالزراعة ق اع حصتتتتتة العمال في  تمثل ك لك

إع ماد الكثيف للعديد من االق صتتتتتتتتتتتتادات على العمالة املهاجرل في مجال االن ا  الزراعي ،  19-. لقد أظهر وباء  وفيد 12آستتتتتتتتتتتتيا واملحيط الهادي

قنوات للعمال املوستتتتتتتتتتتتتم ن املهاجرين املزيد من ال نيو يلندا والواليات امل حدل االمريكية  دول أوروبا وأستتتتتتتتتتتتتتااليا، إضتتتتتتتتتتتتتافة ا ىبعض  أتاحتحيث 

، فإن ضتتتتتمان الدتتتتتحة والستتتتتةمة املهنية يع با 13 العمال املهاجرين للقيام بوظائف أستتتتتاستتتتتية خةل ه ا الوباء طلبوحيث ي   للعمل  ها فورا، 

 لحمايته . بالغ األهميةأمرا 

ث حيفاالقلي ،  يخ لف باخ ةفوهو االمر ال ي ، أنماط الهجرل املستتتتتتتتتتت قبلية بحوكمةوثيقة الصتتتتتتتتتتتلة  دائما غي اات الديموغرافية، ال ستتتتتتتتتتت ظل

وحدها على  14القارل االفريقية تستتتتتت حوذ(، 2050 -2015( مليار إنستتتتتتان خةل ال تال من )2.4تشتتتتتت ا ال وقعات ا ى أن الزيادل الستتتتتتكانية ستتتتتتابلغ )

للبحث عن مما ستتتتتتيدفع بالعديد تحديا هائة لخل  فرص العمل.  من الستتتتتتكان في ستتتتتتن الشتتتتتتبابالحصتتتتتتة ال تتتتتتخمة  اشتتتتتتكلستتتتتت. ( مليار منه 1.3)

معظمه  من ال  ور حوا ي مليون( من املهاجرين األفارقة إ ى الشتتتتتتترق الوستتتتتتتط، 3.4يشتتتتتتتكل الشتتتتتتتباب االغلبية العظمي )الحدود.فرص عمل عبا 

ال لب  وعلى الرغ  من ال أن ث ال ي شتتتتتتتتتتتهدت  ظاهرل الهجرل مع ارت اع معدالتوظائف في ق اع الاشتتتتتتتتتتت يد والبناء. محدودي املهارل، يشتتتتتتتتتتتغلون 

وتحديا يواج  العديد من البلدان في حال استتتتتتتتتتتتتت مرار ال جز القائ  في ستتتتتتتتتتتتتتابقي أحد دوافع الهجرل ب الة الشتتتتتتتتتتتتتتباب ن فإ 15 على العمالة امل زلية

 16العمل الةئ .

الق اعات االق صتتتتتتتتتادية مخ لف أستتتتتتتتتواق العمل في املستتتتتتتتت قبل عبا من امل غ اات التي ستتتتتتتتت ؤثر بشتتتتتتتتتكل كب ا في وال قدم ال كنولوجي ال غ ااملناخي 

من اخ  تاء  ال خوفنشتتتتتتتتتتتتتت تة ال جتاريتة وستتتتتتتتتتتتتتبتل الع  . راف  ذلتك األالبنيتة ال ح يتة ، علىأضتتتتتتتتتتتتتترار   بتال عتل ال غ ا املنتاخي خلفلقتد والبلتدان  

في بعض الستتتتتتتتتياقات ، قد لوجي و . وذلك على الرغ  من أن ال قدم ال كنمن خةل األتم ةاملهام بعض أداء ال  اء االصتتتتتتتتت ناعي تو ي الوظائف أو 

                                                           
11  ILO, Care work and care jobs for the future of decent work, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_633135.pdf. Care work plays a critical role in shaping the future 
of work. ILO calls for increased public and private investment in care services, achieving decent work 
for care workers, including migrant workers. 
 
  
12 See, ILO ``Preparing for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu 
Dhabi Dialogue, (October 2019), http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf citing ILO modelled estimates, November 2018, 
ILOSTAT database, www.ilo.org/ilostat. In Southern Asia, more women than men are in agriculture 
(58.1 per cent versus 37.2 per cent), while the gender gap is reversed in the other regions.   
13 ILO Seasonal Migrant Workers’ Schemes: Rethinking Fundamental Principles and Mechanisms in 
light of COVID-19 (forthcoming).   
14 UNDESA (2016) World Population Prospects: Key Findings and Advance Tables.   
15 ILC, Addressing Governance Challenges in a Changing Labour Migration Landscape, ILC 106th 
session, 2017, (para. 66).   
16 ILO ``Preparing for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu Dhabi 
Dialogue, (October 2019), http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf. The rates of youth unemployment vary widely 
across countries (exceeding 15 per cent in Afghanistan, Indonesia, Nepal and Sri Lanka, along with 
Kuwait and Saudi Arabia (in the latter, it reaches almost 30 per cent). Unemployment rates are 
notably higher for young women in many countries and this gender gap persists into later adulthood.   

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
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، مما يعود بالن ع على االق صتتتتتتتتاد من خةل  يادل اإلن اجية )املهندستتتتتتتت ن على ستتتتتتتت يل املثال( املهارات العاليةن ذوي العمال ممن ال لب على  اد 

 .17 ل و والدخ

 

 تحديات الحوكمة .2

ون بعض يواجهإال ان العمال املهاجرين ستتتتتتتتتتتت، في املستتتتتتتتتتتت قبل من أجل العمل ي ن قال ال شتتتتتتتتتتتتر اال و ال لب على العمالة املهاجرل يزيد أن  من املرج 

وهو ما يشتتتكل تحديا كب اا لجهود  19-بدأت في التزايد من  ظهور وباء  وفيد، والتي وال جز في العمل الةئ االنتها ات امل علقة بحقوق االنستتتان 

إ ى اضتتتتتتتت رار العمال ا ى دفع تكاليف باهظة للحصتتتتتتتتول على ستتتتتتتت ق اب والاشتتتتتتتتغيل الخادعة ممارستتتتتتتتات اال حيث يمكن أن تؤدي حوكمة الهجرل. 

 كمان غياب ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات االستتتتتتتتت ق اب والاشتتتتتتتتتغيل العادلة . كما أوالعمل الجباي االتجار بال شتتتتتتتتتر و الهجرل غ ا النظامية،  فضتتتتتتتتتة عنوظائ ه ، 

عدم ك حقوق العمال، وفي ذات الوقت اشتتمل توجية العمال ما قبل مغادرل دول االرستتال، قد تؤدي ا ى انتها، ل18منظمة العمل الدولية  عرفتها

السابدال عقوده ،  العمال املهاجرون . اضافة ا ى ذلك فقد ي عرضاملهارات امل لوبة ألداء الوظائف امل اح  ت من الحصول علىتمكن املنشأ

، مصادرل جوا ات الس رعدم دفع األجور او ال أخر في دفعها، الحصول على أجور أقل باملقارن  مع العمال املواطن ن، العمل لساعات طويلة، 

ال ستتتتتتتتيما عامةت ن العديد من العمال، كما أ تنمية املهارات واالعتااف  ها.و القدرل على االنضتتتتتتتتمام لنظ  الحماية االج ماعية، أضتتتتتتتتافة ا ى عدم 

 .ى أساس النوع االج ماعي أو العرق لإلساءل الل ظية والجسدية فضة عن العنف وال حرش عل 19قد ي عرضون  املنا ل 

، وما ضتتتتتتتتتتتمان خل  فرص عمل الئقة ومن جةل ال يك ي إال أن ، على أن  شتتتتتتتتتتترط ضتتتتتتتتتتتروري لخل  فرص عمل ُينظر إ ى النمو االق صتتتتتتتتتتتاديعادل ما 

 يصنع ال رق هنا، هو الكي ية التي ي    ها حوكمة هجرل العمل.

ما ان  يؤدي ك عة ، مضتتتاع ة ال حديات امل  ورل أ إ ى 20ستتتات الاشتتتغيل تاابط ما ب ن ستتتياستتتات الهجرل وستتتياغالبا ما يؤدي غياب ال نستتتي  وال

االق صتتاد غ ا الرستتمي في تنامي  وتكمن االشتتكالية شتتديدل ال عقيد   .من هجرل اليد العاملةالتي يمكن تحقيقها   كافئ لل وائداملغ ا ا ى ال و يع 

الدول في  من النستتتتتتاء املهاجرات ( ٪ 75، وال ي يشتتتتتتهد انخراط النستتتتتتبة االكبا من العامةت املهاجرات، حيث تعمل نحو )لعديد من البلدانفي ا

 .21االق صاد غ ا الرسميمنخ ضة وم وس ة الدخل في 

والدين والعرق والجنستتتتتتتتتتتتتتية والهويات  النوع االج ماعيعلى أستتتتتتتتتتتتتتاس من أشتتتتتتتتتتتتتتكال م عددل وم داخلة من ال مي ز غالًبا ما يعاني العمال املهاجرون 

على أستتتتتتتتتتتتاس لل  رقة على أستتتتتتتتتتتتاس النوع االج ماعي أحد االستتتتتتتتتتتتباب الرئ ستتتتتتتتتتتتية حيث يع با ال مي ز بغض النظر عن وضتتتتتتتتتتتتعه  القانوني، . األخرى 

                                                           
17 The narrative for advanced economies, such as Japan, Germany, the United States, Republic of 
Korea and, increasingly, China, is unlikely to apply to the situation in other economies. ILO ``Preparing 
for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu Dhabi Dialogue, 
(October 2019), http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf. See also, Work for a Brighter Future, (ILO 
2019) https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--
en/index.htm.   
18 See, ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and definition of 
recruitment fees and related costs, https://www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm.   
19 ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_633135.pdf.  
20 This can lead to high costs of migration, labour market segmentation, discrimination, poor working 
conditions, low wages, lack of social protection. Clara van Panhuys, Samia Kazi-Aoul and Geneviève 
Binette, “Migrant Access to Social Protection under Bilateral Labour Agreements: A Review of 120 
Countries and Nine Bilateral Arrangements”, ILO ESS Working Paper No. 57, 2017.   
21 Amo-Agyei, S. (2020, forthcoming) An Analysis of the Migrant Pay Gap, Technical Paper, ILO 
Geneva; Source: ILO (2018) Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third 
edition (This is as compared to 70% of men migrant workers in the same countries surveyed), 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm.   

http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
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بالنستتتتتبة خاصتتتتتة بالحصتتتتتول على فرص العمل والوصتتتتتول إ ى العمل الةئ ،  ما ي عل لعدم املستتتتتاوال ب ن الجنستتتتت ن فيأستتتتتواق العمل و  الجنس في

ية والعمل امل ز ي، وال  ور من املهاجرين ال ين يعملون في املهن العامةت في ق اع الرعاالنستتتتتاء املهاجرات  على ستتتتت يل املثالللعمال املهاجرين )

 (البناءق اع الاش يد و أو في عالية املهارل 

على أجور منخ ضتتتتتتة باملقارنة مع املواطن ن في مهن  فعادل ما يحصتتتتتتل العمال املهاجرين -فجوات األجور  من خةلعدم املستتتتتتاوال ك لك  ت  تتتتتت 

 ذات البلدان في (%12.6هاجرين تبلغ في امل وستتتتتتتتتتتتتط )إ ى أن فجول األجور بالنستتتتتتتتتتتتتبة للعمال املبيانات منظمة العمل الدولية  . وكما تشتتتتتتتتتتتتت امماثلة

عدم . وقد يحد 22 ب ن املواطن ن والعمال املهاجرينستتتتتتتتتتتتتت وى ال عليمي تعليلها باخ ةف امل( من ه   النستتتتتتتتتتتتتتبة ال يمكن 10%، وأن )املرت ع الدخل

حماية العمال مام ات ستتتتتتوق العمل،  كما ستتتتتت شتتتتتتكل عائقا أاح ياجعلى تلبية املنشتتتتتتأت ال جارية واالعمال قدرل  من ل جواته   امثل معالجة 

 خار  ن اق الحماية. وال ين غالبا ما يكونوااملهاجرين، وخاصة ال ين ه  في وضع غ ا قانوني 

ل أجور أفضل في دو بحوكمة هجرل اليد العاملة، حيث يع با توفر الوظائف ل بالنسبةتكاسب للهجرل الدولية ل وي املهارات أهمية متزايدل 

دول لحوكمة الهجرل.  ف ي ال رئ سية بالنسبةجرل األدمغة قضية وتع با ه .والنساءللعمال املهاجرين من ال  ور عامل ج ب كب ا االس قبال 

ت ت العالية للعمل في الدول عالية الدخل ضغ ا كب اا على الخدمايشكل نزوح املهاجرين من ذي املهاران يمكن أمنخ ضة الدخل والناش ة، 

 .ال نمية االق صاديةتحقي   ان  سيحد من فرص كما، مجال الدحة وال علي االج ماعية، خاصة في 

 .ال واناشارالب الة على مس وى العتساع فجوات املهارات العاملية ن ت   دراسة انماط الهجرل من منظور إفمن الضروري أل ا 

ال دريب على مهارات جديدل ، إضتتتتتتافة ا ى إعادل و ستتتتتتاباقية ل عزيز املهارات أما على املستتتتتت وى الوطني، فيجب أن ي   ت وير وتعزيز ستتتتتتياستتتتتتات إ 

كما يمثل تحقي  ، الوظائفشتتتتتتتتتتتكالية عدم ت اب  املهارات امل وفرل مع تلك امل لوبة لشتتتتتتتتتتتغل استتتتتتتتتتتات أفضتتتتتتتتتتتل وأك ا فعالية ملعالجة إت وير ستتتتتتتتتتتي

وأنظمة ال عل  مدى الحيال أمرا حيويا. الرستتتتتتتتتتتتتتمي غ ا   يأو ال عل /ءمة ب ن االح ياجات ال علية لستتتتتتتتتتتتتتوق العمل وأنظمة ال علي  الرستتتتتتتتتتتتتتمي واملوا

 .أن يكون االعتااف باملهارات جزًءا ال ي جزأ من ه   السياسات يجب  اضافة ا ى ذلك، 

خاصتتتتتة في الدول التي تعاني أصتتتتتة من ارت اع مستتتتت وى ، ضتتتتتافيا لحوكمة الهجرلتحديا إعودل املهاجرين وإعادل االندما  في أستتتتتواق العمل  تمثل

املؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات الحكومية املعنية ب قدي  خدمات ال وظيف ، وعدم قدرتها على ضتتتتتتتتتتتتعف قدرات املؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات املعنية، خاصتتتتتتتتتتتتة  كما أنالب الة. 

ام ما يشكل عائقا أمواالس قبال في مجال االعتااف باملهارات، غالبا مساعدل املهاجرين العائدين في ضوء ال نسي  املحدود ما ب ن دول االرسال 

 في أستتتتتتتتتتتتواق العمل وال صتتتتتتتتتتتتل امل ي في تو يع الوظائف عدم املستتتتتتتتتتتتاواليزيد  أوطانه . ك لك درل العمال العائدين على أعادل االندما  بنجاح في ق

 اجرات في ه ا االطار .هديات التي تواجة العامةت املمن ال حل االرسال واالس قبال دو   ل من على أساس النوع االج ماعي في

 نحو حوكمة أفضل للهجرة .

يجابية في مجال ال نمية. تحقي  ن ائ  إلضتتتتتتتتتتتتتتمان هي أمر محوري الهجرل  على ان حوكمة  (GFMD) للهجرل وال نميةاملن دى العاملي  أكدل املا 

 . القديمة للحوكمة، والوسائل امل احة ل ن ي هاااتيجيات ستاال  دافعا ملحا إلعادل ال  ك ا في 19-تشكل جائحة  وفيد

، وبأهمية املستتتتتتتتتتتتتتتاوال ب ن الجنستتتتتتتتتتتتتت ن في أهداف ال نمية  الهجرلحوكمة بدور العمل الةئ  في  2030أقرت خ ة ال نمية املستتتتتتتتتتتتتت دامة لعام لقد 

على  (GCM)امليثتاق العتاملي من أجتل هجرل منظمتة ، آمنتة وقتانونيتة  نص( كمتا 10.7 /8.8 /8.7املستتتتتتتتتتتتتت تدامتة.) على ستتتتتتتتتتتتتت يتل املثتال االهتداف رق  

 ،ومنشتتتتتتتتتتتتتت ت األعمال ستتتتتتتتتتتتتتل ات املحليةللحوكمة الهجرل على املستتتتتتتتتتتتتت وي ن االقليمي والوطني، مقرا بالدور الحاستتتتتتتتتتتتتت   ل حستتتتتتتتتتتتتت ن محددل  موجهات

  بي  لال عتتاون مع الكيتتانتتات االقليميتتة والتتدول في الطراف .حيتتث بتتدأت بتتال عتتل هتت   اواملج مع املتتدني في ضتتتتتتتتتتتتتتمتتان ال ن يتت العمتتاليتتة النقتتابتتات 

 .العامليامليثاق 

  االستتتتتتتتتتتتتاثمار في قدرات للعمل ، ثةث ر ائز2019في يونيو  اع ماد ال ي ت  و ، العمل الدولية حول مستتتتتتتتتتتتت قبل العمل ملنظمة  امل وي إعةنيدع  

إ ى تعمي  وتوستتتتتتيع ن اق العمل الةئ  واملستتتتتت دام. كما يدعو منظمة العمل الدولية واالستتتتتتاثمار في  ؛االستتتتتتاثمار في مؤستتتتتتستتتتتتات العمل ؛ ال شتتتتتتر

                                                           
22 Amo-Agyei, S. (2020, forthcoming) An Analysis of the Migrant Pay Gap, Technical Paper, ILO 
Geneva.Employer discrimination against migrants because of factors such as prejudice or distrust may 
account for part of the wage gap.   
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 ى  ا  في الدول االعضتتاء، كما يدعو إطراف االنجابة الح ياجات أطار االستت خ  دور قيادي في اوفي أ ،العمللغرض العمل بشتتأن هجرل الدولية 

طورت منظمتتة العمتتل التتدوليتتة ، 23 19-تجتتاو  التتدول أل متتة  وفيتتدبتتدايتتة مع و  .ال رص واملعتتاملتتةللمستتتتتتتتتتتتتتتتاوال متتا ب ن الجنستتتتتتتتتتتتتت ن في فعتتال تحقي  

 .24امل غ ال للاشغيل ح ياجات اال تلبية  علىوالشر ات واملج معات ل و مجموعة من االرشادات ملساعدل الد

 يللرفتتال  واألربتتاح الت تو يع أك ا عتتدالتتةإ ى ي تراعي ال روق ب ن الجنستتتتتتتتتتتتتت ن القتتائمتتة على الحقوق والت أطر لهجرل العمتتالتتةن يؤدي اع متتاد يمكن أ

بشتتكل أك ا  لعبور واالستت قبالامصتتال   ل من دول االرستتال و كما يمكن ان يراعي ، تحقيقهاعلى العمال املهاجرون من ال  ور والنستتاء يستتاعد 

 .عدالة

 

 

 

املدى لحماية األني  وطويلة سياسات يمكنها توجي  الالحقوق االساسية في العمل، "بوصلة للعمل الةئ  " ، وخاصة معاي ا العمل الدوليةتوفر 

يمكن للسياسات التي ت خ  املبادئ ال وجيهية ملنظمة العمل الدولية بشأن االس قدام  كما .25تلبية اح ياجات سوق العملالعمال املهاجرين و 

لكي تكون ه   األطر فعالة ، يجب بال شتتتتتتتتتتتر. و  ارواالتج العمل الجباي  الحد منتكافؤ ال رص وتستتتتتتتتتتتاعد على من أن تعز  العادل أستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتا لها، 

 .26 أنظمة الحماية االج ماعية التي تشمل العمال املهاجريننات أك ا مصداقية و بيا ب وف ادعمها 

 عنصتتتتتتتتترا  ستتتتتتتتت شتتتتتتتتتكل ك لكإن االستتتتتتتتتاثمار في ت وير مهارات العمال املهاجرين واالعتااف  ها واع مادها 
ً
املشتتتتتتتتتهد امل غ ا  لبية م  لبات لحاستتتتتتتتتما

 تعزيزمن الضتتتتتتتتتتتتتتروري كت لتك  . والعمتال املهرلالعمتال محتدودي املهتارل ختاصتتتتتتتتتتتتتتتة ، مستتتتتتتتتتتتتتتارات قتانونيتة الن قتال العمتالتةفي توف ا كت ا للاشتتتتتتتتتتتتتتغيتل، و 

 املسؤولةإضافة أ ى دع  مؤسسات سوق العمل ، أو برام  ال عل  مدى الحيال ال دريب ال عال بإهمية  رفع مس وى الوعيلاملمارسات الجيدل 

يشتكل بناء قدرات الشتر اء االج ماعي ن لل عاون مع الحكومة في ت وير وتن ي  ستياستات في ذات الستياق، وبرام  تنمية املهارات. عن ستياستات 

 املهارات عامة مساعدا ل حس ن أداء سوق العمل.

 ضتتتتتتتتتتتتتتروريتا لل نقتل لغرض العمتل ، بمتا في ذلتك ات تاقيتات ال عتاون الثنتائي املنظمتة األطراف ال عتاون الثنتائي وامل عتدد يظتلوبتال تأكيتد، 
ُ
ل عزيز أمرا

الضتتتتتتتتتتتتتتمان االج ماعي ونقل املهارات. ، خاصتتتتتتتتتتتتتتتة فيما ي عل  بالدخول القانوني، ستتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتتات من  ال أشتتتتتتتتتتتتتت اات، ل الةئ  عبا ممرات الهجرلالعم

إلعادل االندما  في  تهي ته في  لمهاجرين ال ين فقدوا وظائ ه  أو املساعدلتوف ا الدع  االق صادي ل أن ي سراون أيضا يمكن له ا ال ع حيث 

                                                           
23 Ibid. See, ILO Convention on Violence and Harassment, 2019 (No. 190), and Recommendation (No. 
206).   
24 ILO`s COVID-19 strategy will help: stimulate the economy and employment; support enterprises, 
jobs, income; protect workers, and rely on social dialogue. https://www.ilo.org/ankara/areas-of-
work/covid-19/WCMS_742555/lang--en/index.htm. 
   
25 ILO, Promoting employment and decent work in a changing landscape, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf (2020); Migration for Employment 
Convention (Revised), 1949 (No. 97) and Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 
1975 (No. 143), and Recommendations Nos. 86 and 151; ILO standards and fundamental rights 
highlighted in ILO 2016 General Survey on Promoting Fair Migration 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf ; See also ILO standards and COVID-19, 
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm.   
26 ILO ``Preparing for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu Dhabi 
Dialogue, (October 2019),  http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf   

https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_742555/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_742555/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
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، تعمل منظمتى العمل والهجرل الدولي  ن على قيادل 27ومع  يادل عدد ات اقيات ال عاون الثنائي وم كرات ال  اه  . أوطانه  أستتتتتتتتتتتتتتواق العمل في

ككل وى منظومة األم  امل حدل جهود شتتتتتتتتتبكة االم  امل حدل للهجرل من أجل إقرار إرشتتتتتتتتتادات الت اقيات ال عاون الثنائي ي   ت بيقها على مستتتتتتتتت 

 ملساهمة في تعزيز ه ا ال عاون. هدف ا

والهجرل،  ال علي  وال دريبأفضل ب ن سياسات الاشغيل و  تساق وتماسكإتحقي  ، حوكمة هجرل اليد العاملةي  لب تحس ن بشكل عام 

س كون لسياسات العامة لطر . كما ان األ 28املس قبلال لب على العمالة في  لبية املدربة لالقوى العاملة  توفرضمان خاصة فيما ي عل  ب

من خةل الحوار الاشاور مع جميع الجهات الحكومية وجميع ف ات املج مع، منهجية قائمة على أقوى وأك ا ديمومة إذا اساندت إ ى 

 .والعمال االعمالمنظمات أةحاب  وبمشاركةاالج ماعي 

 العمل؟  هجرةحوكمة  التي يمكن أن تساعد على تحسين  ضل املمارساتما هي أففي هذا االطار، 

  العمل للمهاجرين.مس قبل تحديات وفرص محور  اإلنسان ملعالجة نهج تبني 

 

  ال جوات القائمة في تحديد و ، ومشاركتهاالبيانات  توظيفجمع و السياسات القائمة على األدلة من خةل  صياغةدع  وتعزيز

 .اس خدام األدوات ال حليليةإحصاءات الهجرل إضافة ا ى 

 التي يح اجها سوق  املهارات ااتيجيات ال وظيف الوطنية ل حديدستإو سياسات هجرل اليد العاملة  تحقي  الدم  وال كامل ب ن

 .القانونية للهجرلسارات املوتعزيز اتلعمل 

 

   قاسو أداخل العاملة  تنقل االيديلزيادل حركة  ا ى دول االس قبال،  والسماح بالدخول  اات ال أشملن  دع  االنظمة املب كر 

 .وتعزيز إن اجية القوى العاملةالعمل 

 

 

 .ت وير سياسات هجرل لج ب العمال من ذوي املهارات العالية 

 

 

                                                           
27 For example, BLAs are increasing between Africa to the Middle East: Kenya concluded BLAs with 
Qatar (2013), Saudi Arabia (2017) and UAE (2018); Ethiopia concluded BLAs with Qatar, Saudi Arabia 
and Jordan, and negotiating others.   
28 ILO, Promoting employment and decent work in a changing landscape, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf (2020( 

 
 
 
   


