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كان للت�كنولوجيــا الرقميــة أو الت�كنولوجيــا بشــكل عــام ت�أثــرات هائلــة علــى مختلــف قطاعــات المجتمــع واألطــراف المعنيــة. 

وفــي إطــار حوكمــة هجــرة اليــد العاملــة، تقــّدم الت�كنولوجيــا الدعــم للجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة والمهاجريــ�ن 

ــ�ن مــن بــن المجــاالت  ــ�ن ودعمهــا. يعــّد تنظيــم توظيــف العّمــال المهاجري أنفســهم بمــا يضمــن حمايــة حقــوق المهاجري

الحاســمة التــي تشــكل تحديــًا للجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة علــى حــدٍّ ســواء، كمــا شــهدنا فــي الســنوات األخــرة 

طفــرة فــي تطويــ�ر المنصــات الرقميــة. ت�تيــح هــذه المنصــات للعمــال المهاجريــ�ن تقي�يــم جهــات التوظيــف وأصحــاب العمــل 

والوســطاء اآلخريــ�ن ومشــاركة رأيهــم بهــم، كمــا ت�تيــح توفــر معلومــات حــول رحلــة الهجــرة بأكملهــا بمــا فــي ذلــك 

الخطــوط  الهاتفيةالســاخنة أو تفاصيــل االتصــال فــي حــاالت الطــوارئ، وتقدم ميزات مثل  تســوية المنازعات والمســاعدة 

المجانيــة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع. وفــي الوقــت الحاضــر، ت�توّفــر مجموعــة مــن هــذه المنصــات التــي تــم 

تطوي�رهــا مــن قبــل الحكومــات والمجتمــع المدنــي والنقابــات والقطــاع الخــاص والمنظمــات الدوليــة. تســتعرض هــذه 

الدوليــة،  وبالمنظمــات  األخــرى،  الهجــرة  بممــرات  الخاصــة  الحاليــة  الرقميــة  للمنصــات  الجيــدة  الممارســات  الدراســة 

وبالمنظمــات غــر الحكوميــة بهــدف مســاعدة الــدول األعضــاء فــي  مســار حــوار أبوظبــي علــى تطويــ�ر منصــات مماثلــة 

من شأنها أن تخفف من النشر غر المتوازن للمعلومات بشأن عملية توظيف اليد العاملة في المنطقة.

تــّم جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا البحــث مــن المصــادر األوليــة والثانويــة. وقــد تــّم جمــع قــدٍر كبيــٍر مــن هــذه المعلومــات مــن 

أعضــاء منتــدى المهاجريــ�ن فــي آســيا والشــركاء مــن بلــدان المنشــأ الرئيســية فــي آســيا الذيــن قّدمــوا مالحظــات وتقي�يمــات 

مهمــة حــول فعاليــة تلــك المنصــات. وتــّم تقســيم المنصــات الرقميــة التــي جــرى تقي�يمهــا فــي هــذه الدراســة إلــى 

منّصــات رقميــة متوفــرة علــى المســتوي�ن اإلقليمــي والعالمــي )منّصــة التقي�يــم والمراجعــة التــي توّفــر  تســوية 

المنازعــات( ومنّصــات رقميــة مخصصــة بحســب البلــدان )منصــات التعليقــات(. المنصــات الرقميــة ضمــن الفئــة األولــى هــي 

التاليــة: مستشــار التوظيــف Recruitment Advisor، ونظــام اإلبــالغ عــن انتهــاكات حقــوق المهاجريــ�ن )MRVRS( أو همســة 

 Worker و ووركــر كونكــت ، Labourlink واليبــور لينــك ، Golden Dreams »واألحــالم الذهبيــة »جولــدن دريمــز ،Hamsa

Connect ، وكونرتاداتــوس Contratados. أّمــا الفئــة الثانيــة فتشــمل المنّصــات التاليــة: المنّصــات فــي الهنــد ونيبــال 

وســريالنكا وبنغالديــش والفلبــن وإندونيســيا. وتطرقــت هــذه الدراســة أيضــًا إلــى منصــات التواصــل االجتماعــي التــي 

يستخدمها المجتمع المدني بشكل رئيسي لمشاركة التقي�يمات والتعليقات على غرار »فايسبوك« و«واتساب«.

علــى الرغــم مــن العــدد الكبــر للمنّصــات الرقميــة التــي تــّم تطوي�رهــا بهــدف تقي�يــم أداء وممارســات وكاالت التوظيــف 

فــي المنطقــة، إال أن معظمهــا يفتقــر إلــى التحســن بــل ويحتاجــه لضمــان أن تخــدم المنّصــات الغــرض المنشــود المتمثــل 

بعــض  يلــي  مــا  فــي  بدايــة هجرتهــم. ونذكــر  منــذ  قــرارات مســتنرة  اتخــاذ  علــى  المهاجريــ�ن  العمــال  فــي مســاعدة 

االســتنتاجات الرئيســية المســتخلصة مــن الدراســة أال وهــي: إّن العمــال المهاجريــ�ن المســتهدفن ليســوا علــى درايــة 

تمكني العمالة التعاقدية المؤقتة من تقي�يم وكاالت التوظيف والوسطاء اآلخري�ن من خالل المنصات الرقمية
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بهــذه المنصــات الرقميــة، ويعانــي العمــال المهاجــرون مــن الوصــول غــر المت�كافــئ إلــى الت�كنولوجيــا بمــا يشــمل ارتفــاع 

ت�كلفــة رســوم اإلنرتنــت، كمــا أّن الــوكالء الفرعيــ�ن وجهــات التوظيــف غــر النظاميــة ليســوا جــزءًا مــن هــذه المنصــات. وبنــاًء 

علــى هــذه النتائــج، يوصــي الباحــث بنشــر المعلومــات حــول المنصــات الرقميــة مــن خــالل حمــالت التوعيــة وبرامــج التوجيــه 

فــي مرحلتــي مــا قبــل المغــادرة وبعــد الوصــول. وي�جــب علــى دول المنشــأ، إلــى جانب المجتمــع المدنــي ووكالء التوظيف، 

الســماح للعمــال المهاجريــ�ن بالمشــاركة فــي تقي�يــم تجربــة التوظيــف التــي يخوضونهــا ومراجعتهــا. كمــا يتعــّن نشــر هــذه 

ــ�ن المحتملــن. وي�جــب كذلــك علــى الحكومــات التنســيق مــع منظمــات  المراجعــات والتقي�يمــات وتعميمهــا بــن المهاجري

المجتمــع المدنــي للوصــول إلــى المعلومــات الموثوقــة والشــرعية التــي يتــّم جمعهــا مــن خــالل التفاعــالت عــر مواقــع 

التواصــل االجتماعــي مــع العمــال المهاجريــ�ن. عــالوة علــى ذلــك، يجــب علــى الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة 

ــر خيــار  النظــر فــي تطبيــق آليــات محــو األميــة التواصليــة للمهاجريــ�ن مــع الت�أكــد مــن ســهولة اســتخدامها. وي�جــب أيضــًا َتوفُّ

للوصــول إلــى تصنيــف المهاجريــ�ن ومراجعتهــم لــوكاالت التوظيــف فــي مرحلتــي مــا قبــل المغــادرة والعــودة. وينبغــي 

أيضــًا أن تؤخــذ تجربــة المهاجريــ�ن غــر الشــرعي�ن وضحايــا اإلتجــار فــي عــن االعتبــار نظــرًا ألن التوظيــف النظامــي قــد يغــدو 

غــر نظامــي فــي بلــد الوجهــة. وأخــرًا، يعــّد تطويــ�ر الشــراكات بــن األطــراف المعنيــة علــى جميــع المســتويات أمــرًا حيويــًا 

لضمان الشفافية في التوظيف عن طري�ق وضع حدٍّ لجهات التوظيف التي ال تراعي المعاي�ر األخالقية.
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