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جدول المحتويات

نظرة عامة: تقري�ر مرحلي من األمانة العامة

 األولوية المواضعية األولى: دعم قدرة الدول االعضاء على إدارة أسواق العمل وتعزي�ز
رفاه العمال من خالل الوسائل الت�كنولوجية الحديثة

 األولوية المواضعية الثانية: تيسري وتحسني انتقال المهارات ما بني دول المنشأ
والمقصد استجابة لمستقبل العمل

 األولوية المواضعية الثالثة: إدماج مفهوم النوع االجتماعي في إطار سياسات تعزي�ز
االستقدام والتوظيف بالدول االعضاء في حوار أبوظبي

 األولية المواضعية الرابعة: تعزي�ز التعاون االقليمي والدولي بني حوار أبوظبي
والمنتديات العالمية المعنية بالهجرة والعمل

أ (     نحو نظم الكرتونية فعالة لتسوية المنازعات العمالية في ممرات االنتقال للعمل ما بني الدول االعضاء في حوار أبوظبي

ب (   مد مظلة نظم حماية االجور لتشمل في نطاقها حماية أجور العمال المنزلي�ني، الخيارات المتاحة واالثار المتوقعه

ج (    تيسري خدمات بنكية وتحويالت آمنة، مقبولة الت�كلفة، وموجهة لخدمة العمالة التعاقدية المؤقتة بما فيهم العاملني في المنازل 

        باالستفادة من الت�كنولوجيا الحديثة

د (    تحسني فرص وصول العمال المهاجري�ن للمعلومات الصحية في الدول االعضاء بحوار أبوظبي

أ (     مبادئ توجيهية لتصميم الشراكات القائمة على المهارات

ب (   المواءمة بني احتياجات أسواق العمل بالدول االعضاء في حوار أبوظبي و اتجاهات انتقال العمال المهاجري�ن

أ (     االتجاهات الحالية والمستقبلية للطلب على النساء المهاجرات للعمل في مختلف القطاعات االقتصادية بالدول

       االعضاء في حوار ابوظبي، مع الرتكيز على تلك المتعلقة بالت�كنولوجيا

ب (  تحديد أفضل الممارسات لتعزي�ز فرص انتقال وتيسري توظيف النساء المهاجرات للعمل في القطاعات التي تشهد معدالت طلب

       مرتفعه على النساء مع الرتكيز على القطاع الصحي

أ (     لقاء على هامش إجتماع المراجعة األول لالتفاق الدولي من أجل هجرة آمنة، منظمة وقانونية لمناقشة الدور الهام

        لآلليات التشاورية االقليمية في تطبيق االتفاق.

ب (   اجتماع للخرباء لمناقشة فرص تعزي�ز التعاون االقليمي لضمان أخذ أولويات الدول األعضاء في اآلليات التشاورية بعني

        االعتبار عند صياغة األجندة الدولية للهجرة.

ج (    تيسري تبادل الدول االعضاء للمعلومات بشأن جهود تطبيق االتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة، وقانونية
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نظرة عامة: تقري�ر مرحلي من األمانة العامة

يأتــي هــذا االجتمــاع لكبــار المســؤولني فــي أعقــاب اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس، الــذي ُعقــد فــي دبــي فــي الفــرة مــن 26 

إلــى 27 أكتوبــر 2021. وهــو يتيــح الفرصــة لكبــار المســؤولني فــي الــدول األعضــاء وأصحــاب المصلحــة اآلخريــ�ن لتقي�يــم التقــدم المحــرز 

منــذ اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس، والبــدء فــي األعمــال التحضرييــة للقــاء الــوزاري التشــاوري الســابع، المقــرر عقــده فــي 

الربــع الثالــث مــن عــام 2023.

وشــاركت فــي اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس ســت عشــرة دولــة مــن األعضــاء وأربــع حكومــات مراقبــة، وســبعة هيئــات حكوميــة 

دوليــة وإقليميــة، وممثلــني عــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والحكومــات المحليــة ومنظمــات األمــم المتحــدة. وتــم إطــاع 

الــوزراء الحاضريــ�ن علــى نتائــج عمــل حــوار أبــو ظبــي برئاســة دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة، ورحبــوا بحكومــة باكســتان كرئيــس جديــد 

لــدورة 2022 - 2023، واعتمــدوا إعانــًا وزاريــًا ســيتم تنفيــذه فــي ظــل رئاســة باكســتان.

وحــدد اإلعــان الــوزاري خمــس أولويــات مواضيعيــة أولهــا دعــم قــدرة الــدول االعضــاء علــى إدارة أســواق العمــل وتعزيــ�ز رفــاه 

العمــال مــن خــال الوســائل الت�كنولوجيــة الحديثــة؛ وثانيهــا تيســري وتحســني انتقــال المهــارات مــا بــني دول المنشــأ والمقصــد اســتجابة 

لمســتقبل العمــل؛ وثالًثهــا، التصــدي لتحديــات كوفيــد 19-؛  ورابعهــا، إدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي إطــار سياســات تعزيــ�ز 

أبوظبــي  حــوار  بــني  التعــاون االقليمــي والدولــي  ؛ وأخــريًا، تعزيــ�ز  أبوظبــي  حــوار  بالــدول االعضــاء فــي  االســتقدام والتوظيــف 

والمنتديــات العالميــة المعنيــة بالهجــرة والعمــل.

كمــا طــرح اإلعــان الــوزاري سلســلة مــن التوصيــات إلعــداد جــدول أعمــال ينفــذ بالتعــاون بــني الــدول االعضــاء، بمســاعدة اللجنــة 

التوصيــات وتنفيذهــا. تقي�يــم  الخامــس( فــي  التشــاوري  الــوزاري  اللقــاء  تــم تشــكيلها عقــب  )التــي  االستشــارية 

كمــا دعــا اإلعــان الــوزاري األمانــة العامــة إلــى صياغــة تقريــ�ر ورفعــه إلــى الجلســة االفت�تاحيــة للمنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا 

ــ�ز التعــاون الدولــي والشــراكات العالميــة مــن أجــل هجــرة  الهجــرة )IMRF(، يؤكــد علــى كيفيــة مســاهمة حــوار أبوظبــي فــي  »تعزي

آمنــة ومنظمــة وقانونيــة‹‹ )الهــدف 23 مــن االتفــاق العالمــي للهجــرة(. )يســر األمانــة أن تنــوه إلــى أن هــذا التقريــ�ر قــد تــم تســليمه 

ونشــره بالفعــل علــى موقــع المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة علــى شــبكة اإلنرنــت - وتــم التنويــه بشــأنه فــي إطــار 

األولويــة المواضعيــة الرابعــة الجتمــاع كبــار المســؤولني.(

وفــي أعقــاب اللقــاء الــوزاري التشــاوري، وبنــاء علــى طلــب الــوزراء، دعــت األمانــة العامــة اللجنــة االستشــارية )المؤلفــة مــن حكومــات 

المملكــة العرب�يــة الســعودية وباكســتان والفلبــني وســري النــكا واإلمــارات العرب�يــة المتحــدة( لانعقــاد بغيــة مناقشــة اإلعــان الوزاري 

وتقي�يــم خيــارات تنفيــذه. وناقشــت اللجنــة االستشــارية توصيــات اإلعــان واقرحــت سلســلة مــن المســارات الملموســة، التــي أقرتهــا 

دولــة الرئاســة الحقــًا.
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وجــاءت المخرجــات فــي صــورة اتفــاق يقتضــي الركيــز علــى أربــع أولويــات مواضيعــة رئيســية، ت�تماشــى بشــكل وثيــق مــع اإلعــان 

الــوزاري. ووافقــت اللجنــة االستشــارية علــى دمــج موضوعــّي الركيــز علــى الوصــول إلــى العدالــة وكوفيــد19- فــي مســار واحــد 

تحــت عنــوان االســتفادة مــن اســتخدامات الت�كنولوجيــا الحديثــة. وفــي إطــار هــذه األولويــات المواضيعــة األربعــة، تــم االتفــاق علــى مــا 

مجموعــه 11 موضــوع محــدد، تشــكل معــًا أســاس جــدول األعمــال والمناقشــات المتوخــاة فــي اجتمــاع كبــار المســؤولني هــذا، وقــد تــم 

االنتهــاء مــن وضــع صيغتهــا النهائيــة علــى النحــو التالــي: 

 أ(    نحو نظم الكرونية فعالة لتسوية المنازعات العمالية في مسارات االنتقال للعمل ما بني الدول

       االعضاء في حوار أبوظبي

 ب(  مد مظلة نظم حماية االجور لتشمل في نطاقها حماية أجور العمال المنزلي�ني، الخيارات المتاحة واآلثار المتوقعة

 ج(   تيسري خدمات بنكية وتحويات آمنة، مقبولة الت�كلفة، وموجهة لخدمة العمالة التعاقدية المؤقتة بما فيهم

       العاملني في المنازل باالستفادة من الت�كنولوجيا الحديثة.

 د(   تحسني فرص وصول العمال المهاجري�ن للمعلومات الصحية في الدول االعضاء بحوار أبوظبي

 أ(      مبادئ توجيهية لتصميم الشراكات القائمة على المهارات.

 ب(    المواءمة بني احتياجات أسواق العمل بالدول االعضاء في حوار أبوظبي و اتجاهات انتقال العمال المهاجري�ن

 أ(       االتجاهات الحالية والمستقبلية للطلب على النساء المهاجرات للعمل في مختلف القطاعات االقتصادية

          بالدول االعضاء في حوار ابوظبي، مع الركيز على تلك المتعلقة بالت�كنولوجيا.

 ب(     تقي�يم أفضل الممارسات لتعزي�ز فرص انتقال وتيسري توظيف النساء المهاجرات للعمل في القطاعات

          التي تشهد معدالت طلب مرتفعه على النساء مع الركيز على القطاع الصحي.

 أ(       لقاء على هامش إجتماع المراجعة األول لاتفاق الدولي من أجل هجرة أمنة، منظمة وقانونية لمناقشة الدور

          الهام لآلليات التشاورية االقليمية في تطبيق االتفاق.

 ب(     اجتماع للخرباء لمناقشة فرص تعزي�ز التعاون االقليمي لضمان أخذ أولويات الدول األعضاء في اآلليات

          التشاورية بعني االعتبار عند صياغة األجندة الدولية للهجرة.

 ج(      تيسري تبادل الدول االعضاء للمعلومات بشأن جهود تطبيق االتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة، وقانونية.

1.  دعم قدرة الدول االعضاء على إدارة أسواق العمل وتعزي�ز رفاه العمال من خالل

    الوسائل الت�كنولوجية الحديثة

2.   تيسري وتحسني انتقال المهارات ما بني دول المنشأ والمقصد استجابة لمستقبل العمل

3.    إدماج مفهوم النوع االجتماعي في إطار سياسات تعزي�ز االستقدام والتوظيف

        بالدول االعضاء في حوار أبوظبي

4.    تعزي�ز التعاون االقليمي والدولي بني حوار أبوظبي والمنتديات العالمية المعنية بالهجرة والعمل
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وباإلضافــة إلــى االتفــاق علــى نطــاق العمــل، قــام الرئيــس، بمعاونــة اللجنــة االستشــارية واألمانــة العامــة، بتســمية الخــرباء الذيــن 

يمكــن االســتعانة بهــم لمســاعدة حــوار أبوظبــي فــي تحقيــق هــذه النتائــج. كمــا تــم االتفــاق علــى االســتمرار فــي التعــاون مــع ذات 

الخــرباء فــي بعــض الحــاالت التــي تشــاركت فيهــا األولويــات المواضيعيــة بــني رئاســتي اإلمــارات وباكســتان . كمــا تــم تحديــد خــربات 

إضافيــة فــي مجــاالت أخــرى.

واســتعدادًا الجتمــاع كبــار المســؤولني هــذا، دعــا الرئيــس واألمانــة العامــة الخــرباء المختاريــ�ن إلــى إعــداد االطــار العــام لابحــاث و أوراق 

العمــل التــي ســيتم عرضهــا علــى الــوزراء فــي اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســابع فــي العــام المقبــل. وســت�كون مناقشــة هــذه 

الخطــوط العريضــة محــور تركيــز يومــي الجتمــاع كبــار المســؤولني.

وســيتم تخصيــص مــا يقــرب مــن عشــري�ن دقيقــة لمناقشــة كل االطــار العــام لــكل دراســة ، كمــا ســت�تم دعــوة الخــرباء لتقديــم لمحــة عامة 

مدتهــا ســبع دقائــق، تليهــا جلســة لمــدة ثــاث عشــرة دقيقــة لطــرح األســئلة واســتقبال ماحظــات الــدول األعضــاء وأصحــاب المصلحــة 

اآلخري�ن.

ويتمثــل الهــدف العــام فــي، أواًل، تمكــني الــدول األعضــاء مــن التعليــق علــى اوراق العمــل المزمــع عرضهــا علــى اللقــاء الــوزاري 

وتقديــم مقرحاتهــم الثــراء محتواهــا، وثانيــًا، است�كشــاف مــدى اهتمــام الــدول األعضــاء بالمشــاركة فــي الربامــج البحثيــه المقرحــه،  

وصــواًل إلــى رفــد الــوزراء بأحــد عشــر تقريــ�ر ًا يســتجيب ألولويــات الــدول األعضــاء خــال  اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســابع ، متضمنــة 

رؤى قابلــة للتنفيــذ يمكــن للــدول االعضــاء المضــي قدمــا فــي تنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي اذا رغبــت فــي ذلــك  ، إمــا بشــكل 

فــردي أو بالشــراكة مــع بعضهــا البعــض، باإلضافــة إلــى توصيــات للــدورة التاليــة مــن حــوار أبوظبــي.

وفــي أعقــاب اجتمــاع كبــار المســؤولني هــذا، ســتعمل األمانــة العامــة مــع الخــرباء والمنظمــات المعنيــة مــن أجــل تنســيق الماحظــات 

الــواردة مــن كبــار المســؤولني، وتنــاول أي توصيــات وتوجيهــات أخــرى تنبثــق عــن اجتمــاع كبــار المســؤولني هــذا. ومــن المتوخــى أن 

يعقــد االجتمــاع الثانــي المقبــل لكبــار المســؤولني قبــل اللقــاء الــوزاري التشــاوري مباشــرة. كمــا أنــه ، مــن المتوقــع عقــد المزيــد مــن 

اجتماعــات حــوار أبوظبــي خــال 2023 ، ال ســيما فيمــا يتعلــق باألولويــة المواضعيــة الرابعــة.

وتنــوه األمانــة العامــة إلــى وجــوب تســمية رئيــس جديــد للــدورة التــي تلــي رئاســة باكســتان. ووفقــًا لنظــام حوكمــة حــوار حــوار 

ــدورة  ــث حــول الرئيــس القــادم ل ــم تحدي أبوظبــي، فمــن المتوقــع أن يكــون الرئيــس القــادم مــن إحــدى دول المقصــد، وســيتم تقدي

2024-2023 فــي اليــوم الثانــي مــن اجتمــاع كبــار المســؤولني. و يحــث الرئيــس واألمانــة العامــة بلــدان المقصــد علــى النظــر فــي 

إمكانيــة ترؤســها لحــوار أبوظبــي.
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أ ( نحــو نظــم الكرتونيــة فعالــة لتســوية المنازعــات العماليــة فــي ممــرات االنتقــال للعمــل مــا بــني الــدول االعضــاء 

فــي حــوار أبوظبــي

نقاط العمل بشأن النظم الفعالة لتسوية المنازعات العمالية للعمال بالمهاجري�ن عرب اإلنرتنت

أســواق  إدارة  علــى  االعضــاء  الــدول  قــدرة  دعــم  األولــى:  المواضعيــة  األولويــة 
الحديثــة الت�كنولوجيــة  الوســائل  خــالل  مــن  العمــال  وتعزيــ�ز رفــاه  العمــل 

فــي 27 أكتوبــر 2021 فــي دبــي، اعتمــد الــوزراء ورؤســاء الوفــود إعــان اللقــاء الوزاري التشــاوري الســادس المشــرك لحــوار أبوظبي. 

وغطــت التوصيــات، فــي جملــة أمــور، موضــوع “ دعــم قــدرة الــدول االعضــاء علــى إدارة أســواق العمــل وتعزيــ�ز رفــاه العمــال مــن خــال 

الوســائل الت�كنولوجيــة الحديثــة”. وقــد انبثقــت هــذه التوصيــات مــن البحــوث والمنشــورات والمشــاورات المكثفــة فــي 2020-2021، 

التــي أجريــت مــن خــال اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة )RCP( واجتماعــات الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي.

وفيمــا يخــص ملــف تســوية المنازعــات العماليــة للعمــال المهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت وتوســيع نطــاق أنظمــة حمايــة األجــور لتشــمل 

عامــات المنــازل، ت�تطلــب التوصيــات إجــراء بحــوث تشــغيلية برنامجيــة إلنتــاج خطــط تنفيذيــة مجديــة، وإجــراءات تقودهــا الدولــة فــي 

ســبيل تســهيل التنفيــذ الفعلــي لهــذه الخطــط. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التوصيــات المتعلقــة بمنصــات التحويــات والخدمــات المصرفية، 

والمتطلبــات الصحيــة لقبــول المهاجريــ�ن وعودتهــم، يمكــن أن تســتند إلــى البحــوث االستشــارية، ويمكــن أن تقــود الجهــات الفاعلــة 

مــن غــري الــدول إجــراءات التنفيــذ. وينصــب الركيــز فــي جميــع الحــاالت علــى البحــوث القائمــة علــى  اتخــاذ خطــوات تنفيذيــة ، وتنفيــذ 

الربامــج وخطــط التنفيــذ لرجمــة التوصيــات إلــى واقــع عملــي.

أوصــى إعــان حــوار أبوظبــي المشــرك الصــادر فــي أكتوبــر 2021 باتخــاذ إجــراءات مــن أجل "تمكني وتحســني وصــول العمــال المتعاقدين 

المؤقتــني إلــى العدالــة«؛ وجــاء بــه: » نــدرك ونؤيــد الــدور المهــم الــذي يمكــن أن تلعبــه األنظمــة اإللكرونيــة ومنصــات الت�كنولوجيــا 

الرقميــة فــي تعزيــ�ز التوظيــف األخاقــي وتســوية النزاعــات العماليــة بــني أصحــاب العمــل والموظفــني مــن خــال تمكــني الوصــول عــن 

ُبعــد، وخفــض الت�كاليــف وتســهيل االســتخدام متعــدد اللغــات؛ وندعــو إلــى وضــع برنامــج لتبــادل المعــارف بــني الــدول األعضــاء بشــأن 

مبــادئ التصميــم مــن أجــل اإلدارة الفعالــة ألنظمــة تســوية المنازعــات اإللكرونيــة التــي ت�تيــح فــرص مت�كافئــة فــي الوصــول إلــى ســبل 

االنتصــاف، فضــا عــن اســتخاص الــدروس المســتفادة مــن الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي وخارجهــا."

الربوفيسور جربي�ل فال،
مدير مجموعة جي كيه بارترنز وأستاذ زائر في كلية لندن لاقتصاد
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وفــي ســبيل ترجمــة التوصيــات إلــى واقــع عملــي، ســيجري االضطــاع ببحــوث تشــغيلية للربنامــج وتنفيذهــا، علــى أن تغطــي نقــاط 

العمــل التاليــة:

)1( اســتبيان عــام حــول  االنظمــة االلكرتونيــة تســوية المنازعــات العماليــة عــرب اإلنرتنت:اســتبيان عــام واســتعراض وتحليــل لجميــع أنظمــة 

ومخططــات تســوية المنازعــات العامــة والمتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت، ســواء المعمــول بهــا أو المخطــط لهــا فــي الــدول 

األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي، بهــدف تقي�يــم الوضــع وكيفيــة تحســني القــدرات والوظائــف والفعاليــة والكفــاءة والت�أثــري.

ــا  عــرب اإلنرتنــت علــى المســتوى الدولــي : إجــراء اســتبيان ومراجعــة وتحليــل ألنظمــة  )2( انظمــة تســوية المنازعــات العماليــة الكرتوني

وخطــط تســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت فــي مختلــف البلــدان حــول العالــم، وبــني الشــركات التقنيــة العالميــة 

التــي توفــر منصــات لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت، بهــدف تحديــد مامــح الممارســات الجيدة وكيفية تحســني 

القــدرات والوظائــف والفعاليــة والكفــاءة والت�أثــري.

إجــراء مراجعــة ومشــاورات فنيــة  )3( دول حــوار أبوظبــي التــي تطبــق أنظمــة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرتنــت:

مــع الــوزارات والــوكاالت المعنيــة فــي الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي التــي ت�تبنــى بالفعــل أنظمــة وخطــط عامــة و / أو متعلقــة 

بتســوية منازعــات المهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت، بهــدف اســتخاص الــدروس المتعلقــة بالمزايــا، والقــدرات والوظائــف والفــرص والخيــارات 

والتحديــات والمــوارد والمتطلبــات الهيكليــة )القانونيــة والتنظيميــة ومتطلبــات المــوارد البشــرية والت�كنولوجيــا(، وت�كلفــة إنشــاء 

وتطبيــق أنظمــة تســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت.

ــ�ن عــرب اإلنرتنــت: التشــاور مــع  )4( دول حــوار أبوظبــي التــي  لديهــا بالفعــل أنظمــة لتســوية المنازعــات العماليــة المتعلقــة بالمهاجري

الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي التــي لديهــا بالفعــل تمتلــك أنظمــة الكرونيــة لتســوية المنازعــات عــرب االنرنــت، ســواء المنازعــات 

العماليــة أو المنازعــات بشــكل عــام،   بهــدف فهــم احتياجاتهــا ورغباتهــا وتوقعاتهــا ومــن ثــم تحديــد فرصهــا وخياراتهــا وتحدياتهــا 

فيمــا يتعلــق بتبنــي وتطبيــق أنظمــة تســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرنــت.

)5( أصحــاب المصلحــة فــي أنظمــة تســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرتنــت:  إجــراء مراجعــة ومشــاورات مــع منظمــات دعــم 

المهاجريــ�ن والســفارات وشــركات المحامــاة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــ�ن، بهــدف التحقــق مــن االحتياجــات النوعيــة المتعلقــة بأنظمــة 

تســوية المنازعــات وإمكانيــة الوصــول لهــا، والوقــوف علــى الرغبــات والتوقعــات والتحديــات، والســمات األساســية والت�كميليــة 

لألنظمــة تســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن المطلوبــة مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج الممكنــة.

)6( خطــة مشــروع أنظمــة تســوية المنازعــات المتعلقــة بالمهاجريــ�ن عــرب اإلنرتنــت:  وضــع خطــة تنفيذيــة للمشــروع تشــتمل علــى 

خيــارات الشــراكات الفنيــة، وتحليــل المــوارد والت�كاليــف، علــى أن تبــني الخطــة بالتفصيــل كيفيــة إعــداد وتشــغيل أنظمــة وخطــط تســوية 

المنازعــات المتعلقــة بالعمالــة المهاجــرة عــرب اإلنرنــت فــي الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي، بحيــث ت�تضمــن مــن بــني أمــور أخــرى: 

أكــر أشــكال المنازعــات شــيوعًا؛ وظائــف الرجمــة اللغويــة والرجمــة الفوريــة؛ وســهولة وصــول المســتخدمني إلــى ملفــات الدعــاوى 

العماليــة؛ وســهولة الوصــول إلــى الدعــم والمشــورة الفنيــة والقانونيــة والمهنيــة عــرب اإلنرنــت؛ والتنفيــذ المناســب والكافــي 

للقــرارات.



SENIOR OFFICIALS’ MEETING | 2022 8

ب (  مد مظلة نظم حماية االجور لتشمل في نطاقها حماية أجور العمال المنزلي�ني، الخيارات

      المتاحة واالثار المتوقعه

ج (  تيســري خدمــات بنكيــة وتحويــالت آمنــة، مقبولــة الت�كلفــة، وموجهــة لخدمــة العمالــة التعاقديــة 

المؤقتــة بمــا فيهــم العاملــني فــي المنــازل باالســتفادة مــن الت�كنولوجيــا الحديثــة

تست�كشــف هــذه الورقــة القوانــني الحاليــة التــي تنظــم دفــع أجــور عمــال الخدمــة المنزليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

وإنفاذهــا. كمــا تســلط الضــوء علــى التحديــات القائمــة فــي مجــال اإلنفــاذ، وتحديــدًا تلــك المتعلقــة بالعمــال المنزليــ�ني والحلــول 

الموصــى بهــا لهــا.

ســركز هــذه الورقــة علــى تعزيــ�ز التحويــات الماليــة والخدمــات المصرفيــة الموجهــة نحــو المهاجري�ن للعمــال المتعاقديــن المؤقتني، 

بمــا فــي ذلــك عمــال الخدمــة المنزليــة، فــي الــدول األعضــاء فــي حــوار أبــو ظبــي. وســت�ت�ألف الورقــة مــن ســتة أقســام، هــي:

توفــر التحويــات - وهــي األمــوال التــي ترســلها العمالــة المهاجــرة إلــى الوطــن - شــريان حيــاة مالــي لمايــ�ني األســر الفقــرية فــي 

العديــد مــن الــدول الناميــة. وفــي عــام 2021، ســجلت تدفقــات التحويــات إلــى البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل  مكاســب قويــة 

بنســبة 8.6 فــي المائــة لتصــل إلــى 605 مليــار دوالر )انظــر الجــدول 1.1 والشــكل 1.1 مــن تقريــ�ر الهجــرة والتنميــة 36(. وباســت�ثناء الصــني، 

أكــرب متلــقٍ لاســت�ثمار األجنبــي المباشــر، كانــت التحويــات الماليــة أكــرب مصــدر للتمويــ�ل الخارجــي في البلــدان المنخفضة والمتوســطة 

الدخــل منــذ عــام 2016 )انظــر الشــكل 1.1 ب مــن تقريــ�ر الهجــرة والتنميــة 36(، وشــكلت حوالــي ثاثــة أضعــاف حجــم المســاعدات اإلنمائيــة 

الرســمية ألكــر مــن عقــد مــن الزمــان.

1(     دور تدفقات التحويات في التنمية العالمية
2(     فهم الت�أثري المباشر في الدول األعضاء بحوار أبوظبي

3(     تقليل ت�كلفة خدمات الحواالت للعمال
4(     االستفادة من التحويات المالية من أجل تعزي�ز الشمول المالي، بما في ذلك القروض 

         المرتبطة بالتحويات والمنتجات المالية األخرى
5(     دمج التحويات في أسواق رأس المال العالمية وربطها بإصدار سندات المغرب�ني

6(     توصيات للوزراء

جابر العلي، 
مدير العاقات الدولية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الكويت

ديليب راثا، 
كبري الخرباء االقتصادي�ني، ومدير وحدة الهجرة والتحويات ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة

والتنمية التابعة للبنك الدولي

1.  دور تدفقات التحويالت في التنمية العالمية
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وُتظهــر التحويــات مرونــة ملحوظــة أثنــاء األزمــات وفــي أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة، ممــا يوفــر مصــدرًا لت�أمــني االحتياجــات المعيشــية 

ــع الثانــي بســبب عمليــات  لألســر المتلقيــة. وحتــى خــال ذروة جائحــة كوفيــد19-، فــي عــام 2020، بعــد االنخفاضــات الحــادة فــي الرب

اإلغــاق، تعافــت تدفقــات التحويــات ونمــت بنســبة 0.8 فــي المائــة لتصــل إلــى 558 مليــار دوالر. وهكــذا، كانــت التحويــات هــي المصــدر 

الرئيســي للتمويــ�ل الدولــي للبلــدان الناميــة فــي عــام الركــود 2020، الــذي شــهد انخفاضــًا فــي االســت�ثمار األجنبــي المباشــر بنســبة 12 

فــي المائــة علــى خلفيــة تراجــع النشــاط العالمــي.

ــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل فــي عــام 2021 مدفوعــًا أواًل وقبــل   كان النمــو شــبه القياســي لتدفقــات التحويــات إلــى البل

ــ�ن الراغبــني فــي إرســال األمــوال إلعالــة أســرهم التــي تواجــه صعوبــات فــي الوطــن. وقــد كانــت هــذه القــدرة  كل شــيء بالمهاجري

علــى إرســال التحويــات مدفوعــة بالنشــاط االقتصــادي القــوي ومســتويات التوظيــف فــي العديــد مــن البلــدان المضيفــة الكبــرية 

ــ�رادات التحويــات الماليــة فــي الديناميــات عــرب المناطــق الناميــة خــال عــام 2021،  التــي نفــذت برامــج للتحفيــز المالــي. واختلفــت إي

مرتبطــة بعوامــل خاصــة بــكل بلــد، والتغــريات فــي موقــف سياســات بلــدان المقصــد الرئيســية بشــأن العمالــة المهاجــرة، والتحــوالت 

علــى الصعيــد الدوليــة، وفحــوى النشــاط االقتصــادي فــي البلــدان المضيفــة الرئيســية. )انظــر موجــز الهجــرة والتنميــة 35 للتحليــل(.

يضــم حــوار أبوظبــي بعضــًا مــن أكــرب الــدول المصــدرة للتحويــات الماليــة. ففــي عــام 2021، بلغــت التحويــات الخارجيــة مــن اإلمــارات 

العرب�يــة المتحــدة والمملكــة العرب�يــة الســعودية 47 و 42 مليــار دوالر علــى التوالــي. كمــا يضــم حــوار أبوظبــي فــي عضويتــه أيضــًا 

بعضــًا مــن أكــرب البلــدان المتلقيــة للتحويــات )علــى ســبيل المثــال، الهنــد 89 مليــار دوالر، باكســتان 31 مليــار دوالر، بنغاديــش 22 مليــار 

دوالر، الفلبــني 37 مليــار دوالر، ونيبــال ٪24 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(.

وبذلــك ت�كــون التحويــات الماليــة قــد وفــرت شــريان حيــاة مالــي لهــذه الــدول خــال أزمــة كوفيــد19-، حيــث زادت تدفقــات التحويــات 

الماليــة إلــى بنغاديــش بشــكل كبــري فــي عــام 2020 فــي أعقــاب الفيضانــات التــي غمــرت أكــر مــن ثلثــي البــاد. وقــد أثبتــت التحويــات 

الماليــة أنهــا مصــدر حيــوي لكســب الــرزق فــي نيبــال وســريانكا، ويعتقــد أنهــا زادت فــي باكســتان بعــد الفيضانــات األخــرية التــي اجتاحت 

البــاد.

تميــل ت�كلفــة إرســال الحــواالت إلــى أن ت�كــون مرتفعــة )رغــم أنهــا أقــل مقارنــة بمناطــق أخــرى مــن العالــم(، وترتفــع هــذه الت�كاليــف 

بشــكل خــاص فــي حالــة التحويــات المرســلة عــرب البنــوك التجاريــة )٪11 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022، وفقــًا لقاعــدة بيانــات أســعار 

التحويــات العالميــة للبنــك الدولــي(، ممــا يدفــع العمــال المهاجريــ�ن إلــى تحويــ�ل األمــوال مــن خــال مــزودي خدمــات تحويــ�ل األمــوال 

وغالبــًا مــن خــال مزوديــن غــري نظامــني. وإذا مــا تــم إرســال األمــوال واســتامها مــن خــال الحســابات المصرفيــة، فمــن المرجــح أن 

يتــم تشــجيع المهاجريــ�ن وأقاربهــم فــي الوطــن علــى زيــادة مدخراتهــم، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز التعميــق المالــي ومعــدل 

االســت�ثمار فــي االقتصــاد.

ويمكــن جعــل خدمــات التحويــات أرخــص وأســرع مــن خــال تبنــي الحلــول الت�كنولوجيــة الجديــدة )مثــل الهواتــف المحمولــة واإلنرنــت، 

لكــن ذلــك ال يشــمل العمــات المشــفرة(. ومــن بــني الشــروط المســبقة لجعــل هــذه التقنيــات فــي متنــاول العمــال هــو تســهيل فتــح 

الحســابات المصرفيــة، والتــي تعتمــد إلــى حــد كبــري علــى اللوائــح المتعلقــة بمكافحــة غســل األمــوال والجرائــم الماليــة. ومــن شــأن 

جعــل هــذه اللوائــح أبســط إلــى حــد مــا بالنســبة للمبالــغ الصغــرية مــن التحويــات الماليــة أن يشــجع علــى اســتخدام القنــوات المصرفيــة 

والمنصــات الت�كنولوجيــة الجديــدة للتحويــات.

2.   فهم الت�أثري المباشر في الدول األعضاء في حوار أبوظبي

3.  تقليل ت�كلفة خدمات الحواالت للعمال
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وثمــة الكثــري مــن الحوافــز حــول االســتخدام المحتمــل للعمــات المشــفرة والعملــة الرقميــة للبنــك المركــزي ودورهــا فــي تســهيل 

خدمــات التحويــات. وستست�كشــف الورقــة هــذا الجانــب بإي�جــاز.

يمكــن االســتفادة مــن التحويــات لتعزيــ�ز قــروض اإلســكان واألعمــال لألســر المتلقيــة. ويمكــن أيضــًا االســتفادة منهــا لتوســيع نطــاق 

مظلــة خدمــات الت�أمــني الصحــي.

ــادة الوصــول إلــى أســواق الســندات  ــات لتحســني التصنيفــات الســيادية، وزي علــى المســتوى الكلــي، يمكــن االســتفادة مــن التحوي

الدوليــة باســتخدام التدفقــات المســتقبلية للتحويــات كضمــان، وإصــدار مــا يعــرف باســم ســندات المغربــ�ني.

ويمكــن أن يســهم التحليــل الســليم لــدور التحويــات فــي رفــع التصنيــف االئ�تمانــي إلــى تحســني التصنيفــات الســيادية بعــدة درجــات 

بالنســبة لمعظــم البلــدان األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي.

ففــي أوقــات األزمــات الماليــة، التــي ت�راجــع فيهــا إمكانيــة الوصــول إلــى أســواق الســندات، تمكنــت المصــارف الوســيطة فــي الربازيــ�ل 

وتركيــا )علــى ســبيل المثــال( مــن جمــع مليــارات الــدوالرات مــن التمويــ�ل عــن طريــ�ق إصــدار ســندات مــن خــال منشــآت ذات أغــراض خاصــة 

أقيمــت فــي الخــارج، وعــرب اســتخدام التحويــات الماليــة المتدفقــة إلــى الداخــل مــن الخــارج كضمــان.

تقــدر مدخــرات المغربــ�ني بحوالــي 500 مليــار دوالر ســنويًا، وهــو مــا يطــرح فكــرة تســخري جــزء مــن هــذه المدخــرات مــن قبــل البلــدان 

األصليــة )للمهاجريــ�ن( لتمويــ�ل برامــج التنميــة الوطنيــة. ولقــد كانــت تجربــة إســرائيل والهنــد ونيجرييــا فــي إصــدار ســندات المغربــ�ني 

فــي الماضــي ناجحــة علــى مســتوى عــالٍ. وقــد جــرب عــدد مــن الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي )باكســتان والفلبــني وســريانكا( 

إصــدار ســندات المغربــ�ني لكــن نجــاح هــذه التجــارب كان متفاوتــًا إلــى حــد مــا، وي�رجــع ذلــك أساســًا إلــى أوجــه القصــور فــي التصميــم.

يســلط هــذا القســم الضــوء علــى بعــض التدابــري القابلــة للتنفيــذ علــى مســتوى السياســات لجعــل خدمــات التحويــات والخدمــات 

المصرفيــة فــي متنــاول العمــال المتعاقديــن )بمــا فــي ذلــك العمالــة المنزليــة( فــي البلــدان األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي. ويمكــن 

أيضــًا بحــث فكــرة إنشــاء آليــة مؤسســية )علــى غــرار معهــد التحويــات األفريقيــة( لدعــم الحكومــات فــي مراقبــة التطــورات فــي هــذا 

ــة بحلــول سياســاتية مناســبة. المجــال والتوصي

مراجع
KNOMAD/ البنك الدولي. 2022. تقري�ر الهجرة والتنمية 36

راثا، ديليب. 2014. منصة" تيد توكز"القوة الخفية في االقتصاد العالمي: تحوي�ل األموال إلى الوطن."

4.  االســتفادة مــن التحويــالت الماليــة مــن أجــل تعزيــ�ز الشــمول المالــي، بمــا فــي ذلــك القــروض المرتبطــة 

األخــرى الماليــة  والمنتجــات  بالتحويــالت 

5.   دمج التحويالت في أسواق رأس المال العالمية وربطها بإصدار سندات المغرتب�ني

6.  توصيات للوزراء
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د (   تحسني فرص وصول العمال المهاجري�ن للمعلومات الصحية في الدول االعضاء بحوار أبوظبي

مقدمة

يلعــب برنامــج مجلــس الصحــة الخليجــي لفحــص صحــة الوافديــن )وافــد(، فــي الــدول المصــدرة للعمالــة، دورًا رئيســيًا فــي اتخــاذ التدابــري 

الصحيــة المناســبة لضمــان لياقــة الوافديــن بدنيــًا ونفســيًا للعمــل.

ــا  ــر 2021 حتــى 31 ديســمرب 2021، تــم اإلعــان عــن عــدم لياقــة أكــر مــن 108 ألــف وافــد صحي ــا أنــه خــال الفــرة مــن 1 يناي ُتظهــر بياناتن

للعمــل. وهــذا يشــكل ٪4 مــن إجمالــي الوافديــن الذيــن تــم فحصهــم. وبالمثــل، خــال الفــرة مــن 1 ينايــر 2022 إلــى 31 أغســطس 2022، 

كان هنــاك أكــر مــن 107 آالف وافــد غــري الئــق صحيــا للعمــل، وهــو مــا يشــكل ٪4 مــن إجمالــي الوافديــن الذيــن تــم فحصهــم. 

ومــن أبــرز إنجــازات برنامــج )وافــد( ضمــان اســتيفاء العمــال المحتملــني الوافديــن إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي للمتطلبــات 

الصحيــة، وبالتالــي تقليــل إمكانيــة رفــض طلبــات ت�أشــريات العمــال وتصاريــ�ح العمــل بعــد وصولهــم. وبالتالــي، فإنــه يوفــر علــى العامــل 

المشــقة غــري الضروريــة لانتقــال مــن بلــد المنشــأ إلــى بلــد المقصــد، والرتيبــات ذات الصلــة التــي قــد تشــكل عبئــًا ماليــًا مرهقــًا، كمــا 

يوفــر علــى صاحــب العمــل ت�كبــد خســائر ماليــة أيضــًا.

إن الحــد مــن اآلثــار النفســية علــى الموظفــني واألثــر االقتصــادي علــى أصحــاب العمــل، لــم يكــن ممكنــًا دون التعــاون بــني برنامــج مجلــس 

الصحــة الخليجــي لفحــص صحــة الوافديــن وســفارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ووزارات الصحــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي 

والمراكــز الصحيــة المعتمــدة فــي بلدان المنشــأ.

د. سمري عبد اهلل الحداد، 
استشاري برنامج الوافدين )وافد(، مجلس الصحة الخليجي
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وكانت أبرز إنجازات برنامج مجلس الصحة الخليجي لفحص الوافدين خال عام 2022 كالتالي:

اســتؤنفت الزيــارات الميدانيــة خــال عــام 2022 مــن خــال القيــام بـــ 9 زيــارات فنيــة ميدانيــة تــم خالهــا تقي�يــم 213 مركــزًا 	 

طبيــًا )حتــى اآلن(.

إطــاق خاصيــة التقي�يــم اإللكرونــي للزيــارات الميدانيــة بحيــث يتــم تقي�يــم المراكــز إلكرونيــًا مــن خــال النظــام أثنــاء 	 

الزيــارات الفنيــة )مــن خــال نمــاذج ورقيــة(. تــم اســتخدام هــذه الخاصيــة لتقي�يــم 78 مركــزًا طبيــًا جديــدًا و 160 مركــزًا طبيــًا 

معتمــدًا فــي دول مختلفــة موزعــة علــى النحــو التالــي:

خــال الفــرة مــن ينايــر 2022 إلــى يوليــو 2022، اعتمــد مجلــس الصحــة الخليجــي 32 مركــزًا جديــدًا فــي دول مختلفة، وذلك بالتنســيق 	 

مــع األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون وســفارات دول المجلس واللجنــة المركزية الخليجيــة للربنامج.

تم إطاق هوية جديدة للربنامج باسم »وافد«. ومن المتوقع إطاق اسم النطاق )Wafid.com( في بداية عام 2023.	 

ــ�ن إلــى المعلومــات الصحيــة، تــم تضمــني خاصيــة جديــدة علــى الموقــع 	  وفــي ســبيل تحســني إمكانيــة وصــول العمــال المهاجري

اإللكرونــي للفحــص الصحــي للوافديــن، وهــي خاصيــة البحــث عــن المراكــز الطبيــة، والتحقــق مــن الحالــة الصحيــة، واألســئلة 

الشــائعة، والقواعــد، واللوائــح واإلرشــادات، بمــا فــي ذلــك المتطلبــات الصحيــة للوافديــن القادمــني إلــى دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي للعمــل أو اإلقامــة.

تم است�كمال الربط اإللكروني المحدث مع هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحري�ن في أغسطس 2022.	 
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1. إعادة تفعيل الربنامج في جمهورية الفلبني.

2. االستمرار في:

توســيع نطــاق مظلــة برنامــج الفحــص الصحــي للوافديــن لتمكــني أكــرب عــدد مــن الوافديــن مــن الوصــول إلــى خدمــة الفحــص الطبــي 	 

فــي بلدانهــم األصليــة، مــن خــال زيــادة عــدد المراكــز المعتمــدة تحــت مظلــة الربنامــج، إمــا فــي المــدن الحاليــة أو المــدن الجديــدة؛ 

أو زيــادة عــدد الــدول التــي ال تنــدرج تحــت مظلــة برنامــج فحــص الوافديــن.

 تحديث نظام الفحص الصحي اإللكروني للوافدين وتطوي�ره.	 

دعم المراكز الطبية المعتمدة.	 

حث أصحاب المصلحة والسلطات المعنية على استخدام النظام اإللكروني للفحص الصحي للوافدين.	 

الخطة المستقبلية:
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أ (  مبادئ توجيهية لتصميم الشراكات القائمة على المهارات

موجز المشروع 
ملخص تنفيذي )2 ص.(

مقدمة )2 ص.(

القسم 1: نظرة عامة على شراكات تنقل المهارات حول العالم )5-7 صفحات(

القسم 2: العناصر األساسية في تصميم شراكات تنقل المهارات )5-7 ص.(

القسم 3: مجاالت التعاون الضرورية في تصميم شراكات تنقل المهارات )5-7 ص.(

األولويــة المواضعيــة الثانيــة: تيســري وتحســني انتقــال المهــارات ما بني دول المنشــأ 
والمقصد اســتجابة لمســتقبل العمل

ــذ  ــات بشــأن السياســات المتعلقــة بتنفي ــواردة فــي الورقــة، ويقــدم توصي ُيســلط الملخــص التنفيــذي الضــوء علــى أهــم الرســائل ال
شــراكات تنقــل المهــارات.

ُيســلط هــذا القســم القصــري االفت�تاحــي الضــوء علــى األســباب التــي تــربر الحاجــة الملحــة إلــى شــراكات كافيــة وموســعة تعــزز مــن 
تنقــل المهــارات، ويلقــي الضــوء أيضــًا علــى قضيــة نقــص العمالــة، والتغيــ�ريات فــي اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة، واالتجاهــات 
الديموغرافيــة وتحــول االتجاهــات العالميــة بشــأن التوظيــف. كمــا يهيــئ المشــهد لمثــل هــذه االهتمامــات النوعيــة فــي الــدول 

األعضــاء بحــوار أبوظبــي، مــن منظــور البلــد المضيــف وبلــد المنشــأ، وبالتالــي تهيئــة المشــهد لبقيــة محتــوى الورقــة.

ُيوفــر هــذا القســم خريطــة لشــراكات تنقــل المهــارات القائمــة والتــي انتهــت صاحيتهــا حــول العالــم منــذ عــام 2000، بهــدف رســم 
صــورة واقعيــة لمــدى التنــوع الحالــي فــي مثــل هــذه الشــراكات. كمــا تســلط هــذه الخريطــة الضــوء علــى األهــداف والقطاعــات 

المســتهدفة والجهــات الفاعلــة المشــاركة ونتائــج هــذه الشــراكات.

ُيوضــح هــذا القســم العناصــر األساســية المطلوبــة لتصميــم شــراكات تنقــل المهــارات، بمــا فــي ذلــك تقي�يمــات العمالــة والمهــارات، 
واعتمــاد المؤهــات، ومتطلبــات البيانــات، ودور الجهــات الفاعلــة المختلفــة، واإلرادة السياســية والمؤسســية والمشــاركة المتوخــاة 

مــن كل مــن البلــدان المضيفــة وبلــدان المنشــأ. كمــا يست�كشــف الوســائل التــي تــم مــن خالهــا تنفيــذ هــذه العناصــر فــي الماضــي.

ُيقــدم هــذا القســم نظــرة عامــة علــى المجــاالت المختلفــة المطلوبــة لتنفيــذ شــراكات تنقــل المهــارات التــي ت�تطلــب تعاونــًا مؤسســيًا 
ــات، والتنســيق المؤسســي بشــأن مســائل العمــل والتعليــم عــرب الحــدود  ــادل البيان ــد. وتشــمل هــذه المجــاالت تب ــًا وداخــل البل دولي
وعــرب الــوزارات، والجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص وأهميــة ضمــان المنافــع المتبادلــة. وسيســلط الضــوء بشــكل خــاص علــى 
الحاجــة األساســية إلــى توفــري اإلمكانــات الازمــة لتنفيــذ هــذه الشــركات وإدارتهــا، فضــا عــن أهميــة ضمــان البعــد اإلقليمــي والمحلــي 

لهــذه الشــراكات

جايسون جاجنون، 
رئيس وحدة الهجرة والمهارات

وهيلينا كرافينهو،
مركز تطوي�ر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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القسم 4: الدروس المستفادة والثغرات المعرفية حول تنفيذ شراكات تنقل المهارات )5-7 ص.(

القسم 5:  ربط شراكات تنقل المهارات بالتنمية في كل من بلدان المنشأ والبلدان المضيفة )5-7ص.(

اســتنادًا إلــى األقســام الثاثــة الســابقة، ســيعتمد هــذا القســم العناصــر األساســية ومجــاالت التعــاون فــي بنــاء شــراكات تنقــل 
المهــارات، وسيقيســها فــي ضــوء الخــربات الســابقة فــي تنفيــذ شــراكات تنقــل المهــارات، ومــن ثــم ينتقــل إلــى اســتعراض الــدروس 
المســتفادة والثغــرات المعرفيــة الحاليــة حــول التنفيــذ، مــع تســليط الضــوء علــى المجــاالت التــي لــم يتــم بحثهــا جيــدًا والمتعلقــة 
بت�كاليــف وتمويــ�ل مثــل هــذه المبــادرات، وأوجــه القصــور فــي رصدهــا وتقي�يمهــا، والقضايــا المتعلقة باســتدامتها وقابليتها للتوســع. 
ويخت�تــم القســم بعــرض المخــاوف المتعلقــة بالفوائــد المتبادلــة لمثــل هــذه الربامــج، والت�أكيــد علــى الحاجــة إلــى تنفيــذ المزيــد مــن 

المبــادرات الصديقــة للتنميــة فــي بلــد المنشــأ.

يتمثــل أحــد أوجــه القصــور الرئيســية فــي شــراكات تنقــل المهــارات فــي عــدم إجــراء دراســة جــدوى قويــة توضــح حجــم اســتفادة البلــد 
المضيــف والبلــد األصلــي. وســريكز هــذا القســم علــى العناصــر األساســية الازمــة إلعــداد مثــل هــذه الدراســة التــي تســلط الضــوء علــى 
ــاء برامــج أقــوى موجهــة نحــو التنميــة يضمــن أن التنميــة فــي المنطقــة يمكــن أن ت�كــون  ــد اإلنمائيــة فــي بلــد المنشــأ. إن بن الفوائ
مســتدامة، وتعــود بالنفــع علــى جميــع األطــراف، كمــا أنــه يوفــر زخمــًا للشــركاء المانحــني، فــي مجــال التعــاون اإلنمائــي، لخلــق أوجــه 

تــ�آزر مــع مبادراتهــم الحاليــة والمســتقبلية فــي هــذه البلــدان.

مــن بــني 169 مليــون عامــل مهاجــر دولــي فــي العالــم، بحســب احصــاءات عــام 2019، اســتضافت الــدول العرب�يــة 14.3 فــي المائــة منهــم 

)24 مليــون، بمــا فــي ذلــك 4.2 مليــون امــرأة عاملــة(، ممــا يجعــل الــدول العرب�يــة إحــدى الوجهــات الرئيســية علــى مســتوى العالــم 

للعمــال المهاجريــ�ن، ســيما وأن نســبة المهاجريــ�ن إلــى العمــال المحليــ�ني مــن أعلــى النســب فــي العالــم. وكثــري مــن هــؤالء العمــال 

المهاجريــ�ن هــم مــن العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة، فــي قطاعــات مثــل البنــاء والضيافــة، أو عمــال الخدمــة المنزليــة. وقــد أوجــدت 

النهــج القطاعيــة لتنقــل اليــد العاملــة تقســيمًا فــي أســواق العمــل، كمــا شــهدت القطاعــات »التــي يهيمــن عليهــا المهاجــرون« ذات 

األجــور المنخفضــة تفرقــة مهنيــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي، فعلــى ســبيل المثــال، تهيمــن النســاء علــى أعمــال الرعايــة بينمــا 

يهيمــن الرجــال علــى أعمــال البنــاء.

إن عوامــل مثــل االفتقــار إلــى المهــارات المتوافقــة مــع احتياجــات الســوق، وغيــاب آليــات لجمــع معلومــات ســوق العمــل وتبادلهــا 

مــع بلــدان المنشــأ، وعــدم وجــود نظــام الختبــار المهــارات، ونقــص فــرص صقــل المهــارات وإعــادة صقلهــا، تســاهم مجتمعــة فــي عــدم 

تطابــق المهــارات مــع احتياجــات الســوق ونقــص فــرص العمــل الائــق أمــا العمــال المهاجريــ�ن فــي الــدول العرب�يــة.

ب (  المواءمــة بــني احتياجــات أســواق العمــل بالــدول االعضــاء فــي حــوار أبوظبــي و اتجاهــات انتقــال العمــال 

المهاجريــ�ن

كيشور كومار سينغ، 
أخصائي أول في تنمية المهارات، فري�ق الدعم الفني للعمل الائق، المكتب اإلقليمي لمنظمة 

العمل الدولية للدول العرب�ية 
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تشــغل قضيــة الهجــرة حيــزًا بالــغ األهميــة لــكل مــن بلــدان المنشــأ والمقصــد، ولكــن عمليــة الهجــرة تنطــوي علــى تحديــات معقــدة. 

ويشــكل عــدم التوائــم بــني تنقــل اليــد العاملــة والطلــب فــي ســوق العمــل أحــد التحديــات الرئيســية، ال ســيما فــي ضــوء تغــري مشــهد 

العمالــة ومتطلبــات المهــارات المســتقبلية فــي بلــدان المقصــد، مدفوعــًا بجهــود التحــول االقتصــادي والهيكلــي وأهــداف الت�أميــم 

وزيــادة اإلنتاجيــة. كمــا ســتؤدي زيــادة االســت�ثمار فــي الت�كنولوجيــا واســتخدامها أيضــًا إلــى تغيــ�ري أســاليب العمــل وقطاعاتــه، ممــا 

يــؤدي إلــى ظهــور وظائــف يمكــن القيــام بهــا عــرب المنصــات الرقميــة. وفــي ضــوء أنمــاط وقطاعــات العمــل المتغــرية، فمــن المتوقــع 

أن يتغــري عــدد وخصائــص العمــال المهاجريــ�ن المطلوبــني فــي أســواق العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا يتماشــى مــع 

االحتياجــات المتغــرية ألصحــاب العمــل ومتطلبــات المهــارات الجديــدة فــي بيئــة عمــل أكــر تعقيــدًا.

وفــي حــني أن بعــض المهــن ســتظل تعتمــد اعتمــادا كبــريا علــى العمــال المهاجريــ�ن نظــرا إلحجــام المواطنــني عــن القيــام بهــا، فــإن 

التغيــ�ريات الهيكليــة، بمــا فــي ذلــك نمــو قطاعــات جديــدة وتراجــع قطاعــات أخــرى، ســت�تطلب مجموعــات جديــدة مــن المهــارات التــي 

ســيتعني إمــا جلبهــا مــن الخــارج، أو تلبيتهــا مــن قبــل قــوة عاملــة وطنيــة أكــر مهــارة. وثمــة عــدة عوامــل اقتصاديــة وديمغرافيــة 

أخــرى ال تشــجع فقــط علــى االحتفــاظ بمخــزون مســتدام مــن العمالــة المهاجــرة، بــل تحفــز أيضــًا زيــادة المهــارات التــي يتعــني علــى 

هــذه البلــدان أن تجلبهــا مــن الخــارج. ويتفاقــم االفتقــار إلــى المهــارات المتوســطة والعاليــة فــي القــوى العاملــة الوطنيــة بســبب 

االســراتيجيات اإلنمائيــة الطويلــة األجــل لنقــل االقتصــاد مــن األنشــطة كثيفــة االســتخدام للمــوارد إلــى األنشــطة القائمــة علــى 

المعرفــة. وإذا مــا اســتمر عــدم توائــم المهــارات مــع احتياجــات ســوق العمــل، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يســاهم بشــكل أكــرب فــي عــدم 

كفــاءة ســوق العمــل ممــا يؤثــر بالتبعيــة علــى اإلنتاجيــة.

يتمثــل أحــد الجوانــب الرئيســية لمواءمــة تنقــل اليــد العاملــة مــع احتياجــات ســوق العمــل فــي تحســني توافــر المعلومــات المتعلقــة 

بســوق العمــل فيمــا يتعلــق بمهــارات العمــال األجانــب ومؤهاتهــم، بمــا فــي ذلــك تحديــد أدوات وآليــات المطابقــة وصــواًل إلــى 

تحديــد مجــاالت نمــو المهــارات المتوقعــة. وعلــى عكــس بلــدان المقصــد األخــرى التــي تواجــه نقصــا هيكليــًا فــي العمالــة، مثــل 

المملكــة المتحــدة وألمانيــا وأســراليا، تفتقــر مؤسســات ســوق العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى آليــات لنشــر وتبــادل 

ــة والفجــوات فــي المهــارات فــي دول  ــات المنتظمــة حــول نقــص المهــارات. وفــي غيــاب معلومــات عــن المهــن ذات األولوي البيان

المقصــد، ال يمكــن لســلطات التدريــب التقنــي والمهنــي  فــي بلــدان المنشــأ  االعتمــاد إال علــى المعلومــات الشــفهية التــي تنقلهــا 

وكاالت التوظيــف فــي ســبيل موائمــة مناهجهــا الدراســية مــع المهــارات والمؤهــات المطلوبــة فــي الــدول العرب�يــة. كمــا أن نقــص 

المعلومــات حــول المهــن والمهــارات ذات األولويــة المطلوبــة فــي دول المقصــد يجعــل أنظمــة التوجيــه المهنــي فــي دول المنشــأ 

عديمــة الجــدوى.

إن هــذا الوضــع المليــئ بالفجــوات المعلوماتيــة المتعلقــة بمتطلبــات ســوق العمــل مــن شــأنه أنــه يحــول دون اتخــاذ قــرارات ســليمة 

تســتند إلــى األدلــة والمواءمــة الفعالــة بــني العــرض والطلــب علــى العمــال المهاجريــ�ن، فضــا عــن توقــع المهــارات الازمــة فــي 

المســتقبل. كمــا أن محدوديــة الشــراكات الفعالــة فــي مجــال المهــارات ال تــؤدي ســوى إلــى إعاقــة الجهــود الراميــة إلــى التحديــث 

المســتمر لمهــارات العاملــني فــي دول المنشــأ واالرتقــاء بهــا باســتمرار لت�تناســب مــع حجــم الطلــب علــى المهارات فــي دول المقصد. 

ومــن ناحيــة أخــرى، ثمــة نــدرة شــديدة فــي البيانــات المتعلقــة بخصائــص العمــال المهاجريــ�ن فــي الــدول العرب�يــة ومهاراتهــم، وهــي 

معلومــات بالغــة األهميــة مــن أجــل وضــع سياســات وأنظمــة مســتنرية تســهم فــي تحســني مهاراتهــم وإعــادة ت�أهيلهــم فــي ضــوء 

احتياجــات ســوق العمــل ســريعة التغــري.

التناقض بني الحاجة إلى العمالة المهاجرة الماهرة وعدم توائم المهارات

عدم تناسق المعلومات بشأن االحتياجات من المهارات وحجم الفجوات في بلدان المقصد
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علــى الصعيــد العالمــي، أفــادت 81 فــي المائــة مــن الحكومــات فــي عــام 2019 أنهــا ت�تبنــى سياســات لتســهيل تقي�يــم المهــارات 
واعتمــاد المؤهــات المكتســبة فــي الخــارج، ممــا يعنــي أنهــا وضعــت معايــ�ري رســمية العتمــاد المؤهــات األجنبيــة مثــل الدرجــات 
العلميــة والمهــارات والكفــاءات المكتســبة فــي الخــارج. تــم تجريــب مفهــوم تقي�يــم التعليــم والخــربات الســابقة فــي بعــض الــدول 
العرب�يــة، التــي اســتخدمت أدوات االعتمــاد بهــدف دمــج الاجئــني فــي أســواق العمــل لديهــا. ومــن خــال تحديــد نتائــج التعلــم الرســمية 
وغــري الرســمية وتوثيقهــا وتقي�يمهــا والتصديــق عليهــا وفقــا للمعايــ�ري المســتخدمة فــي التعليــم والتدريــب النظاميــ�نّي، توفــر آليــة 
“تقي�يــم التعليــم والخــربات الســابقة” فرصــة لألشــخاص الكتســاب المؤهــات التــي تمكنهــم مــن الوصــول إلــى الوظائــف الشــاغرة ذات 
األجــور األفضــل، بمــا يتناســب مــع مهاراتهــم. وفــي ســياق تطبيــق آليــة “تقي�يــم التعليــم والخــربات الســابقة” فــي هجــرة اليــد العاملــة، 

يمكــن النظــر أيضــًا فــي الــدروس المســتفادة فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ.

ــذي عقــد فــي نوفمــرب 2013،  ــة، ال ــد العامل ــة بشــأن هجــرة الي وتدعــو اســتنتاجات االجتمــاع التقنــي الثاثــي لمنظمــة العمــل الدولي
إلــى إجــراء تقي�يــم ســليم الحتياجــات ســوق العمــل والمهــارات، يشــمل، مــن بــني أمــور أخــرى “... است�كشــاف آليــات التقي�يــم المتبــادل 
للمهــارات، وإصــدار شــهادات االعتمــاد المبنيــة علــى تجربــة منظمــة العمــل الدوليــة وبمشــاركة نشــطة مــن الشــركاء االجتماعيــ�ني؛ 
وفــي هــذا الصــدد، ثمــة حاجــة ملحــة إلــى تشــجيع ودعــم المؤسســات والمبــادرات القائمــة التــي لديهــا القــدرة علــى تســهيل ت�كامــل 

ســوق العمــل وتحســني المواءمــة بــني المهــارات”.

وقــد است�كشــف حــوار أبوظبــي جــدوى أنظمــة اعتمــاد المهــارات واالعــراف المتبــادل. ويهــدف برنامــج الفحــص المهنــي الــذي 
ــ�ن ومهاراتهــم فــي المجــاالت  تــم إطاقــه مؤخــرا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية إلــى التحقــق مــن مؤهــات العمــال المهاجري
المهنيــة ذات األولويــة، إذ ينطبــق برنامــج الفحــص المهنــي علــى حوالــي 1000 مهنــة محــددة للعمــال المهــرة فــي 23 مجــال علــى 
النحــو المحــدد فــي التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن، وهــو جــزء مــن نظــام االعتمــاد المهنــي، الــذي يهــدف إلــى تنظيــم وتحســني 

ســوق العمــل مــن خــال توحيــد المؤهــات المهنيــة.

كمــا أن الشــراكة العالميــة للمهــارات بشــأن الهجــرة )GSPM( التــي تقودهــا منظمــة العمــل الدوليــة، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة، 
واليونســكو، والمنظمــة الدوليــة للتخطيــط، واالتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال، والتــي تحشــد الخــربات مــن أجــل تطويــ�ر مهــارات العمــال 

المهاجريــ�ن واالعــراف بهــا، قــد تســاعد أصحــاب العمــل علــى الوصــول إلــى مجموعــة أكــرب مــن العمــال.

يلعــب الوضــع الحالــي دورًا إي�جابيــًا فــي رفــع مهــارات العمــال المهاجريــ�ن وإعــادة صقــل مهاراتهم فــي الدول األعضاء بحــوار أبوظبي، 

حيــث تعمــل التحــوالت الهيكليــة، وخاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، علــى تحويــ�ل الطلــب علــى العمالــة نحــو األنشــطة التــي 

مــن غــري المرجــح أن تلبيهــا القــوى العاملــة الوطنيــة، علــى األقــل خــال العقــد المقبــل.

ولمعالجــة نقــص المهــارات، ُيركــز العديــد مــن أصحــاب العمــل علــى التدابــري الداخليــة التــي تشــمل تحســني المهــارات. وقــد كشــف 

اســتطاع “برايــس ووترهــاوس كوبــرز الشــرق األوســط بشــأن آمــال ومخــاوف القــوى العاملــة لعــام 2022” أن ٪75 مــن الموظفــني 

الذيــن شــملهم االســتطاع فــي الكويــت، و٪60 فــي قطــر، و٪58 فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، و٪46 فــي اإلمــارات العرب�يــة 

المتحــدة، يعتقــدون أن بادهــم تعانــي مــن نقــص فــي الكفــاءات المتخصصــة. ومــع ذلــك، كان المشــاركون فــي المنطقــة أكــر ثقــة مــن 

المتوســط العالمــي لاســتطاع )47 فــي المائــة مقابــل 40 فــي المائــة علــى مســتوى العالــم( بــأن أربــاب عملهــم يعطــون األولويــة 

لتنميــة المهــارات.

تقي�يم المهارات

رفع مهارات العمال المهاجري�ن لتحسني توائم المهارات مع احتياجات سوق العمل
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ــ�ز التدريــب  تشــمل السياســات المتاحــة أمــام دول المقصــد كأدوات لتحقيــق تنميــة المهــارات تقديــم حوافــز ألصحــاب العمــل، وتعزي

المهنــي، وتبنــي آليــة “تقي�يــم التعليــم والخــربات الســابقة”، ورســوم تصاريــ�ح العمــل المتمايــزة، وإقــرار نظــام الحصــص علــى مســتوى 

القطاعــات، وتحســني الثقــة فــي المعايــ�ري المهنيــة. ولتقليــل الت�كاليــف التــي يت�كبدهــا العامــل المهاجــر وزيــادة التحويــات مــن خــال 

تحســني المهــارات، ينبغــي وأن ت�تضمــن السياســات فــي دول المقصــد حواجــز أقــل للوصــول إلــى مرافــق التدريــب علــى المهــارات 

وتقليــل الرســوم علــى أنشــطة التدريــب وإصــدار الشــهادات. ويمكــن أن يكــون حــوار أبوظبــي منتــدى مناســبًا للمضــي قدمــًا فــي 

التناقــش حــول كيفيــة ت�كي�يــف الممارســات الواعــدة لتحســني المهــارات فــي جنــوب وجنــوب شــرق آســيا - دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وأفريقيــا - دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال أطــر التعــاون التــي تشــمل الحكومــة والشــركاء االجتماعيــ�ني وأصحــاب 

ــة. ــ�ن ذوي الصل المصلحــة اآلخري

وقــد حــان الوقــت لتعزيــ�ز تنميــة المهــارات ومنظمــات التدريــب وأنظمــة تقديــم التدريــب مــن خــال تشــجيع نهــج التعلــم مــدى الحيــاة، 

علــى النحــو الــذي أبرزتــه توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )195( بشــأن تنميــة المــوارد البشــرية لعــام 2004. وينبغــي ترجمــة هــذا 

اإلطــار علــى مســتوى األنظمــة مــن خــال تصميــم وتنفيــذ سياســات تهــدف إلــى تحديــد المتطلبــات المهنيــة، التــي يمكــن ترجمتهــا إلى 

معايــ�ري مهنيــة وتعليميــة. ويتوقــف نجــاح هــذه السياســات علــى ت�أي�يــد الهيئــات الثــاث المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة وغريهــا مــن 

أصحــاب المصلحــة المعنيــ�ني؛ ولذلــك، فــإن إعــادة صقــل مهــارات العمــال المهاجريــ�ن ورفــع مهاراتهــم أمــر بالــغ األهميــة فــي كل مــن 

بلــدان المقصــد وبلــدان المنشــأ لموائمــة تنقــل العمالــة مــع الطلــب الفعلــي فــي ســوق العمــل. كمــا أن تبنــي نظــام قــوي لتقي�يــم 

المهــارات واعتمادهــا يمكــن أن يوفــر أيضــًا وســيلة مفيــدة لتعزيــ�ز التعلــم مــدى الحيــاة وموائمــة المهــارات، وهــذا باإلضافــة إلــى 

المشــورة المهنيــة القائمــة علــى معلومــات الســوق.

يمكــن أن توفــر الشــبكة المتناميــة لمراكــز مــوارد المهاجريــ�ن )MRCs( فــي مختلــف بلــدان المنشــأ وســيلة أخــرى فعالــة لموائمــة تنقــل 

العمالــة مــع احتياجــات ســوق العمــل. وقــد تــم إنشــاء مراكــز مــوارد المهاجريــ�ن فــي العديــد مــن بلــدان المنشــأ، بمــا فيهــا باكســتان 

وبنغاديــش، لدعــم المهاجريــ�ن المحتملــني بمعلومــات عــن الوظائــف الشــاغرة فــي الخــارج وقنــوات الهجــرة النظاميــة وخيــارات 

ت�أشــريات التعليــم، فضــًا عــن إســداء المشــورة بشــأن تنميــة المهــارات الموجهــة نحــو الطلــب وبرامــج التدريــب المهنــي.

1.  استنادًا إلى أفضل الممارسات الموضحة، ما هي التدابري التي يمكن اتخاذها أو تجري�بها لتعزي�ز السياسات
     واآلليات المتعلقة   باالحتياجات من المهارات وتبادل المعلومات مع بلدان المنشأ بشأن الفجوات في المهارات؟

2.  باإلشارة إلى مبادرات على غرار معهد التدريب السريانكي األلماني )SLGTI( الذي يعمل على ت�أهيل
     العمال المهاجري�ن السريانكي�ني وفق اإلطار األلماني الوطني للمؤهات المهنية والحرفية، هل ُتعد مبادرات التعليم 

      العابرة للحدود الوطنية نموذجًا مناسبًا لتعزي�ز التدريب قبل مغادرة العمال المهاجري�ن المحتملني؟

3.  هل تشكل الشبكة اإلقليمية المتخصصة لمعاهد التعليم والتدريب التقني والمهني نهجًا مجديًا
      لتعزي�ز مسارات الهجرة الماهرة؟

4.  كيف يمكن تعزي�ز الحوارات اإلقليمية والشراكات في مجال المهارات بهدف توسيع نطاق أفضل ممارسات
      تقي�يم المهارات في الدول األعضاء بحوار أبوظبي؟

المراكز المعنية بدعم وتوفري المعلومات بشأن المهاجري�ن )مراكز الموارد للمهاجري�ن(

أسئلة إرشادية للمناقشة
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أ (  االتجاهــات الحاليــة والمســتقبلية للطلــب علــى النســاء المهاجــرات للعمــل فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة 

بالــدول االعضــاء فــي حــوار ابوظبــي، مــع الرتكيــز علــى تلــك المتعلقــة بالت�كنولوجيــا

معلومات عامة

األولويــة المواضعيــة الثالثــة: إدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي في إطار سياســات 
تعزيــ�ز االســتقدام والتوظيــف بالــدول االعضــاء في حــوار أبوظبي 

يت�أثــر مســتقبل العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعــدد كبــري مــن العوامــل الجوهريــة. وقــد أعطــت دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي األولويــة للتنويــع االقتصــادي، وقطاعــات الت�كنولوجيــا المتقدمــة، واقتصــاد المعرفــة والخدمــات، وزيــادة مشــاركة المــرأة 

فــي القــوى العاملــة وتوطــني القــوى العاملــة، واتخــذت فــي ســبيل ذلــك مجموعــة مــن التدابــري لحمايــة العمــال المهاجريــ�ن مــن 

النســاء والرجــال، بمــن فيهــم العمــال المنزليــون. ومــن بــني أهــم المحــددات لمســتقبل العمــل هــو التفاعــل بــني األتمتــة والرقمنــة 

ــر بشــكل خــاص علــى  ونمــاذج األعمــال التــي يحتمــل أن تســتمر بعــد كوفيــد19-، وأشــكال العمــل وســلوكيات المســتهلكني التــي تؤث

بعــض القطاعــات االقتصاديــة والمهــن ومســاحات العمــل التــي ت�تطلــب مســتويات عاليــة مــن القــرب المــادي والتفاعــل البشــري. 

ــة والضيافــة، واألعمــال  ــادق، وتجــارة التجزئ ــرًا بكوفيــد19- هــي قطــاع  الرفيــه والســفر، والمطاعم/الفن وكانــت أكــر القطاعــات ت�أث

ــ�ن. المكتبيــة القائمــة علــى الحاســب اآللــي، واإلنتــاج والتخزي

وتشــري األبحــاث إلــى أن الرقمنــة المتزايــدة والســريعة الخطــى فــي معظــم القطاعات والوظائف، وانتشــار المنصــات الرقمية، وزيادة 

األعمــال التجاريــة عــرب اإلنرنــت واألتمتــة إلــى جانــب ت�أثــريات كوفيــد19- يمكــن أن تؤثــر علــى العامــات - المواطنــات والمهاجــرات - فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى النحــو التالي:

أ(   ت�أثــري ضئيــل أو معــدوم علــى قطاعــات العمــل التقليديــة للنســاء والتــي تعتمــد بشــكل كبــري علــى التفاعــل البشــري، والرعايــة 

الشــخصية، والمهــام والخدمــات اإلبداعيــة وغــري الروتينيــة مثــل أعمــال الرعايــة )العمــل المنزلــي إلــى حــد كبــري، والرعايــة الصحيــة(، 

وكــذا قطــاع التعليــم الــذي ت�كــون إمكانــات األتمتــة بــه أقــل مــن المتوســط. وفــي حــني أن العديــد مــن عامــات المنــازل كــن عاطــات 

عــن العمــل خــال جائحــة كوفيــد 19، إال أن هــذا القطــاع الفرعــي آخــذ فــي االنتعــاش وسيســتمر الطلــب عليــه، ســيما مــع وجــود قاعــدة 

مهــارات جديــدة. وستشــهد الرعايــة الصحيــة التــي كانــت فــي الخطــوط األماميــة خــال الجائحــة فرصــًا مســتمرة للنســاء، خاصــة فــي 

المهــن / العمليــات التــي تعتمــد بشــكل أكــرب علــى الت�كنولوجيــا. وفــي حــني أن التعليــم عــرب اإلنرنــت كان فــي ذروتــه إبــان الجائحــة، 

فمــن المرجــح أن يكــون لــدى النســاء فــرص عمــل جديــدة كمعلمــات وباحثــات فــي مجاالت العلــوم والت�كنولوجيــا والهندســة والرياضيات 

القائمــة علــى التطبيقــات والتقنيــات الرقميــة، وفــي أدوار دعــم ت�كنولوجيــا المعلومــات. 

د. جان ديكونها،  
كبري المستشاري�ن العالمي�ني للهجرة الدولية، هيئة األمم المتحدة للمرأة
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ب(   مخاطــر إحــال الت�كنولوجيــا لفئــة محــدودة مــن النســاء فــي الوظائــف الروتينيــة متوســطة المهــارات   مثالمبيعــات والوظائــف 

الكتابيــة فــي القطاعــات االجتماعيــة والماليــة والتجاريــة والتجاريــة مثــل السفر/الســياحة، واإلقامة/الضيافــة، وتجــارة التجزئــة/

التجــارة، والخدمــات المالية/الت�أمــني التــي تعمــل فيهــا المــرأة بالفعــل. ومــع ذلــك، يمكــن أن يســهم التعليــم العالــي والمهــارات 

فــي منــع فقــدان الوظائــف وخلــق فــرص عمــل جديــدة، بمــا فــي ذلــك فــي األدوار اإلداريــة واإلشــرافية العليــا والمتوســطة. ومــن 

المعلــوم أن النســاء والرجــال العاملــني فــي هــذه القطاعــات التــي ت�تطلــب تفاعــًا مباشــرًا فقــدوا وظائفهــم خــال جائحــة كوفيــد/ أو 

عملــوا عــن بعــد، ومــن المرجــح أن تســتمر بعــض هــذه الوظائــف إمــا عــن بعــد داخــل بلــدان المنشــأ أو مــن خارجهــا.

ــة التــي توفــق بــني الموظفــني والوظائــف. وفــي حــني أن  ــة ومــن خــال المنصــات الرقمي ــدة عــرب الرقمن ج(   خلــق فــرص عمــل جدي

التقنيــات الجديــدة تولــد فــرص عمــل مــن المنــزل للنســاء، إال أن هــذه الفــرص إلــى جانــب أعمــال الرعايــة فــي المنــزل وبيئــات العمــل 

المنزليــة األقــل مثاليــة يمكــن أن تزيــد مــن أعبــاء العمــل ومســتويات التوتــر لــدى المــرأة وبالتالــي تقلــل مــن إنتاجيتهــا. كمــا أن بعــض أو 

معظــم هــذه الفــرص، وال ســيما العمــل المتقطــع عنــد الطلــب، ســيكون بصفــة غــري رســمية، ممــا يضــر بأجنــدة العمــل الائــق للعامــات 

المواطنــات والمهاجــرات.

د(   خلــق وظائــف مكتبيــة جديــدة يحتمــل أن ت�كــون مائمــة للمــرأة مــن ذوي المهــارات المتوســطة إلــى العليــا فــي مجــاالت التصنيــع 

والنفــط/ الغــاز والتعديــن والتشــي�يد لتحــل محــل المهــام الكثيفــة العمالــة والمرهقــة بدنيــًا فــي قطاعــات عمــل الذكــور.

وســيتوقف مســتقبل ل فــرص العمــل الائــق المتاحــة للمــرأة – المواطنــات والمهاجــرات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي –  علــى 

السياســات الحكوميــة والمؤسســية والتشــريعات التــي تنظــم توظيــف المــرأة فــي هــذه القطاعــات، وتضيــق الفجــوة بــني الجنســني 

فــي مســتويات التعليــم والمهــارات المتعلقــة بالت�كنولوجيــا، وتوفــري البنيــة التحتيــة وخدمــات الرعايــة لتمكــني المــرأة مــن العمــل. 

وهــو مــا ســيكون محكومــا كذلــك بالمعايــ�ري االجتماعيــة ووتــرية تغيــ�ري المعايــ�ري االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بقطاعــات العمــل العــام 

مقابــل العمــل فــي القطــاع لخــاص ،  شــغل الوظائــف التــي ت�تطلــب مهــارات عاليــة مقابــل تلــك التــي ت�تطلــب مهــارات منخفضــة، 

والعاقــات بــني الجنســني، والجنســية ووضــع الهجــرة ومــا إلــى ذلــك، وكلهــا قضايــا ت�تطلــب دعــوة هادفــة وأوســع نطاقــًا للتغيــ�ري.

وفــي ضــوء هــذه الخلفيــة، وبنــاًء علــى الورقــة البحثيــة الســابقة حــول »مســتقبل عمــل العامــات المهاجــرات فــي المســار اإلقليمــي 

لحــوار أبــو ظبــي وآســيا والخليــج«، فــإن هــذه الورقــة المقرحــة ذات طبيعــة است�كشــافية، وتســعى إلــى است�كشــاف 3 قطاعــات عمــل 

مســتقبلية للعامــات - المواطنــات والمهاجــرات - فــي مســار الهجــرة بــني آســيا ودول الخليــج، وكلهــا قطاعــات ذات أولويــة فــي 

المنطقــة دون اإلقليميــة. وتشــمل هــذه القطاعــات:

ت�كنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت: نمــو ســريع، يفضــي إلــى تمكــني المــرأة، بمــا فــي ذلــك العمــل عــن ُبعــد؛ ويتيــح للنســاء الائــي 	 

يتمتعــن بمهــارات فــي مجــال ت�كنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أن ينتشــرن فــي هــذا القطــاع.

قطــاع الصحــة: ُرغــم أنــه القطــاع التقليــدي لعمــل المــرأة، لكنــه يوفــر فرصــًا جديــدة مــن حيــث التخصــص فــي المجــاالت التــي تعتمــد 	 

علــى الت�كنولوجيــا المتقدمــة.

النفــط والغــاز أو التعديــن: وهــي القطاعــات التــي يهيمــن عليهــا الذكــور ولكنهــا مهمــة القتصــادات دول مجلــس التعــاون 	 

الخليجــي لكونهــا تحقــق إيــ�رادات عاليــة، وهــي توفــر للنســاء فــرص عمــل فــي وظائــف إدارة العمليــات المكتبيــة القائمــة علــى 

المهــارات المتوســطة والعاليــة
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است�كشــاف فــرص العمــل الحاليــة والمســتقبلية للعمــال المواطنــني والمهاجريــ�ن فــي هــذه القطاعات من حيث المهــن والمهام 	 

والتعليــم والمهــارات والفوائد العامة

توصيات محددة لتعزي�ز عمل المرأة في هذه القطاعات	 

تحديد قطاع واحد على األقل لشراكة برنامج تنقل المهارات	 

في ضوء ما سبق، سريكز البحث على األسئلة التالية:

مــا هــي مامــح مشــهد توظيــف المــرأة حاليــًا فــي هــذه القطاعــات مصنفــة حســب المهنــة، والنشــاط، والتعليــم، 	 

إليــه؟ تســتند  الــذي  واألســاس  العمــل،  وظــروف  الواســعة،  واالســتحقاقات  والمهــارة،  والجنســية، 

مــا هــي اآلفــاق المســتقبلية للنســاء العامــات - المواطنــات والمهاجــرات - فــي هــذه القطاعــات، حســب المهنــة، 	 

والنشــاط، والتعليــم، والمهــارة، واالســتحقاقات الواســعة وظــروف العمــل، واألســاس الــذي تســتند إليــه؟

ما هي اإلجراءات التي يلزم اتخاذها لتعزي�ز توظيف المرأة واالرتقاء بنوعية عملها في هذه القطاعات؟	 

ــ�ر شــراكة ملموســة لتنقــل المهــارات ومــا هــي الخطــوات التــي يلــزم 	  فــي أي قطــاع )المهنــة / النشــاط( يمكــن تطوي

اتخاذهــا لضمــان ذلــك؟

ســيكون البحــث المقــرح مــن 20 صفحــة نوعيــًا فــي التوجــه. وســيعتمد علــى البيانــات المنشــورة مــن الحكومــات والقطــاع الخــاص 

ووكاالت األمــم المتحــدة واألكاديميــ�ني والمنظمــات غــري الحكوميــة وغريهــا مــن المنظمــات، باإلضافــة إلــى مقابــات يتــم عقدهــا مــع 

أصحــاب المصلحــة المذكوريــ�ن مســبقًا.

وُيقــرح أن ينصــب الركيــز علــى مــا يلــي: )أ( إمــا تركيــزا كليــًا علــى بلــد مقصــد واحــد مــن بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي وبلــد منشــأ 

آســيوي واحــد تمشــيا مــع نهــج المســار لجميــع القطاعــات الثاثــة؛ أو )ب( بلــد مقصــد خليجــي واحــد وبلــد منشــأ آســيوي واحــد بمــا 

يتماشــى مــع نهــج المســار لــكل قطــاع حســب األولويــة والرغبــة الحكوميــة علــى ســبيل المثــال بلــد مجلــس التعــاون الخليجــي “س” 

والبلــد اآلســيوي “ص” بالنســبة لت�كنولوجيــا المعلومــات؛ بلــد مجلــس التعــاون الخليجــي “س” والبلــد اآلســيوي “ص” بالنســبة للرعايــة 

الصحيــة؛ دولــة مجلــس التعــاون الخليجــي “س” والبلــد اآلســيوي “ص” بالنســبة لت�كنولوجيــا المعلومــات؛ بلــد مجلــس التعــاون الخليجــي 

“س” والبلــد اآلســيوي “ص” بالنســبة لقطــاع النفــط والغــاز أو التعديــن.

النتائج المتوخاة

األسئلة الرئيسية

المنهجية
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ب (  تحديــد أفضــل الممارســات لتعزيــ�ز فــرص انتقــال وتيســري توظيــف النســاء المهاجــرات للعمــل فــي القطاعــات 

التــي تشــهد معــدالت طلــب مرتفعــه علــى النســاء مــع الرتكيــز علــى القطــاع الصحــي

معلومات عامة

هيكل المشروع

محمد الزرقاني ، 
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحري�ن

وإيفا ألكسندروفا،
رئيس وحدة السياسات والبحوث، المنظمة الدولية للهجرة بالبحري�ن

أثــارت جائحــة كوفيــد19- اهتمامــًا متجــددًا بأهميــة التوظيــف والتنقــل والمهــارات فــي اقتصــاد الرعايــة، ســيما وأن قطاعــات الرعايــة 

الصحيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعتمــد أساســًا علــى مهــارات وخــربات العمالــة المهاجــرة، وكثــري منهــم مــن النســاء. 

ويأتــي هــذا البحــث تماشــيًا مــع أجنــدة أبحــاث حــوار أبوظبــي، والتــي اسرشــدت بهــا خطــة عمــل حــوار أبوظبــي وأولويات برنامــج -2022

2023 وبشــكل أكــر تحديــدًا األولويــة المواضوعيــة الثالثــة. وســريكز البحــث المقــرح علــى الجوانــب الجنســانية للتوظيــف والتنقــل فــي 

القطــاع الصحــي، وســيضع منهجيــة لتحديــد وتقي�يــم الممارســات الجيــدة فــي الــدول األعضــاء بحــوار أبوظبــي. وفــي ســياق اقتصــاد 

الرعايــة األوســع نطاقــًا، يركــز هــذا البحــث علــى المهاجــرات العامــات فــي القطــاع الصحــي فــي الــدول األعضــاء بحــوار أبوظبــي، وي�ركــز 

ــد توجهــات التوظيــف  ــة، وتقي�يــم مــدى توافــر هــذه المهــارات، أو عــدم وجودهــا، وتحدي ــد مجموعــة المهــارات المطلوب علــى تحدي

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وإلــى جانــب دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت - وهــي مملكــة البحريــ�ن والمملكــة العرب�يــة 

الســعودية واإلمــارات العرب�يــة المتحــدة وقطــر والكويــت وســلطنة عمــان - ســريكز هــذا المشــروع علــى دراســات حالــة تعــرب عــن الواقع 

الفعلــي فــي بلــدان المنشــأ التــي تشــمل الفلبــني وســريانكا ونيبــال وفيتنــام وتايانــد.

1 - إجراء بحوث مكتبية بشأن توظيف المهاجرات وتنقلهن في القطاع الصحي، تشمل ما يلي:

اســتعراض اللوائــح الوطنيــة واألطــر القانونيــة والسياســاتية )وعنــد االقتضــاء، اتفاقــات العمــل الثنائيــة( فــي بلــدان المنشــأ 	 

والمقصــد بشــأن التوظيــف والتنقــل

تقي�يــم احتياجــات ســوق العمــل والنظــم الوطنيــة لتصنيــف المهــن فــي كل مــن بلــدان المنشــأ والمقصــد لتحديــد و/أو المســاعدة 	 

علــى تحديــد نطــاق المهــن ذات األهميــة داخــل القطــاع الصحــي بدقــة

اســتعراض المبــادرات القائمــة داخــل البلــدان المختــارة فيمــا يتعلــق بتنميــة المهــارات )بمــا فــي ذلــك التدريــب والتقي�يــم(، داخــل 	 

القطــاع الصحــي وخارجــه علــى الســواء.

تسليط الضوء على توافر المامح المهنية / إطار المؤهات لكل بلد / منطقة، ومستوى االتساق بينهما	 

تحديد آليات التعرف على المهارات، بما في ذلك فرص ومبادرات التدريب وصقل المهارات	 
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2 - إجراء مقابات مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ني، وهم:

ممثلو حكومات دول المقصد )اإلمارات، البحري�ن، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان(	 

ممثلو حكومات بلدان المنشأ: ممثلو الحكومات، بما في ذلك الفلبني وسريانكا ونيبال وفيتنام وتاياند	 

وكاالت التوظيف الخاصة	 

أصحاب العمل في القطاع الصحي الخاص	 

المهاجرات العامات في قطاع الصحة	 

المؤسسات التعليمية )بما في ذلك التعليم والتدريب التقني والمهني( في بلدان المقصد والمنشأ على حد سواء	 

منظمات المجتمع المدني / جمعيات المهاجري�ن	 

3 -   فحص دراسات الحالة ذات الصلة للممارسات الجيدة، على سبيل المثال:

مبادرة التوظيف األخاقي في قطاع األعمال من أجل النمو الشامل )B4IG( بني اإلمارات العرب�ية المتحدة والهند	 

أمثلة على االعراف المتبادل بالمهارات	 

أمثلة على اختبارات تقي�يم المؤهات	 

مثــال علــى شــراكات تنقــل المهــارات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي مجــال الصحــة، والتــي ت�تميــز باالســت�ثمار 	 

المشــرك فــي التدريــب علــى المهــارات واالعــراف بالمهــارات مــن قبــل بلــدان المقصــد والمنشــأ علــى حــد ســواء

دراسات حالة محتملة أخرى	 

4 -  صياغة تعريف لما يشكل ممارسة جيدة في القطاع الصحي استنادا إلى المعاي�ري التالية التي تفضي إلى تحديد

        هذه  الممارسات، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر:

الماءمة: مدى توافق أهداف الربنامج مع المشاركني في الربنامج واحتياجات أصحاب المصلحة.	 

االتســاق: مــدى االتســاق بــني الربنامــج والســياق األوســع لسياســة حــوار أبوظبــي، وعمليــة كولومبــو، واالتفــاق العالمــي 	 

للهجــرة )GCM(، وخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030

الفعالية: مدى تحقيق النتائج المخطط لها أو المتوقع تحقيقها	 

الكفــاءة: إلــى أي مــدى كانــت المــوارد / المدخــات )األمــوال، الخــربة، الوقــت( مــربرة، فــي ضــوء التغيــ�ريات / اآلثــار التــي تــم 	 

تحقيقهــا

األثر: تحديد اآلثار طويلة المدى	 

االستدامة: ما إذا كان التصميم يتضمن آليات استدامة واضحة مفيدة في حالة إمكانية ت�كرار برنامج مماثل	 

5 -  وضع سياسة تست�كشف المشهد القانوني والسياساتي وتقيِّم الفرص المتاحة لتعزي�ز التوظيف والتنقل

       ومشاركة  المهاجرات في القطاع الصحي في بلدان حوار أبوظبي، مع تقديم توصيات ألصحاب المصلحة الرئيسي�ني
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أ ( لقــاء علــى هامــش إجتمــاع المراجعــة األول لالتفــاق الدولــي مــن أجــل هجــرة آمنة، منظمة وقانونية لمناقشــة 

الــدور الهــام لآلليــات التشــاورية االقليميــة في تطبيــق االتفاق.

األوليــة المواضعيــة الرابعــة: تعزيــ�ز التعــاون االقليمــي والدولــي بني حــوار أبوظبي 
والمنتديــات العالميــة المعنيــة بالهجرة والعمل

كان لحــوار أبــو ظبــي مشــاركات رائــدة فــي فعاليــات عالميــة ســابقًة، إلــى جانــب تنظيــم بعــض الفعاليــات الجانبيــة علــى هامــش 

مؤتمــرات القمــة الســابقة للمنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة )GFMD(. وقــد تعــززت هــذه العاقــة بشــكل أكــرب فــي عــام 2020، 

عندمــا اســتضاف حــوار أبوظبــي، تحــت رئاســة دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة للمنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة، اجتماعــًا تحضرييــًا 

إقليميــًا ركــز علــى ثــاث قضايــا مواضيعيــة رئيســية: حوكمــة هجــرة اليــد العاملــة فــي ســياق مشــهد التوظيــف المتغــري. االســتفادة 

مــن الت�كنولوجيــا لتمكــني المهاجريــ�ن؛ وتعزيــ�ز الشــراكات لتحقيــق األهــداف المتعلقــة بالهجــرة فــي جــدول أعمــال التنمية المســتدامة.

ــأن الحــوار الثنائــي االتجــاه بــني  وقــد اســتندت مشــاركة حــوار أبوظبــي فــي هــذه الفعاليــات العالميــة إلــى وجهــة النظــر القائلــة ب

المبــادرات اإلقليميــة والعالميــة يــؤدي إلــى تبــادل معرفــي أكــر ثــراًء ووجهــات نظــر أوســع بشــأن النهــج المتبعــة إزاء تحديــات الهجــرة 

وإدارة اليــد العاملــة.

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وتماشــيًا مــع اإلعــان الــوزاري الصــادر عــن اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس لحــوار أبــو ظبــي، أعــدت األمانة 

العامــة تقريــ�رًا موجــزًا إلــى المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة، وتــم تقديمــه إلــى شــبكة األمــم المتحــدة المعنيــة بالهجــرة. 

كمــا نظمــت األمانــة العامــة، علــى هامــش المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة، حدثــًا جانبيــًا افراضيــًا، كان الغــرض منــه تســليط 

الضــوء علــى التقريــ�ر وتركيــزه علــى تعزيــ�ز التعــاون األقاليمــي.

انطلــق تقريــ�ر حــوار أبوظبــي مســتندًا إلــى المــواد 47 و 50 و 52 مــن االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة 

)GCM(، وهــي المــواد التــي ت�تنــاول دور اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة فــي تنفيــذ االتفــاق العالمــي ومراجعتــه، وتدعــو اآلليــات 

التشــاورية اإلقليميــة مثــل حــوار أبوظبــي إلــى لعــب دور نشــط مــن خــال “توفــري البيانــات واألدلــة وأفضــل الممارســات ذات الصلــة 

والنهــج والتوصيــات المبت�كــرة مــن حيــث صلتهــا بتنفيــذ االتفــاق العالمــي.”

وقــد أوجــز التقريــ�ر تاريــ�خ وعضويــة حــوار أبوظبــي، منــذ إطاقــه فــي عــام 2008، واشــتمل علــى بيــان لمهمتــه فــي تمكــني الهجــرة 

اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة فــي الــدول األعضــاء المرســلة والمســتقبلة للعمالــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا. كمــا 

تضمــن التقريــ�ر وصفــًا ألنمــاط هجــرة اليــد العاملــة الفريــدة وأنظمــة الحوكمــة داخــل هــذه الــدول، والــدور المهــم الــذي يلعبــه فــي 

ــع المســتويات  ــة مــن جمي ــدان المرســلة والمســتقبلة، مــن خــال توفــري الوصــول إلــى العمال ــة فــي كل مــن البل ــة االقتصادي التنمي

المهاريــة مــع تســهيل التدفــق الســنوي لمــا يقــرب مــن 118 مليــار دوالر أمريكــي فــي صــورة تحويــات.

األمانة العامة لحوار أبوظبي

تقري�ر حوار أبوظبي إلى المنتدى الدولي الستعراض قضايا الهجرة

مقدمة



SENIOR OFFICIALS’ MEETING | 2022 25

ــ�ر نهــج حــوار أبوظبــي لبنــاء روابــط التعــاون والمناقشــة التعاونيــة فيمــا بــني الــدول األعضــاء، ووصــف األولويــات  واســتعرض التقري

المواضيعيــة والبحثيــة الحاليــة لـــ حــوار أبوظبــي. وتشــمل هــذه التدابــري مــا يلــي: رفــع معايــ�ري التوظيــف فــي بلــدان المنشــأ والمقصــد؛ 

دور  وتعزيــ�ز  التوجيهيــة؛  والربمجــة  المعلومــات  وتوفــري  االعتمــاد؛  شــهادات  وإصــدار  بالمهــارات  المتبــادل  االعــراف  معالجــة 

الت�كنولوجيــا فــي حوكمــة الهجــرة؛ وتحســني معايــ�ري العمــال المنزليــ�ني؛ وتعزيــ�ز التعــاون األقاليمــي والعالمــي.

واخت�تــم التقريــ�ر بإلقــاء الضــوء علــى األدوار التــي يمكــن لآلليــات التشــاورية اإلقليميــة أن تؤديهــا فــي ســبيل معالجــة الهــدف 23 

ــب المســاعدة الماليــة  ــد جوان ــرز هــذه األدوار تحدي ــة. ومــن أب مــن االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظامي

والتقنيــة؛ وتطويــ�ر أطــر تعاونيــة؛ وإشــراك الســلطات المحليــة فــي تحديــد االحتياجــات؛ وتعزيــ�ز بنــاء قــدرات الــدول األعضــاء وأصحــاب 

المصلحــة اآلخريــ�ن لتمكينهــم مــن الوفــاء بالتزامــات االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة؛ وعقــد شــراكات 

ُتعنــى بمعالجــة تحديــات الهجــرة الدوليــة وبحــث فرصهــا.

باإلضافــة إلــى تقريــ�ر حــوار أبوظبــي، تقــرر اســتضافة حــدث جانبــي علــى هامــش المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة، لتســليط 

الضــوء علــى نتائــج التقريــ�ر وإلقــاء نظــرة أوســع علــى دور اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة فيمــا يتعلق باالتفــاق العالمي. ويشــمل ذلك 

الــدور الــذي اضطلعــت بــه اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة حتــى اآلن فــي توفــري منــرب للحــوار حــول االتفــاق العالمــي للهجــرة؛ التحديــات 

والفــرص المتاحــة لمواءمــة برامجهــا المواضيعيــة مــع أهــداف االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة؛ 

واآلليــات المحتملــة للتنســيق بشــأن تبــادل أفضــل الممارســات والــرؤى واألفــكار بــني اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة علــى المســتوى 

األقاليمــي. وكان الهــدف مــن هــذا الحــدث الجانبــي هــو اســتخاص الــدروس مــن الســنوات األربــع األولــى مــن تنفيــذ االتفــاق العالمــي 

مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة، وفهــم مــدى قــدرة هــذه اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة علــى تعزيــ�ز اســتجابتها قبــل 

انعقــاد المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة المقبــل. 

حدث جانبي من تنظيم حوار أبوظبي
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أدار الحــدث الجانبــي الســيد جريفيــه أبــاف، ووفــر منــربًا لممثلــني مــن عــدد مــن اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة الســتعراض شــكل عاقتهــا 

وتفاعلهــا مــع االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة. كمــا اســتضاف الحــدث الجانبــي المتحدثــني التاليــ�ني:

وتــم طــرح عــدد مــن وجهــات النظــر لمعالجــة المســائل الثــاث قيــد المناقشــة، وأجمــع أعضــاء جلســة المناقشــة علــى أن اآلليــات 

التشــاورية اإلقليميــة لهــا أهميــة حاســمة فــي معالجــة المعضــات المتعلقــة بــإدارة الهجــرة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ت�ثريهــا 

التزامــات االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة، ويمكــن أن تجلــب خــربة حقيقيــة إلــى طاولــة النقــاش. 

وكان هنــاك توافــق فــي اآلراء علــى أنــه ال يــزال هنــاك، بالنســبة للعديــد مــن الــدول األعضــاء، بعــض الشــكوك حــول دور االتفــاق 

العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة، ولكــن يمكــن لآلليــات التشــاورية اإلقليميــة، بوصفهــا عمليــات تقودهــا 

الــدول، أن تــؤدي دورًا نشــطا فــي بنــاء الثقــة حــول تنفيــذ االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن توفــر اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة منــربًا لتقي�يــم دور االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة 

والمنظمــة والنظاميــة داخــل منطقتهــا وتوخــي المواءمــة المواضيعيــة مــع االتفــاق العالمــي، فضــا عــن است�كشــاف فــرص لتبــادل 

الــدول األعضــاء بشــأن كيفيــة الوفــاء بالتزامــات االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة  بــني  المعــارف والــرؤى 

والنظاميــة أو التخطيــط للوفــاء بهــا. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك تحفظــات حــول مــا إذا كان يمكــن - أو ينبغــي - أن تلعــب اآلليــات التشــاورية 

اإلقليميــة دورًا نشــطا فــي مراجعــة منجــزات الــدول األعضــاء علــى مســتوى تنفيــذ االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة 

والمنظمــة والنظاميــة، وأنــه ينبغــي تحديــد المزيــد مــن األســاليب غــري الرســمية بــداًل مــن ذلــك.

سعادة/ عبداهلل النعيمي،	 

        الوكيل المساعد بوزارة الموارد البشرية والتوطني بحكومة اإلمارات وأمني عام حوار أبوظبي

سعادة/ الدكتور محمد طاهر نور،	 

       المدير العام لمكتب الهجرة والتوظيف بالخارج، حكومة باكستان، نيابة عن رئيس حوار أبوظبي

سعادة/ أحسانول حبيب،	 

       القائم بأعمال مدير األمن الدولي ونزع الساح، وزارة الخارجية، حكومة إندونيسيا، نيابة عن عملية بالي

سعادة/ آنا إي�رما روداس،	 

       رئيسة إدارة الشؤون اإلنسانية، وزارة الخارجية، حكومة السلفادور، نيابة عن عملية بوي�با

ستيفان جاكيميت،	 

        كبري مديري العمليات ومدير السياسات، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة

سيديف ديرينغ،	 

       رئيس أمانة عملية بودابست ورئيس المكتب اإلقليمي لطرق الحري�ر، المركز الدولي لتطوي�ر سياسات الهجرة



SENIOR OFFICIALS’ MEETING | 2022 27

ب (  اجتمــاع للخــرباء لمناقشــة فــرص تعزيــ�ز التعــاون االقليمــي لضمــان أخــذ أولويــات الــدول األعضــاء فــي اآلليــات 

التشــاورية بعــني االعتبــار عنــد صياغــة األجنــدة الدوليــة للهجــرة.

الغــرض مــن هــذه المذكــرة هــو توضيــح مــربرات تنظيــم حــوار أبوظبــي اجتماعــا للخــرباء الست�كشــاف فــرص وتدابــري تعزيــ�ز التعــاون 

اإلقليمــي لضمــان أخــذ أولويــات الــدول األعضــاء فــي اآلليــات التشــاورية بعــني االعتبــار عنــد صياغــة األجنــدة الدوليــة للهجــرة. لــم يتــم 

ت�أكيــد التاريــ�خ والوقــت بعــد، ولكــن مــن المرجــح أن ُيعقــد االجتمــاع خــال  الربــع األول مــن عــام 2023.

فــي الحــدث الجانبــي الــذي اســتضافه حــوار أبوظبــي علــى هامــش المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة فــي نيويــ�ورك فــي 17 

مايــو 2022، تمــت دعــوة المشــاركني الست�كشــاف الــدور الــذي لعبتــه اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة )RCPs( فــي تحســني الفهــم الدولــي 

لقضايــا الهجــرة وفــي تطويــ�ر اســتجابات سياســاتية لهــا. وقــد تمخضــت هــذه الدعــوة عــن اعــراف واســع بقيمتهــا - كســاحات للنقــاش، 

وغــرف لتبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات، ومنصــات لتجريــب السياســات والبحــث وبنــاء القــدرات. واســتمر المشــاركون فــي بحــث 

أفضــل الســبل التــي يمكــن أن تســهم بهــا اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة فــي تحقيــق اتســاق سياســاتي فــي إدارة الهجــرة العالميــة، 

ال ســيما فــي ظــل تعقيــد المهمــة وتنــوع أصحــاب المصلحــة فيهــا.

وقــد تــم إنشــاء كل آليــة تشــاورية إقليميــة مــن قبــل الــدول األعضــاء لمعالجــة االهتمامــات والشــواغل اإلقليمية المشــركة المتعلقة 

بالهجــرة، ولكــن فــي نهايــة المطــاف ال يمكــن معالجــة هــذه األمــور علــى نحــو مــرض، ناهيــك عــن حلهــا، دون مراعــاة المســاعي 

القانونيــة أو السياســاتية الدوليــة األوســع.

صحيــح أن اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة هــي كيانــات ذات شــخصية مســتقلة، وتحــدد دولهــا األعضــاء بنفســها جــداول أعمالهــا وبرامــج 

عملهــا. غــري أنــه مــن الصحيــح أيضــًا أن هــذه األخــرية ســت�تحصل علــى الكثــري مــن المكاســب مــن خــال ضمــان مواءمــة برامــج عملهــا مــع 

برامــج اآلليــات العالميــة الشــاملة - علــى ســبيل المثــال االتفــاق العالمــي بشــأن الهجــرة والمنتــدى الدولــي الســتعراض؛ والمنتــدى 

العالمــي للهجــرة والتنميــة؛ وأهــداف التنميــة المســتدامة لعــام 2030 - التــي تــم وضعهــا لتعزيــ�ز التعــاون الدولــي، وصياغــة أهــداف 

مشــركة، وتحديــد أولويــات العمــل وتيســري التواصــل بــني أصحــاب المصلحــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ثمــة مــربر قــوي يدعــو إلــى أن 

ت�كفــل هــذه الربامــج أن يكــون هنــاك، علــى أقــل تقديــر، تطابــق بــني مــا تقــوم بــه ومــا يجــري تطويــ�ره علــى الصعيــد العالمــي. وهنــاك 

فرصــة واضحــة أمــام اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة لتعزيــ�ز تجاربهــا وخرباتهــا ووجهــات نظرهــا فــي هــذه المؤسســات العالميــة، 

وبالتــوازي مــع ذلــك، تحقيــق المواءمــة بــني األهــداف وخطــط العمــل. وهنــاك مــا هــو أكــر مــن مجــرد توافــق الغــرض، وهــذا يشــمل 

مســائل ت�تعلــق بكفــاءة العمــل واالســتخدام األمثــل للمــوارد وتجنــب ازدواجيــة الجهــود.

جريفيه أباف،
المنظمة الدولية للهجرة 

مقدمة

معلومات عامة
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تماشــيًا مــع مــا ســبق، أدرج وزراء حــوار أبوظبــي، فــي الربنامــج المشــرك الــذي تــم إطاقــه فــي ختــام إعانهــم الــوزاري فــي أكتوبــر 

2021، أولويــة مواضيعيــة تهــدف إلــى “ تعزيــ�ز التعــاون الدولــي واألقاليمــي بشــأن إدارة الهجــرة “.

ودعــوا أيضــًا إلــى تحديــد “فــرص وتدابــري تعزيــ�ز التعــاون األقاليمــي مــع النمــاذج األخــرى آلليــات التشــاور بــني الــدول بشــأن الهجــرة ... 

واإلســهام فــي جــداول األعمــال المواضيعيــة والربنامجيــة للمنتديــات العالميــة بشــأن الهجــرة”.

كمــا طلبــوا تحديــد “خيــارات لتنظيــم برنامــج أنشــطة متعــدد الســنوات يركــز علــى الجهــود الوطنيــة لتنفيــذ االتفــاق العالمــي مــن أجــل 

الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة، وبالتالــي تمكــني الــدول األعضــاء مــن تبــادل المعلومــات والخــربات”.

اســتعراض موجــز لآلليــات العالميــة المتعلقــة بالهجــرة )مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إلــى االتفــاق العالمــي للهجــرة( مــع اإلشــارة 	 

إلــى أغراضهــا؛ إلــى جانــب تســليط الضــوء علــى المجــاالت المواضيعيــة؛ والعاقــة بــني الــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي وحــوار 

أبوظبــي؛ والخطــوط الرئيســية للنشــاط والمواعيــد القادمــة. وســيولي هــذا البنــد اهتمامــًا خاصــًا لمبــادرات “ســد الفجــوة” 

التــي ســبق تقديمهــا بالفعــل مثــل المشــاورات اإلقليميــة التــي يرعاهــا حــوار أبوظبــي تحــت مظلــة المنتــدى العالمــي للهجــرة 

والتنميــة.

 

اســتعراض مــواز النشــطة حــوار أبوظبــي لتحديــد نقــاط التقاطــع المحتملــة، ســواء فــي النشــاط أو محتــوى السياســات العامــة، 	 

بغيــة تحقيــق مواءمــة أفضــل بــني األهــداف واألنشــطة علــى المســتوي�ني اإلقليمــي والعالمــي؛

التدري�بيــة؟( يمكــن 	  الــدورات  البحثيــة؟  البحــوث؟ األوراق  )التقاريــ�ر؟  تعريــف المشــاريع فــي إطــار مجــاالت مواضيعيــة محــددة 

االضطــاع بهــا لجمــع المــواد وتبادلهــا مــع اآلليــات العالميــة، لضمــان تغطيــة حقائــق الهجــرة اإلقليميــة بشــكل كاٍف؛

شبكة الهجرة التابعة لألمم المتحدة	 

المنظمة الدولية للهجرة 	 

المركز الدولي لتطوي�ر سياسات الهجرة	 

معهد سياسات الهجرة	 

تماشــيًا مــع اإلعــان الــوزاري، ُيقــرح عقــد اجتمــاع للخــرباء بحضــور كبــار المســؤولني مــن الــدول األعضــاء فــي حــوار 

أبوظبــي، لبحــث مــا يلــي:

وسيت�ألف هذا االجتماع من حلقة نقاش يديرها السيد/ جريفيه أباف، وسيستعني بخرباء من بعض المنظمات مثل: 

اإلعالن المشرتك للوزراء، أكتوبر 2021

اجتماع الخرباء المقرتح لتحديد فرص وتدابري تعزي�ز التعاون األقاليمي 
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ومن المتوخى أن يسفر هذا االجتماع عن نتيجتني: 

توصيــات بشــأن اإلجــراءات الراميــة إلــى تيســري تبــادل المعرفــة بــني اآلليــات التشــاورية اإلقليميــة، بمــا فــي ذلــك وضــع جــدول عمــل 	 
لمســاعدة ت�كتــل حــوار أبوظبــي ككل وكذلــك فــرادى الــدول األعضــاء لتحديــد اللحظــات المهمــة فــي النشــاط العالمــي التــي قــد 

ت�كــون فيهــا مســاهماتها ذات قيمــة أكــرب؛

توصيــات للــدول األعضــاء عنــد التخطيــط لمشــاركتها فــي ورش عمــل حــوار أبوظبــي المصممــة لتبــادل أفضل الممارســات الوطنية 	 
بشــأن تنفيــذ االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظامية.

هــذا وســُيعقد االجتمــاع بتســهيل مــن جريفيــه أبــاف، وسيســتعني بممثلــني مــن مختلــف المنظمــات والمحافــل مثــل: المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، والمركــز الدولــي لتطويــ�ر سياســات الهجــرة، وأمانــة حــوار أبوظبــي، وشــبكة األمــم المتحــدة 

للهجــرة، والمنتــدى العالمــي للهجــرة والتنميــة.

ج (  تيســري تبــادل الــدول االعضــاء للمعلومــات بشــأن جهــود تطبيــق االتفــاق العالمــي مــن أجــل هجــرة آمنــة، 

وقانونيــة منظمــة، 

اقــرح اإلعــان الــوزاري الصــادر عــن اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس أن يعمــل الرئيــس واألمانــة على تحديــد خيارات “تنظيــم برنامج 
أنشــطة متعــدد الســنوات يركــز علــى الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى تنفيــذ االتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة 

والنظاميــة، لتمكــني الــدول األعضــاء مــن تبــادل المعلومــات والخــربات.

وفــي أعقــاب المناقشــة التــي دارت بــني أعضــاء اللجنــة االستشــارية، واســتنادا إلــى نتائــج تقريــ�ر حــوار أبوظبــي إلــى المنتــدى الدولــي 
الســتعراض قضايــا الهجــرة والحــدث الجانبــي المصاحــب لــه، تــم االتفــاق علــى أنــه يمكــن تنظيــم برنامــج متعــدد الســنوات لتبــادل أفضــل 

الممارســات المتعلقــة باالتفــاق العالمــي للهجــرة علــى أفضــل وجــه مــن خــال تنظيــم سلســلة مــن ورش العمــل للــدول األعضــاء.

وســيتحدد شــكل ورش العمــل هــذه وتواترهــا ومحتواهــا وإدارتهــا، إلــى حــد مــا، مــن خــال التوصيــات الصــادرة عــن الحــدث الجانبــي 
المقــام علــى هامــش المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة واجتمــاع الخــرباء المقبــل، علــى النحــو المبني في القســم الســابق. 

ومــع ذلــك، يمكــن توقــع بعــض النقــاط الرئيســية بالفعــل، وهــي ت�تضمــن:

الغــرض مــن ورش العمــل هــذه ليــس اســتعراض تنفيــذ الــدول األعضــاء لمحتــوى االتفــاق العالمــي للهجــرة، بــل تبــادل أفضــل 	 
الممارســات والمعــارف بشــأن آليــة التنفيــذ وتســليط الضــوء علــى السياســات والشــراكات القيمــة والمبت�كــرة؛

توفــر التقاريــ�ر الوطنيــة المقدمــة طواعيــة مــن الــدول األعضــاء إلــى المنتــدى الدولــي األول الســتعراض قضايــا الهجــرة )2022( 	 
بالفعــل رؤى مهمــة يمكــن للــدول األعضــاء االســتفادة منهــا خــال ورش العمــل؛

تشــمل أهــم الجوانــب المتعلقــة بــورش العمــل مــا إذا كان ينبغــي تنظيمهــا وفقــا لمناقشــة مواضيعيــة أو متسلســلة ألهــداف 	 
االتفــاق العالمــي للهجــرة البالــغ عددهــا 23 هدفــا، ودور ومشــاركة أصحــاب المصلحــة مــن الــدول غــري األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي؛

سُتســهم نتائــج ورش العمــل فــي إثــراء تقريــ�ر حــوار أبوظبــي التالــي إلــى المنتــدى الدولــي الســتعراض قضايــا الهجــرة، المقــرر 	 
عقــده فــي عــام 2026.

وسيتم تزويد الدول األعضاء بمزيد من التفاصيل حول ورش العمل التي ستعقب اجتماع الخرباء في الربع األول من عام 2023.

األمانة العامة لحوار أبوظبي




