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يمكــن لمعالجــة عمليــات اختيــار اليــد العاملــة ومطابقــة الوظائف غــي الموافقة للمعاي�ي، أن ت�تصّدى إلى بعض المشــكالت 

المنهجيــة الرئيســية التــي تــؤدي إّمــا إلــى نشــوء ظاهــرة اســتغالل العمــال المهاجريــ�ن أو زيــادة مخاطــر هــذه الظاهــرة، 

بمــا فــي ذلــك العمــل الجــري واالتجــار بالبشــر. بالنظــر إلــى أن »الحلــول« الت�كنولوجيــة والرقميــة يتــم تطوي�رهــا بشــكل 

متزايــد للتعامــل مــع العديــد مــن الظواهــر االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الهجــرة، فــإن االســتفادة مــن الت�كنولوجيــا لتعزيــ�ز 

هذه المجاالت هي أيضًا موضع اهتمام الدول األعضاء في مسار حوار أبوظبي واألطراف المعنية.

ويمكــن فهــم عمليــات اختيــار اليــد العاملــة والمطابقــة الفّعالــة للوظائــف بالتوافــق مــع المعايــ�ي المطلوبــة علــى النحــو 

التالي:

تشــي عبــارة اختيــار اليــد  العاملــة باالمت�ثــال للمعايــ�ي إلــى اســتقدام العمــال بطريقــة قانونيــة. يشــمل ذلــك امت�ثــال 	 

وكاالت التوظيــف وأصحــاب العمــل للمعايــ�ي القانونيــة الخاصــة بالتوظيــف التــي وضعتهــا الحكومــات فــي كّل مــن 

التوظيــف وأصحــاب العمــل   التــي يقتنصهــا كّل مــن جهــات  الفــرص  دولــة االرســال ودولــة االســتقبال والحــد مــن 

 الستقدام وتوظيف العمال من خالل ممارسات  خارجة عن اإلطار القانوني. 

أّمــا عبــارة المطابقــة الفعالــة للوظائــف فتعنــي عمليــة اختيــار العامــل المناســب للوظيفــة المتاحــه. قــد يكــون 	 

للمطابقــة الفعالــة للوظائــف أيضــًا ت�أثــيًا إي�جابيــًا علــى معــدالت االحتفــاظ بالموظفــن، بافــراض أن ظــروف العمــل 

المهاجريــ�ن  العمــال  )مــع  المحلــي  أو  الدولــي  المســتوى  علــى  الوظائــف  بــن  المطابقــة  َتحــدث  مناســبة. وقــد 

الموجودين في األصل في الدولة(.

بينمــا يتــم تســليط الضــوء علــى مطابقــة الوظائــف واختيــار العمالــة فــي هــذه  الدراســة، يجــب أن ت�كــون األولويــة فــي 

تنفيــذ المبــادرات واالســتجابات لتجــارب هجــرة اليــد العاملــة األوســع نطاقــًا، خاصــة  تلــك  التــي تنطــوي علــى إســاءة، . فــإّن 

اختيــار اليــد العاملــة باالمت�ثــال للمعايــ�ي، علــى ســبيل المثــال، لــن يكــون ممكنــًا فــي ظــل غيــاب نظــام  صــارم وفّعــال إلدارة 

وتفتيــش العمــل ، وجعــل ذلــك جــزءًا مــن إطــار حوكمــة هجــرة اليــد العاملــة فــي كّل مــن بلــدان المنشــأ وبلــدان  المقصــد. لــن 

يكــون مــن الممكــن تحقيــق مطابقــة فّعالــة للوظائــف بــدون اعتمــاد أنظمــة موثوقــة لالعــراف بالمهــارات وعمليــات 

االختيار القائمة على الكفاءة في أماكن عمل المهاجري�ن.

تبحــث هــذه الدراســة فــي الخيــارات الت�كنولوجيــة والرقميــة الموجــودة لتعزيــ�ز عمليــات اختيــار اليــد العاملــة باالمت�ثــال  

للمعايــ�ي ومطابقــة الوظائــف وتبســيط هــذه العمليــات، وفــي تحديــد فــرص التوســع أو الفجــوات ذات الصلــة، وكيــف يمكــن 

ألصحــاب المصلحــة فــي هجــرة اليــد العاملــة التعامــل مــع الطلــب المتزايــد علــى المنصــات الت�كنولوجيــة ضمــن أطــر حوكمــة 

االستفادة من الت�كنولوجيا لتعزي�ز ممارسات اختيار اليد العاملة الموافقة للمعاي�ي وتحسني مطابقة الوظائف
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هجــرة اليــد العاملــة. تعتمــد هــذه الدراســة علــى بيانــات المســح المســتخرجة مــن اســتبيان وزعتــه األمانــة العامــه لحــوار 

أبوظبــي، والممارســات الجيــدة علــى الصعيــد العالمــي والبحــوث الثانويــة. كمــا يشــي الــى الخطــوط العريضــه  للعديــد مــن 

المنصات الرقمية  المعنية بالهجرة والمتواجده بالفعل.

بينمــا يّدعــي مؤيــدو الحلــول الت�كنولوجيــة وجــود منافــع عديــدة لهــذه الحلــول - بمــا فــي ذلــك المنافــع علــى صعيــد توّفــر 

البيانــات والتخفيــض فــي الوقــت والت�كلفــة – بــدءًا مــن االســتفادة مــن الت�كنولوجيــا إلــى تعزيــ�ز عمليــات اختيــار اليــد العاملة 

ومطابقــة الوظائــف باالمت�ثــال  للمعايــ�ي، وجــدت الدراســة أّن نجــاح أي أداة أو منصــة ت�كنولوجيــة، ســيعتمد - علــى األقــل 

فــي جــزٍء منــه - علــى مســتوى الوعــي الــذي يتحّلــى بــه المهاجــرون والمســئولي�ن المعنيــ�ن  بقضايــا الهجــرة. وتجــد 

ــ�ر المنصــة الرقميــة وتجري�بهــا ُيعتــر بشــكلٍ أساســي  ــ�ن وتطوي اإلشــارة إلــى أّن التصميــم التشــاركي الشــامل للمهاجري

أمرًا بالغ األهمية في تقديم أي أداة ناجحة.

تقــرح الورقــة أّن ثّمــة العديــد مــن الشــروط المســبقة التــي ُتعــّد مــن األســس الضروريــة لبنــاء تدخــالت ت�كنولوجيــة فعالــة 

ومســتدامة فــي كّل مــن بلــدان المنشــأ وبلــدان  المقصــد. ومــن بينهــا خصوصيــة البيانــات، والملكيــة واألمــن، وشــفافية 

البيانــات، وعــدم التمي�يــز، وتجنــب »االســتيالء« علــى المنصــات أو األدوات الرقميــة، وحــق العمــال المهاجريــ�ن وقدرتهــم 

علــى الوصــول إلــى األجهــزة والبيانــات الت�كنولوجيــة. تحــدد الدراســة أيضــًا االعتبــارات المقرحــة عنــد وضــع تصــور لــأدوات 

الت�كنولوجيــة وبنائهــا، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى المنصــة الرقميــة، واالســتجابة، والصيانــة، واالســتدامة، 

واعتبــارات الت�كلفــة. وأخــيًا، تناقــش الورقــة أفضــل الســبل لضمــان التفاعــل مــع أي »حــل« ت�كنولوجــي مــن خــالل الحوافــز 

وبناء الثقة وتبسيط المنصات وتمكن حماية العمال والوصول إلى سبل انصاٍف مجدية.

ٍ مرحلــي أو تدري�جــي لتطويــ�ر المنصــة الرقميــة.  تقــرح الدراســة كذلــك أّن االســراتيجية العمليــة ســت�تضّمن اتبــاع نهــج

وخلصــت إلــى أنــه فــي حــن يمكــن تقديــم الخوارزميــات والحلــول الت�كنولوجيــة األخــرى علــى أنهــا أنظمــة أكــر كفــاءة 

وإنصافــًا لضمــان ممارســة عمليــات ممت�ثلــه للمعايــ�ي فــي مــا يتعّلــق باختيــار اليــد العاملــة ومطابقــة الوظائــف، لكــّن هــذه 

الحلــول لــن تضمــن تحقيــق نتائــج تعــود بالفائــدة علــى العمــال المهاجريــ�ن وكذلــك أصحــاب المصلحــة اآلخريــ�ن إاّل إذا كانــت 

مصممة وُمدارة من قبل عناصر بشرية وبشكلٍ يراعي االلتزام والمساءلة.

ري�بيكا نابي�ي مور وآنا أولسن، المكتب اإلقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، منظمة العمل الدولية
من ت�أليف


