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أَتــت جائحــة فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( لت�كــون بمثابــة لحظــة »إعــادة برمجــة« للــدول االعضــاء فــي مســار حــوار 

أبوظبــي )ADD( وقــد أّثــرت علــى هــذه البلــدان إلــى حــدٍّ بعيــد ألنهــا ترافقــت مــع تحديــات جديــدة، فضــًا عــن فــرص جديــدة 

لتنقــل العمالــة فــي الممــرات بــن تلــك البلــدان. أّثــر إغــاق الحــدود الوطنيــة والحــّد مــن التحــركات عــر الحــدود علــى كّل مــن 

العــرض والطلــب علــى اليــد العاملــة المهاجــرة فــي ممــّرات منتــدى حــوار أبــو ظبــي. ومــع اســتعداد البلــدان المشــاركة 

إلــى إعــادة فتــح أســواق العمــل تدري�جيــًا، فــإّن انخفــاض فــرص التنقــل، فضــًا عــن الزيــادة فــي ت�كلفــة توظيــف العمــال 

المهاجريــ�ن مــع الحاجــة إلــى إجــراء االختبــارات والحجــر الصحــي والتلقيــح ســيؤثر ســلبًا علــى توّفــر العمالــة المهاجــرة 

المســتجد  كورونــا  فــروس  جائحــة  قبــل  مــا  فــي مرحلــة  عليــه  الحــال  كان  بمــا  وبت�كلفــة منخفضــة مقارنــًة  بســهولة 

 )كوفيد-19(.

إّن تســريع التحــّول نحــو اقتصــاد قائــم علــى التنــّوع وعلــى المهــارات العاليــة فــي منطقــة الخليــج سيشــهد طلبــًا، بــل 

وحتــى تنافســًا، علــى العمــال مــن ذوي المهــارات العاليــة، بمــن فيهــم المهاجريــ�ن. وفــي الوقــت عينــه، قــد ينخفــض 

الطلــب علــى العمــال مــن ذوي المهــارات المنخفضــة مــع ازديــاد األتمتــة، لكــّن العمــال المهاجريــ�ن ســيظّلون مطلوبــن 

علــى المــدى القصــر. وال شــك فــي أن هــذه التغيــ�رات ُتمّثــل فرصــًة يمكــن تشــبيهها بســباق للوصــول إلى القمة لتحســن 

قنــوات هجــرة اليــد العاملــة القانونيــة، وتحســن تنقــل اليــد العاملــة، والتوظيــف المراعــي للمعايــ�ر األخاقية، والشــراكات 

المرتبطــة بالمهــارات فــي كلٍّ مــن بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد، إضافــًة إلــى تحســن الحمايــة االجتماعيــة للعمــال 

 المهاجري�ن.

ــا  ــد العاملــة المرتتبــة فــي مرحلــة مــا بعــد جائحــة فــروس كورون مــن الســابق ألوانــه رســم اتجــاه محــدد ألطــر تنقــل الي

المســتجد )كوفيــد-19(، إاّل أّنــه مــن الواضــح أن اعتبــارات الصحــة العامــة ســتصبح مهمــًة تمامــًا مثــل األهــداف االقتصاديــة. 

ومــن خــال الجمــع بــن بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد فــي ممــرات  مســار حــوار أبــو ظبــي فــي منطقتــي الخليــج وآســيا، 

فــإّن  المســار يشــّكل منصــّة فريــدًة ت�تيــح لــه العمــل علــى تحقيــق هدفــه المتمّثــل فــي تمكــن هجــرة اليــد العاملــة بطريقــٍة 

آمنة ومنّظمة ومنتظمة.
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