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 2020االمارات، ، املنتدى الدو�� لل�جرة والتنمية

 لتمك�ن العمال املهاجر�نا�حديثة ستثمار التكنولوجيا إ) 3رقم (مذكرة مواضيعية 

 ��يل فالالباحث الرئي��ي:  السيد ج

 

مها و�تم التوسع �� استخداستخدام املنصات التكنولوجية والهواتف واألجهزة املحمولة إ من املرجح أن يزداد

تحس�ن أساليب معا�جة البيانات وز�ادة مستوى  ع�� القدرةهذه األنظمة ل ن، حيث أدارة عمليات ال�جرةإل 

ة النقدي ل الت�لفةمرونة وكفاءة إدارة البيانات �ش�ل عام. فضال عن ا��ا قد توفر فرصا لتقلي دق��ا و�عز�ز 

ل�ي ا واسعة االنتشار االبت�ارات املستمرة واأل�شطة التسو�قية  تز�د، �� �عض ا�حاالت. عالوة ع�� ذلك

ال�ي تتو�� قيادة هذه الصناعة من  وكذا العر�قةالتكنولوجيا  مجال��  ا�حديثةالشر�ات �ل من تمارسها 

 �ون يأن  الضروري من ف، لذا�� جميع أنحاء العالم.  هذه املنصات إنتشار من ، الشر�ات املتعددة ا�جنسيات

، لوجيا ا�جديدةالتكنو هذه �� تطو�ر وتطبيق دورا ال�جرة  بقضايا ناملعني� لصا��� السياسات واالختصاصي�ن

 ذات العالقة.االطراف نتائج إيجابية وعادلة للمهاجر�ن وجميع  لتحقيق الس��من أجل 

 مجال�� ليس فقط  ،التقنيات ا�جديدة وتب�ي بت�ار من ســـرعة إ 19-�وفيدجائحة تز�د  أنمن املتوقع أيضـــا، 

ع�� تطبيق  واالثــــار الســــــــــــــلبيــــة ال�ي ترتبــــتالقصــــــــــــــور  �� �ســــــــــــــتلزم. ولكن �� قطــــاعــــات أخرى عــــديــــدةال�جرة 

 إدخال البشــــــــــــــر ا�حفاظ ع�� التباعد ا�جســــــــــــــدي ب�ن وفرض بمنع التجمعات االح��از�ة ة يال�ــــــــــــــحاالجراءات 

 مــةبصــــــــــــــ ، وتقنيــات التعرف ع��ل�ــــــــــــــحــة الوثــائقفحص عن ُ�عــد ال حيــث توفر تكنولوجيــا. �عض التعــديالت

واعـــــــدة الهو�ـــــــة خيـــــــارات وحلول ألغراض إثبـــــــات  ) Facial recognition(  الوجـــــــھ من والتحقق ) Iris(الع�ن

فضــــــــــــــال عن ذلك فقد دفع الو�اء العديد من  ديات ا�جديدة ال�ي تواجھ إدارة ال�جرة من عدة جوانب. للتح

القطــاعــات واملهني�ن للقيــام �عملهم عن �عــد بــاالعتمــاد ع�� التكنولوجيــا ممــا ســـــــــــــــاهم �� ز�ــادة االعتيــاد ع�� 

 استخدام الت�ولوجيا وقبولها والس�� الستخدامها.

و�اإلشارة ا�� األسئلة اإلرشادية الواردة أدناه �شأن كيفية االستفادة من التقنيات ا�جديدة لتمك�ن املهاجر�ن 

ســـــــياســـــــات واملهني�ن وجميع األطراف ذات العالقة، فإن ا�جميع مدعو�ن للنظر �� جملة أمور من وصـــــــا��� ال

 بي��ا ما ي��: 

 .أن يتم اعتمادها وتحقيقها ع�� أرض الواقعاألمور االيجابية ال�ي يرغبون ��  •

 .املسائل السلبية ال�ي ينب�� ا�حد من انتشارها •

 واملرغو�ة من قبل املهاجر�ن وجميع االطراف ذات العالقة.�شطة واملمارسات القابلة للتطبيق اال •

 . اال�شطة واملشروعات وال��امج القائمة ع�� أساس الشرا�ات املتنوعة ع�� مختلف القطاعات •

وا�خدمات من خالل قنوات تل�ي و�ســـــ��دف متطلبا��م علومات املإ��  تمك�ن املهاجر�ن من الوصـــــول  •

 التكنولوجيا. ع��العتماداب�خصية ال
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 أسئلة اس��شادية �شأن "االستفادة من التكنولوجيا لتمك�ن املهاجر�ن"

 مثلة ع�� منصات تكنولوجية ذات صلة بال�جرة:أ .1

 ناك خطة الستخدامها ����امج ال�ي يتم استخدامها حالًيا أو هالنظمة و األ لنا أمثلة عن  تقدمن أهل يمكنك 

وال�ي يتم �شــــــــــــــغيلها ع�� اإلن��نت أوالهواتف  -ا�ح�ومية أوغ�� ا�ح�وميةمن قبل ا�جهات ســــــــــــــواء -املســــــــــــــتقبل 

أوالذ�اء االصـــــــطنا��، أو أيا من التطبيقات األخرى من التعامالت الرقمية (البلوك �شـــــــ�ن) املحمولة أو تقنية 

ة الـــــذين �ع��مون ال�جرة خالل رحلـــــة ال�جر   أو هؤالء، ملســــــــــــــــــاعـــــدة ودعم املهـــــاجر�ن ا�جـــــديـــــدةالتكنولوجيـــــا 

 ؟من ال�جرة والتوظيف وإرسال التحو�الت املالية وإدارة مكتسبا��م االجتماعية واملالية

 اوهوم، �� جميع أنحاء العالمذات البصـــــــــــمة االلك��ونية املقروءة آلًيا جوازات الســـــــــــفر  اســـــــــــتخدامحالًيا  يتم

 ع�� كيفية اســــــــــــــتخدام  يقدم
ً

ع�� املســــــــــــــتوى العال�ي �� �ل مرحلة من مراحل ھ نصــــــــــــــات التكنولوجياملمثاال

�ات تأشــــ�ل وضــــع معاي�� موحدةيمكن �ســــهولة �شــــأن جوازات الســــفر  تطبيقةع�� غرار ما تم ال�جرة الدولية. 

 إم�انية ��ـــــــجيل �افة املعامالت )البلوك �شـــــــ�ن(، حيث تتيح تقنية وتصـــــــار�ح العمل وثائق االقامةو  الدخول 

مما يجعل  غ�� م�لفة.كما يمكن للعديد من األطراف التحقق من مدى �ــح��ا.آمنھ، شــفافة و  من خالل آلية

لتتضــــــــمن مجموعة واســــــــعة محدثة و موثوقة االحتفاظ ��ــــــــجالت ت االمر قابل للتطبيق بحيث نتمكن من ذا

الت بمــــا �� ذلــــك: املؤهمن املعلومــــات املتعلقــــة بــــاملهــــاجر�ن، ال�ي يمكن للراغب�ن البحــــث خاللهــــا الك��ونيــــا، 

 يتم الوصـــــول لوالتدر�ب ؛ األجور والرواتب؛ الضـــــرائب والضـــــمان االجتما�� واالســـــتقطاعات األخرى.  ميةالعل

لهذه املنصــــــــــات أن �ســــــــــاعد  كذلك . يمكن، �غض النظر عن املوقعوالتحقق م��ا عن ُ�عدال�ــــــــــجالت تلك إ�� 

قاقات االســـــتحو املعاشـــــات التقاعدية دفع مثل  ال�ي مازالت قيد التطو�ر املمارســـــات  ما�شـــــ�ل كب�� خاصـــــة في

 للعائدين. االخرى االجتماعية 

ل مثمنظمات ف، باإلضـــــــــــافة إ�� ا�ح�وماتتطو�ر مثل هذه االنظمة وال��امج يحتاج ا�� مشـــــــــــاركة  عدة جهات 

، (اليو�ســــــــــــــ�و)والعلوم ومنظمـــــة األمم املتحـــــدة لل��بيـــــة والثقـــــافـــــة )،   (ICAOمنظمـــــة الط��ان املـــــد�ي الـــــدو��

 . يمكن ان ي�ون لها دور �� هذا االطار) FATFعمل املعنية باملالية (ال ومجموعة

 ، فــإن بــذل العنــايــة الالزمــة لتوف�� البيــانــات ا�جــديــدة القــائمــة ع��ظــل هــذا التواجــد املكثف للتكنولوجيــا �� 

.  ســواء �ان 
ً
 لكذا�حماية من التمي�� الذي قد ي�ون متأصــال �� تصــميم هذه التكنولوجيا، �عت�� أمرا ضــرور�ا

من ان التكنولوجيا قد تبدو  وع�� الرغم ع�� أســــــــــــــاس ا�جنس أو العرق أو ا�جنســــــــــــــية إ�خ.  انحياز �� شــــــــــــــ�ل 

أال  كــذلــك يجــب�عزز االنحيــاز، ن تخفي �� ثنــايــاهــا عوامــل يمكن أا��ــا كمجرد تطبيق تكنولو�� محــايــد، إال 

ن ليتمكنوا ممن مقدمي ا�خدمات  محدودعدد يتم اخضـــاع املنصـــات التكنولوجية املعنية بال�جرة لســـيطرة 

هناك �عض ا�ح�ومات ال�ي تطبق  نعلما بأ. ماليا اســــــــتغالل املهاجر�نممارســــــــات تقييدية تمك��م من فرض 

 فرض رسوم باهظة ومحظوره ع��تتكنولوجيھ نصات مل ستخدامهالفعل من خالل االسلبية بارسة ماامل هذه

�شـــــــ�ل مباشـــــــر أو من خالل االســـــــتعانة  ســـــــواء �ان ذلكتقديم الطلبات وع�� إصـــــــدار التصـــــــار�ح والتأشـــــــ��ات 

 خارجية.بأطراف 
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 تحس�ن مشاركة البيانات ومعا�ج��ا إ�� أق��ى قدر ممكن: .2

د ع�� �ســــــــاعإ�� أي مدى يمكن ملختلف املنصــــــــات التكنولوجيھ املعنية بال�جرة ان �عمل �شــــــــ�ل ت�ام�� 

ن مشـــاركة البيانات ومعا�ج��ا ا�� أق�ـــ�ى قدر ممكن، و�� ذات الوقت بما يحســـ، تيســـي�� تبادلها للبيانات

 ما ؟ة البيانات �� نطاق الســــــــلطة القضــــــــائية ل�ل دولة حماياملعنية بلوائح القوان�ن و الاالل��ام بيضــــــــمن 

 تطو�ر عند ال�ي يجب اعتمادها  بروتوكوالت التشـــــــــــغيل ال يجب فعلھ، ما �� الذي الذي يجب فعلھ وما 

 وإدارة منصات التكنولوجيا املتعلقة بال�جرة؟

�ســتند  نبمع�ي أل�جرة العاملية، املعنية باتكنولوجية ال ي�ون هناك توافق ما ب�ن املنصــاتان من الضــروري 

االعتماد ع�� املنظمة الدولية �� هذا الصـــــــــــدد شـــــــــــفافة وموثوقة. و�مكن معاي�� مشـــــــــــ��كة،  تلك املنصـــــــــــات ا��

 ومعاهدات�روتو�والت أو نماذج أو  وصوال ا�� صياغات�ات مع ا�ح�ومات اوغ��ها لتأسيس شر  )ISOللمعاي�� (

ســـــان. وحقوق اإل� املهاجر�ن أنفســـــهم واملنظمات املعنية برفاة العمالبمســـــاهمة من  عل��ادولية يتم االتفاق 

 ادلوتبــ مشـــــــــــــــاركــة وتيســــــــــــــر ، ب�ن البلــدانالقــائمــة من الفجوات والتفــاوتــات  تحــديمكن لهــذه املعــاي�� أن حيــث 

جتمع والبلديات وامل والنقابات العماليةالعمل  أ�ــــــــــــحابو ال�جرة املعنية بســــــــــــلطات الب�ن ما  البيانات املوثقة

 املد�ي واملنظمات الدولية.

نماذج للمنصات االلك��ونية املعنية بمشاركة معلومات ال�جرة، الع�� مستوى التعاون الثنائي، توجد �عض 

�� املنصــــــة ال�ي و 1دولة االمارات العر�ية املتحدة. ب�ن جمهور�ة الهند و ) eMigrateمنصــــــة ( املثال ع�� ســــــبيل

ن مإضـــــافية مجموعات  لتشـــــمل وظائفها ومجاالت اســـــتخدامها، إضـــــافة ا�� توســـــيع نطاق عملهاتطو�ر يمكن 

 من قصرها ع�� االستخدام الثنائي. 
ً
 البلدان ، بدال

ح مشـــــاركة البيانات. تتي�� مقدمة االولو�ات عند ن ت�ون أيجب فيما يتعلق بالدقة واألمان وا�خصـــــوصـــــية، ف

 .وا�خصــــــــــوصــــــــــية األمن جوانبع�� عدة مســــــــــتو�ات بما �� ذلك لتحقق التكنولوجيا ا�جديدة إجراء عمليات ا

� أع�� املعاي�� املنصــــوص عل��ا �األخرى ضــــمان توفر مشــــاركة الهو�ة واملعلومات ال�ــــخصــــية الســــر�ة وتتطلب 

، يمكن ومع ذلـــككـــذلـــك موافقـــة صــــــــــــــر�حـــة من ال�ــــــــــــــخص املع�ي. ، وقـــد تتطلـــب ذات العالقـــة ال��وتو�والت

دون  عالقةالواملجتمع املد�ي واملنظمات الدولية ذات املعني�ن مع املهاجر�ن  ال�ـخصـيةغ�� مشـاركة البيانات 

 . ذات الصلة ال��وتو�والت املتفق عل��ا واملعاي�� األخالقية مراعاةإذا ما تم ، قلق

تم لذي ا الرئي�ــــ�يألغراض تتجاوز االطار جمع البيانات املنصــــات املعنية بإســــتخراج و اســــتخدام  أال يتميجب 

د ضــــــــــــــال�ــــــــــــــخصــــــــــــــيـة الهو�ـة والبيـانـات تعز�ز حمـايـة . �ســــــــــــــمح التكنولوجيـا ا�جـديـدة بلتحقيقـھجمع البيـانـات 

املة شيتم تحديد مجموعة يجب أن لذا . للبيانات ، وعمليات االخ��اق الداخلية وا�خارجية��ييف، الالسرقة

                                                           
1 Information on 'eMigrate' recruitment and emigration platform (UAE and India): 
http://abudhabidialogue.org/sites/default/files/document 
library/The%20Use%20of%20Technology%20in%20Managing%20the%20Recruitment%20and%20Dep 
loyment%20of%20Workers_0.pdf 
   

http://abudhabidialogue.org/sites/default/files/document
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أم�ي�اق خ�أي ا ، االبالغ عنللقانون االمتثال االســتقاللية و  تلك املنصــات�شــطة أل من االجراءات ال�ي تضــمن

 .التحس�ن املستمرأضافة ا��  ،

 

 :كيفية �عز�ز الثقة �� البيانات و�سهيل الوصول ال��ا واستخدامها .3

ما �� اإلجراءات ال�ي يجب اتخاذها �ي نتمكن من التمي�� ما ب�ن املنصــــــــــــات التكنولوجية املعنية بتوف�� 

�جمع معلومات �ــخصــية وســر�ة من املهاجر�ن الفعلي�ن  معلومات ذات عالقة بال�جرة وتلك ال�ي �ســ��

واملحتمل�ن؟ ما �� اإلجراءات وال��وتوكوالت الواجب اعتمادها لتعز�زثقة املهاجر�ن من ذوي ا�خلفيات 

 االقتصادية واالجتماعية املتباينة  �� هذه املنصات وتيس�� وصولهم واستخدامهم لها ؟

  ،واملواقع والتطبيقات االلك��ونيةلتكنولوجية املعنية بال�جرة املنصــــــات ابالنســــــبة �جميع من الضــــــروري 
ً
أوال

�� عالشــــــــــر�ات ال�ي تمارس �شــــــــــاطها  �عتمدحيث إ�� املهاجر�ن الفعلي�ن واملحتمل�ن.  تتمكن من الوصــــــــــول أن 

الذ�اء االصــــــــــــــطنا�� والقدرة الذاتية لألنظمة واالجهزة ع�� ، ع�� وســــــــــــــائل التواصــــــــــــــل االجتما��ع��اإلن��نت و 

�داف مســـــــتخدم��ا من األفراد وتطو�ر أســـــــاليب إعالن الســـــــ�) Machine Learningالتحســـــــن والتطور التلقائي(

 ور�ة عندضــــر �عت�� مثل هذه التكنولوجيا . تأخذ �ع�ن االعتبار االحتياجات واالهتمامات ال�ــــخصــــية ل�ل فرد

  .االلك��ونية املعنية بال�جرةنصات امل محتو�اتإ��  العمال  وصول  معا�جة

من أك�� الفئات إســــــــــــــتخداما للهواتف املهاجرون يعت�� ، و ز�ادة م�حوظة اســــــــــــــتخدام الهواتف الذكية �شــــــــــــــهد 

ية ، والســـفر، والتحو�الت املال�امل ع�� هواتفهم املحمولة للعمل�عتمدون �شـــ�ل الذكية، بل أ��م احيانا ما 

 ،لهواتف الـذكيـةاالســــــــــــــواق خيـارات عـدة لالتكنولوجيـا ا�جـديـدة املوجودة بـالفعـل ��  تتضــــــــــــــمنومـا إ�� ذلـك. 

الشر�حة  تثبي��ا ع�� االلك��ونية الذكية ليتملصقات املع�� االساسية  ا�خدمات الذكية تحميلحيث يمكن 

باإلضـافة إ��  .بدائي أو�سـيط أي هاتف محمول  من خالل اسـتخدامهاو ، ) SIMالذكية داخل الهاتف( بطاقة 

ا، الذي تقدمھ ، يجب أن ي�ون املحتوى منصــــــــــــــات التكنولوجيھلالســــــــــــــتخدام الفعال ل، ومن أجل اذلك
ً
حديث

مح التقنية . �ســل�جر��م املتباينة يرتبط �شــ�ل ما باألهداف، كما يجب ان للمهاجر�نبالنســبة مفيًدا عملًيا و 

ال ن ي�ون املحتوى محـــدود ا�حجم أ ، ومن املهمللغـــة وال��جمـــةاســــــــــــــتخـــدام عـــدة خيـــارات بـــكـــذلـــك ا�جـــديـــدة 

 والفيديو.تقنيات الصوت  تطو�رة فقط ع�� النص املكتوب بل يتم استخدام�عتمد �� 

م تو�� يتالضـــــــروري ان ، من جمع البياناتاملعنية بمنصـــــــات للبناء الثقة وا�حفاظ عل��ا ، خاصـــــــة بالنســـــــبة ل

� �الع�ن والتعرف ع ، تمي�� بصمةبما �� ذلك �لمات املرورع�� عدة مستو�ات ألمن املعلومات و خيارات  عدة

 العمال املهاجرون�ســـــــــتخدم للوصـــــــــول إ�� أموالهم وإدار��ا والصـــــــــوت وغ��ها من االبت�ارات املتنوعة. أالوجھ 

) Fintechوالتطبيقـــات املـــاليـــة والبنكيـــة االلك��ونيـــة (، نظمـــة الـــدفع االلك��و�ي عن طر�ق الهـــاتف املحمول أ

االخر  جــانــبا� ع��التكنولوجيــا ا�جــديــدة. �ــذه د��م قــدر كب�� من اإلملــام �، و�ــالتــا�� فــإن لــوغ��هــا من األنظمــة

 ن إنجاز مملســـــــافر�ن لتمك�ن ا يمكن الثقھ ��اتكنولوجيا إلعداد برامج شـــــــراكة مع شـــــــر�ات الا�ح�ومات �عقد 

، حيث تقوم هذه ال��امج بالتحقق من هو�ة اال�ـــــــــــخاص بصـــــــــــورة آلية ، بصـــــــــــورة ســـــــــــريعة ســـــــــــفرهماجراءت 
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، الصــــــــــــــعود ع�� م�ن الطــــائرةإجراءات ، و فحص جوازات الســــــــــــــفر، إ��ــــاء إجراءات التعرف ع�� بصــــــــــــــمــــا��مو 

، ترغب مطارات د�ي توسيع نطاق ذلك ليشمل � دولة اإلمارات العر�ية املتحدةوالفحوصات األمنية األخرى. �

الر�اب الذين تم فحصــهم مســبًقا ع�� املطار  يمر من خاللة نظامد قاموا بالفعل بتجر�ة املســافر�ن. وقجميع 

ظهار جوازات الســـــــفر أو بطاقات الصـــــــعود إ�� ا�حاجھ إل دون الطائرة، مباشـــــــرة ع�� م�ن  الصـــــــعودوصـــــــوال ا�� 

 .2الطائرة

مســــــــــــــتمرة للقضـــــــــــــــاء ع�� أو ا�حــد من فحص إجراءات تطبيق تحتــاج املنصـــــــــــــــات التقنيــة إ�� إجراء عمليــات و 

 ارساتاملم الوهمية ذاتوغ��ها من التطبيقات واقع واملنصات امل�عض �س�� اليھ الذي  الشرساالستغالل 

املمارســــــــــــــات ا�خاصــــــــــــــة بضــــــــــــــمان أمن املعلومات ع�� املنصــــــــــــــات يجب أن تتضــــــــــــــمن لذا الية االن��از�ة. االحتي

ات رصـــــد أي ان��ا�وا�حد من فرص ســـــرق��ا و  البيانات الداخليةحماية االلك��ونية املعنية بال�جرة إجراءات �

 بما �� ذلك حماية خصوصية مستخدمي املنصة وزائر��ا.ع��ا. واإلبالغ داخلية أو عمليات اخ��اق خارجية 

 حو�الت املالية: تالتوظيف والو االستقطاب خفض ت�اليف  .4

خمســـــــــــة ا� خاللال�ي تم تطو�رها االلك��ونية والتطبيقات ما ب�ن املواقع واملنصــــــــــــات �عيًدا عن املقارنة 

والقطاع غ�� ا�حكومي اســـــــــــتخدام  الهادف للر�حالعام غ��  اًما املاضـــــــــــية ، كيف يمكن للقطاععشـــــــــــر ع

ل�حد  ع�� وجھ ا�خصـــــوص )Open Source Platforms(التقنيات ا�جديدة واملنصـــــات مفتوحة املصـــــدر 

  توظيف املهاجر�ن والتحو�الت املالية؟ستقطاب و إمن ت�اليف 

منظمات  ديرها، ال�ي ت)Portal or gateway websitesالبوابات الشـــبكية (أو  مواقع الدخول يمكن أن �ســـاعد 

يمكن لهذه املنصـات اسـتخدام الذ�اء االصـطنا�� كما ، �� تقليل ت�اليف التوظيف. مسـتقلة ذات مصـداقية

ة مصـــادر أوليخالل من ق م��ا قعن عروض وفرص العمل املتاحة �� دول االســـتقبال وتجميعها والتحللبحث 

ات والشـــــــــرا�البحث  أســـــــــاليب عن مكمال وليس بديال الذ�اء االصـــــــــطنا��  حيث �عت�� وثانو�ة واســـــــــعة النطاق. 

 االخرى ذات العالقة باالستقطاب والتوظيف.

أن تركز أ�شــــــــط��ا ع�� ممر واحد أو مجموعة من  )portals�� الواقع العم��، يمكن لهذه البوابات الشــــــــبكية (

ممرات �جرة العمالة. يمكن أن �ســـــاعد التكنولوجيا ا�جديدة �� بناء �ـــــجل يتم تحديثھ وفحصـــــة باســـــتمرار 

الذين تم التحقق من مصـــــداقي��م من ائمة �� نطاق املمرات املختارة التوظيف الق وو�االتأل�ـــــحاب العمل 

يمكن  ،. و�ــاملثــلغ��هــال الــدوليــة و منظمــة العمــت الــدوليــة املعتمــدة من قبــل ال��وتو�وال والــذين �عملون وفق 

البوابات  تلك كما يمكن تضم�ن. ال�ي لها ممارسات غ�� اخالقية أو املشبوهةو�االت التوظيف الزائفة تحديد 

 اآليات للكشـــــــف عن املخالفات واملمارســـــــات الســـــــلبية وتقديم وقبول الشـــــــ�اوي والتظلمات، حفاظالشـــــــبكية 

 ع�� مصداقي��ا ول�ي ت�ون جديرة بثقة املتعامل�ن .

                                                           
2 Gulf News report on 16 October 2019: https://gulfnews.com/uae/transport/new-biometric-system-
at-dubai-airport-no-passport-or-boarding-pass-needed-1.66949849 
   
 

https://gulfnews.com/uae/transport/new-biometric-system-at-dubai-airport-no-passport-or-boarding-pass-needed-1.66949849
https://gulfnews.com/uae/transport/new-biometric-system-at-dubai-airport-no-passport-or-boarding-pass-needed-1.66949849
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من ملهني�ن اوال�ي عادة ما ي�جأ ال��ا (ختيار التوظيف واال التكنولوجيھ املعنية بنصات املوتحس�ن يمكن تطو�ر 

تمكن هذه املنصـــــــــــات حيث توظيف جميع فئات العمال املهاجر�ن. ل ليتم اســـــــــــتخدامهاذوي املهارات العالية) 

 التوجيھ باســـــــــتخدام تقنيات، عن ُ�عد التدر�ب، الفيديواســـــــــتخدام تقنية ب املقابالتإجراء مســـــــــتخدم��ا من 

 .إضافة ا�� �افة أ�شطة التقييم التفاعلية،  مهام العمل، ومحا�اة (VR) الفيديو والواقع االف��ا��ي

� مجــــال�ن �التكنولوجيــــا ا�جــــديــــدة مفيــــدة  ، يمكن أن ت�ون املــــاليــــةتخفيض ت�لفــــة التحو�الت ب فيمــــا يتعلق

ختلف مت�ــاليف لدقيقــة قــارنــة بيــانــات توف�� ، ثــانيــا أوال تقليــل ال�لفــة التشــــــــــــــغيليــة، محــددين �شــــــــــــــ�ــل خــاص

 .مؤسسات التحو�ل

ة للتحو�الت املالية أو لتكنولوجيانصــــات املع��  (MTOs) األموال خدمات تحو�ل مقدمييتقا�ــــ�ى العديد من  

) %3و تقل عن �ســـبة ال (وال�ي غالبا ما �ســـاوي أرســـوم تحو�الت  ،�ق الهواتف املحمولةبرامج الدفع عن طر 

البلوك (تقينة أن يؤدي اســـــــــــتخدام  املرجحمن و .  (SDG) التنمية املســـــــــــتدامةاملســـــــــــ��دفة من ضـــــــــــمن أهداف 

مكن ي�عد ذلك ت�لفة التحو�الت �شـــــــ�ل كب��.  ا�حد منع�� نطاق واســـــــع إ�� واملحافظ االلك��ونية   )�شـــــــ�ن

مة القيتقديم ا�خدمات ذات و ، من خالل االبت�ار ار�احهمإ�� تحقيق تحو�ل األموال الســــ��  خدماتملقدمي 

 من  االخرى امل�حقة بتحو�ل االموالوا�خدمات املضافة 
ً
 .تحو�ل األموالاالكتفاء ببدال

ع��  ، ليس فقطلتحو�التالت�لفة  تفصــــــــــيلية مقارنات جراءالذ�اء االصــــــــــطنا��، يمكن اســــــــــتخدامھ كذلك إل 

أساس االر�اح والعوائد وأسعار صرف العمالت االجنبية. إضافة إ�� الفوائد أساس رسوم التحو�ل ولكن ع�� 

 م�اتب تحو�ل األموال ع�� القيمة االجمالية لألموال املحولة املحتفظ ��ا لدى البنوك. تتحصل عل��اال�ي 

للبحـــــث العل�ي مثـــــل املن�جيـــــات املتبعـــــة لتقييم ن�جيـــــات األخرى امل، يكمـــــل الـــــذ�ـــــاء االصــــــــــــــطنـــــا�� مرة أخرى 

- Sampleاملنتجات من خالل آلية املتســــــــــــوق الســــــــــــري ســــــــــــواء �ان ذاك اعتماد ع�� تقييم عينات من املنتج (

based mystery shopping  () أو إعتمـــــــادا ع�� أراء املتســــــــــــــوق�نRregular -based mystery shopping  .(

لتطو�ر إعالنات   وســائط التواصــل االجتما��منصــات و �� الوقت ا�حا�� تحو�ل األموال مؤســســات �ســتخدم 

 لعمال��ا من محو�� االموال ا�حالي�ن واملســتقبلي�ن،�ســ��دف وترا�� االحتياجات ال�ــخصــية و�رامج ترو�جية 

مثــل هــذه �غ��هــا من ا�خــدمــات االخرى ذات الصــــــــــــــلــة. بتحو�ــل االموال أو  تتعلق �ــانــت تلــك ا�خــدمــاتســــــــــــــواء 

ر لتوف لبنك الدو��صـــــداقية مثل ااملســـــتقلة ذات املؤســـــســـــات املنظمات و التكنولوجيا يمكن أن �ســـــتخدمها امل

لتحو�الت ا مقارنة حديثة تفصــــــيلية لت�لفةملحو�� االموال الفعلي�ن واملحتمل�ن و�افة االطراف ذات العالقة، 

. 

 :تحس�ن الوصول إ�� خدمات الرعاية 

وعة املتنصــــــــادر امل وتصــــــــنيفمثل الذ�اء االصــــــــطنا�� لتجميع  ا�حديثةتقنيات إســــــــتخدام الكيف يمكن 

واملزج بي��ـــا لتمك�ن املهـــاجر�ن �غض النظر عن وضـــــــــــعهم القـــانو�ي �� الـــدولـــة من لبيـــانـــات وا�خـــدمـــات ل

مثل خرى األ جتماعية اال خدمات و�ــحية دقيقة باالضــافة ا�� ا�خدمات قانونية  ع�� ،ا�حصــول عن �عد

املح�� والوط�ي  الســـــــــــيـــــاقا�خـــــدمـــــات مع  هـــــذا املز�ج من مواءمـــــةتمـــــاعيـــــة ؟ كيف يمكن الرعـــــايـــــة االج
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�عض القيود أو األميـــة �عـــانون من قـــد  ذينلـــتيســـــــــــ�� وصـــــــــــول املهـــاجر�ن ال و�� ذات الوقـــت، واإلقليمي

 اللغو�ھ، إ�� هذه ا�خدمات؟

 ةوســــــائل محدودة الت�لف، توفر التكنولوجيا ا�جديدة املاليةكما هو ا�حال مع خدمات التوظيف والتحو�الت 

 ديداتح ذات الصـــــــــــــلةوتصـــــــــــــنيف وتوف��املعلومات والرســـــــــــــائل والبيانات الضـــــــــــــرور�ة �ســـــــــــــبًيا للبحث والتحقق 

لوجيا �عد التكنو  دعم وتمك�ن املهاجر�ن.املعنية باملهاجر�ن واملنظمات العمال للمجموعات املســــــــــــــ��دفة من 

وى جودة املحتمدى إ�� حد كب�� ع�� االســــــتخدام ا�جيد لها واالســــــتفادة م��ا  �عتمدبينما ، عامل تمك�ن قوي 

ا�� تأســــــــــــــيس كذلك شــــــــــــــر�اء جدد و�دعو إيجاد يحتاج ا��  أمر  وهو ا�خدمة املقدمة للمهاجر�ن. مدى جودة و 

شــــــــــــطة �و�� إطار من الت�امل مع أ ع�� ســــــــــــبيل املثال ،يتم �عز�زها بالتكنولوجيا ا�حديثة. شــــــــــــرا�ات جديدة  

عديد من م�اتب املحاماة �� دول االســـــــــــــتقبال تقدم المؤســـــــــــــســـــــــــــات املجتمع املد�ي والو�االت املتخصـــــــــــــصـــــــــــــة، 

عرض وتقديم هذه ا�خدمات ع�� نحو التكنولوجيا ا�جديدة  تتيح. شــــــــــــارات قانونية مجانية للمهاجر�ن ســــــــــــتإ

عد الذي ، املو ستفسار املقدماال التفاصيل مثل طبيعة �افة ، مع مراعاة احتياجات املهاجر�نمع تماما  يتفق

من تنوع ا�خيارات ال�ي يمكن أن كذلك يز�د ، وما إ�� ذلك. متاحا خاللھ، ولغة املهاجرمزود ا�خدمة  سي�ون 

ديم وتق ومناقشــــــــة ع�� قبول من املؤســــــــســــــــات  العديد تتيحها التكنولوجيا ا�جديدة لدعم املهاجر�ن، موافقة

 (بما �� ذلك جلســــــــات االســــــــتماع �� شــــــــبكة املعلومات باســــــــتخدامالفيديو ع�� تقنية القانونية االســــــــتشــــــــارات 

 .القضائية) وأمام السلطاتاملحاكم 

ا مــا ت�ون قــدرة املهــاجر�ن للوصــــــــــــــول إ�� الواعــدةأحــد املجــاالت تقــديم ا�خــدمــات الطبيــة عن �عــد هو  . غــالبــً

أو�ســــــــــــــبب نقص املعلومات  ،ولقيود تتعلق بالتأشــــــــــــــ��ات، ألطبية محدودة، إما �ســــــــــــــبب الت�اليفا�خدمات ا

ح�ن ز ، أولضـــــــيق الوقت �ســـــــبب ســـــــاعات العمل وما إ�� ذلك. و�النســـــــبة للمهاجر�ن غ�� الشـــــــرعي�ن والنالد��م

عائقا أســــــــاســــــــيا �� بحقهم الســــــــلطات املعنية، ي ممارســــــــات أخرى قد تتخذها يمثل ا�خوف من االعتقال أو أ

ر�ن الشــبكية للمهاجبوابات لل �� هذا االطار يمكنالوصــول ا�� القنوات الرســمية لتقديم ا�خدمات ال�ــحية. 

)Portals(  للمنظومة ال�حية �ش�ل عام ، و ت فائدة عظيمة للمهاجر�ن انفسهمذا ن ت�ون أذات املصداقية

ية عن طبالستشارات خدمات اإل  ميتقد، و ي �ستد�� إستشارة أخصائي�ن طبي�نإحالة ا�حاالت ال�من خالل 

وتحســــــــــــــي��ــا  تطو�رهــا، و�مكن التكنولوجيــا موجودة بــالفعــلهــذه . جــد العمــالم�ــان توا�غض النظر عن ُ�عــد 

والعوائق ال�ــــــــــــــجالت الطبية  عدم وجودطبية محددة تتعلق بال�جرة مثل  -قضــــــــــــــايا اجتماعية ل للتصــــــــــــــدي

 وما إ�� ذلك. املتعلقة باللغة

مســــــــــــــتوى عاٍل من  تطبيقيتطلب الوصــــــــــــــول إ�� ا�خدمات القانونية والطبية وخدمات الرعاية ال�ــــــــــــــخصــــــــــــــية 

ا�خيـــارات املتم��ة ال�ي تيســــــــــــــرهـــا من خالل و�مكن تحقيق ذلـــك . املعلومـــاتالســــــــــــــر�ـــة وا�خصــــــــــــــوصــــــــــــــيـــة وأمن 

والصـــــــــــوت  اســـــــــــتخدام بصـــــــــــمة الع�نبما �� ذلك �حماية أمن وخصـــــــــــوصـــــــــــية املعلومات التكنولوجيا ا�جديدة 

ا اســــــــــــــتخــدام الهواتف  ، يمكن. عالوة ع�� ذلــك)Facial recognition( التعرف ع�� الوجــھتكنولوجيــا و  أيضــــــــــــــــً

، كمــا يمكن اســــــــــــــتخــدامهــا للتحقق من عن ُ�عــدالطبيــة الوصــــــــــــــول إ�� ا�خــدمــات  لتيســــــــــــــ�� املحمولــة واالجهزة 

للمهاجر�ن غ��  بالنســــــــــــبة ، خاصــــــــــــةهميةشــــــــــــديد األ أمر  وهو . ال�ــــــــــــخصــــــــــــية وجميع االجراءات االخرى لإلثبات

 .جواز سفر أو أي وثيقة هو�ة وطنية أخرى  الشرعي�ن وطال�ي ال�جوء والنازح�ن الذين قد ال ي�ون لد��م


