
 

1 
 

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

 )6(مذكرة مواضيعية رقم 

 �� املستقبل إلدارة االنتقال من أجل العمل�عز�ز الشرا�ات 

 املستدامةتحقيق األهداف املتعلقة بال�جرة �� جدول أعمال التنمية و 

 

 ) KNOMAD ، البنك الدو�� (الباحث الرئي��ي:  ديليب راثا

 ال�جرة والتنمية للمعارف حول شراكة العاملية ال

ال�جرة فلبناء شـــرا�ات فعالة �شـــأن ال�جرة.  األســـاستنموي وإ�ســـا�ي  تمثل رؤ�ة ال�جرة من منظور أن يمكن 

هد ال�ي �شـــــــــــــلالنتقال من األماكن والقطاعات  اال�ـــــــــــــخاصيحتاج  ففي ح�ن�� أحد م�ونات التنمية العاملية 

ا ما إذو . ال�ي �شــــــــــــــهد نموا�� األماكن والقطاعات لتوف�� القوى العاملة واملهارات توجد هناك حاجة  تراجعا ،

والبعض األخر نتيجـــة  حقيقي�عضــــــــــــــهــــا وال�ي ي�ون  –تمــــت معــــا�جــــة املخــــاطر والتحــــديــــات املتعلقــــة بــــال�جرة 

 .ت�ون ال�جرة مفيدة للغاية نأكن مي - �� ذهن البعض تصوراتل

فرص ز�ادة الدخل وتحســــــــ�ن  خاللمن ال�جرة من  أق�ــــــــىى اســــــــتفادةاملهاجرون وأســــــــرهم إ�� تحقيق  �ســــــــ��

معدالت كذلك شـــــــــهدت . النســـــــــاءن �ّ مكســـــــــاهم ال�جرة �� ت� كماال�ـــــــــحية. و  ةالتعليما�خدمات الوصـــــــــول إ�� 

التمي�� وظروف العمل إال ان هذه امل�اســــــــــــــب يتم تقو�ضــــــــــــــها �ســــــــــــــبب �عد ال�جرة.  انخفاضــــــــــــــا وفيات األطفال

الل خأما دول االرســال فتج�ي أر�اح ال�جرة من . املســتضــيفة لهمالصــعبة ال�ي يواجهها املهاجرون �� البلدان 

. طالةمن الفقر والب ، مما يؤدي إ�� ا�حداملهارات والتكنولوجيا ونقلز�ادة التحو�الت واالســـــــتثمارات والتجارة 

، أي أك�� مليار دوالر 554واملتوســـطة الدخل ، بلغت تدفقات التحو�الت إ�� البلدان املنخفضـــة 2019�� عام 

هــذا من النــاحيـة تــدفقــات االســــــــــــــتثمــار األجن�ي املبــاشــــــــــــــر. و  االنمــائيــةســـــــــــــــاعــدات املإجمــا��  أضــــــــــــــعــافمن ثالث 

الــــذي يمكن ان تخلفــــة �جرة الكفــــاءات ع�� قــــدرة الســــــــــــــل�ي فيتمثــــل �� األثر ، األيجــــابيــــة. أمــــا الوجــــھ األخر

 . ملواطن��ااالقتصادات الصعيفة ع�� توف�� ا�خدمات ال�حية والتعليمية 

العمالة واملهارات واالبت�ار ور�ادة توفر من ال�جرة من خالل ز�ادة  فتســــــــــــــتفيدالبلدان ذات الدخل املرتفع أما 

زال يال ف، أنظمة الضــــــمان االجتما��. ومع ذلكتمو�ل � �والضــــــرائب �� دفع املهاجرون  �ســــــاهمكما األعمال. 

�شــــ�� يث ح: االســــتقبال�� بلدان املواطن�ن تأث�� ال�جرة ع�� أجور العمال  دالئل هناك �عض االلتباس �شــــأن

، �� ح�ن �شــــــــــــــ�� من املواطن�نمحدودي املهارة ع�� أجور العمال  محدودة�عض الدراســــــــــــــات إ�� آثار ســــــــــــــلبية 

 ســـــد ال�جز ����  ســـــاهمون وي العمال املهاجر�ن من ذوي املهاراتدراســـــات أخرى إ�� آثار إيجابية عندما ي�ون 

 .القوى العاملة الوطنية
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واالختالالت  األجور بفجوات �� ذلك مدفوعة ، ســــــــــــــتســــــــــــــتمر �� الز�ادة ال�جرةمعدالت أن  مما ال شــــــــــــــك فيھ 

ظرا ن إقامة شــــــــــــــرا�ات فعالة ب�ن جميع االطراف الفاعلةتتطلب إدارة ال�جرة و . �تغ�� املنا�الالديموغرافية و 

اخل ديمكن تأســـــــــيســـــــــها ب�ن مختلف الشـــــــــر�اء مثل هذه الشـــــــــرا�ات . للتعقيدات املتعددة األ�عاد املرتبطة ��ا

 .�� كث�� من األحيان من البلدان  مجموعةتشمل ل تمتد إال أ��ا يجب ان، الدولة

املتفق  (SDGs) الشـراكة املسـتقبلية إ�� أهداف التنمية املسـتدامة�شـأن خيارات يمكن أن �سـتند املناقشـات 

هداف ضــافة ا�� �عض األ ، إوالقانونية�عز�ز ال�جرة اآلمنة ، �شــأن ) 10.7يما الهدف رقم (، وال ســعل��ا عاملًيا

 ةت�لفوخفض ع�� العمل  مقابل ا�حصــــــــــــــول ت�اليف ال�ي يدفعها العمال املهاجرون المثل ا�حد من  االخرى 

ل إال �شــــ�ل �امال يمكن تحقيقها العديد من أهداف التنمية املســــتدامة فإن ، التحو�الت. باإلضــــافة إ�� ذلك

 العمال�حماية حقوق  ) 8.8الهدف رقم (، . ومن األمثلة البارزة�ع�ن االعتبار ال�جرة واملهاجر�ن أخذإذا تم 

 ،مـال املهـاجر�ن والنســــــــــــــاء املهـاجرات، بمـا �� ذلـك العمـأمونـة �جميع العمـالو  ةآمنـ بيئـة عمـل وضــــــــــــــمـان توف�� 

د �عه فإن. ووفًقا لألمم املتحدة ، الهو�ة القانونية حق ا�جميع �� ا�حصـــــول ع���شـــــأن  ) 16.9والهدف رقم (

التنمية ألهداف مؤشـــــــــــــًرا  )24(أك�� من تحقيق يتطلب  ،أي �ـــــــــــــخصركب التنمية  بأال ٌيخلفاملجتمع الدو�� 

 .حالة ال�جرة من منظور  فحصهايتم ، املستدامة

ال�ي  تالســـــياســـــاو تداب�� الع�� (أ) توافر املوارد املالية لدعم تنفيذ  أســـــا�ـــــىي�عتمد فعالية أي شـــــراكة �شـــــ�ل 

القدرة (ج) ج والنتائلتحســ�ن  توفر آلية للرقابة والتقييم املســتمرلل��امج، م�ــحو�ة ب (ب) عل��ا يتم االتفاق

ة ، هناك حاجالدوالرات �ل عام إلدارة ال�جرة التكيف مع الظروف املتغ��ة. بينما تنفق الدول ملياراتع�� 

جرة �� العـــديـــد من دول االرســــــــــــــــال ال�املعنيـــة بـــ��امج التنفيـــذ ت�ون مهم��ـــا   يـــةتمو�ل مؤســـــــــــســـــــــــــةايجـــاد إ�� 

طار إمن خالل ال�جرة بصورة منتظمة وسياسات يتم رصد برامج  أن يمكن ،املدى املتوسط . ��واالستقبال

�ســــــــــــــتعرض �ل دولة طوعيا ا�خطوط ، حيث لتقييم املتبادل ملجموعة العشــــــــــــــر�نا ع�� غرارآلية،  للمراجعة

معتمدة �� ذلك ع�� نموذج موحد  �� تلك الدول  ل�جرةالوطنية ل واملبادراتســـــياســـــات الالعر�ضـــــة لتطورات 

رضــــــها عم��ا لضــــــمان ا�ســــــاق البيانات، ومن ثم  ميعها والتحققيتم تجلاملطلو�ة،  املعلوماتللرصــــــد وتحديد 

 �� املنتديات العاملية الهامة. تتم مناقشتھ تقر�ر من خالل 

عر العالم شــــــــحيث اســــــــت املعنية �ســــــــياســــــــات ال�جرة،  الشــــــــرا�ات األجنبيةأولو�ات  19-لقد غ��ت أزمة �وفيد

ھ ال�ي تواج�ســـــــــــــاعد �� التصـــــــــــــدي للتحديات األنية شـــــــــــــرا�ات لالســـــــــــــراع �� ت�و�ن �ســـــــــــــب��ا وجود حاجة م�حة 

دعم املهاجر�ن من خالل توف��  يمثلرســـــــــال. دول اإل وأســـــــــر املهاجر�ن ��  املســـــــــتضـــــــــيفةاملهاجر�ن واملجتمعات 

ا �ليس فقط �حماية املهاجر�ن ام�ح االرعاية ال�ــــحية أمر   ،حماية املواطن�ن من مخاطر العدوى ، ولكن أيضــــً

يتم أن كـــــذلـــــك . يجـــــب بكثـــــافـــــة العمـــــال املهـــــاجر�ن يتواجـــــد ف��ـــــاال�ي  النـــــائيـــــة خـــــاصــــــــــــــــــة �� املـــــدن واملنـــــاطق

يتم أن  يجبعالوة ع�� ذلك، املهاجر�ن.  لتشــملا�حماية االجتماعية تمديد نطاق التحو�الت النقدية و تيســ�� 

 املهاجرون الذين تقطعت ��م السبل  �� العودة إ�� ديارهم.  دعم العمال
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ممــا  مليــار دوالر، 100 أي مــا يفوق ، �� املــائــة 20بنســــــــــــــبــة  2020�� عــام ن تنخفض التحو�الت أمن املتوقع 

�� من آثار األزمة ع ل�حدهناك حاجة م�حة و ســـيؤدي إ�� تمزق شـــر�ان ا�حياة املا�� لألســـر �� البلدان الفق��ة. 

م وســـــــــــامل�� ذروة عي�ن نقص العامل�ن الزراحظر الســـــــــــفر إ�� كذلك . أدى تحو�ل االموالالتحو�الت وخدمات 

االمن الغــذائي �� إ�عــدام يــد مخــاطر امخــاطرارتفــاع أســــــــــــــعــار املواد الغــذائيــة. وتز ، ممــا أدى إ�� ز�ــادة ةيــالزراع

 بالفعل. قلقد مصدر أفر�قيا حيث أصبح التواجد الكثيف ل�جرا

 أسئلة للمناقشة 

أحــد األهــداف ، الشــــــــــــــرا�ــات ب�ن الــدول واملجتمع املــد�ي ومنشـــــــــــــــآت االعمــال والســــــــــــــلطــات املحليــة تمثــل إقــامــة

 حوكمة) 1: (خاصـــــــة فما يتعلق بالقضـــــــايا (GFMD) 2020األســـــــاســـــــية للمنتدى الدو�� لل�جرة والتنمية لعام 

) 3؛ (لعملمن أجل ااملهاجر�ن  صـــــــــقل مهارات العمال) 2؛ (املتغ�� للتشـــــــــغيل املشـــــــــهد�� ســـــــــياق  العمل�جرة 

) مناقشـــــــــــــة 5؛ (حماية املهاجر�نأطر ) معا�جة الثغرات �� 4؛ (تقنيات ا�جديدة لتمك�ن املهاجر�نالاســــــــــــــتثمار 

 .ال�جرة غ�� النظامية ل�حد من املن�جيات املختلفة

 تطو�ر حول  إلثراءالنقاش�شـــــــــادية ســـــــــ�األســـــــــئلة اإل هذه مجموعة من �� هذا الســـــــــياق، تطرح ورقة املعلومات 

الشـــــــــــــرا�ات ع��  هذه عن تقديم التقار�ر الوقوف ع�� التحديات ال�ي تواجھ الشـــــــــــــر�اء و  تحديدو ، اتالشـــــــــــــرا�

 .اإلقلي�ي والعال�ي �ناملستوى

ذات شرا�ات ال تأسيس ال�ى تواجھ، ما �� التحديات الرئيسية متجر�تك من خاللالسؤال األول: 

 ال�جرة؟العالقة ب

 من -وليس محدًدا للغاية  ليس عاًما جًدا -قابل للتطبيق  لتحديد أهداف ونتائج وا�حة و�رنامج عم �عزز 

راكة هل �عا�ج الش ،ل�افية لتطبيق ال��نامج متوفرة ؟ملالية والبشر�ة ااملوارد ا هل أنالشرا�ات. فعالية 

دول �ن بتضارب املصا�ح ، (ع�� سبيل املثالع�� نحو مناسب تضارب املصا�ح ب�ن مختلف األطراف املعنية 

 تحديد حصص معينةب�ن  املفاضلة، العمل وأ�حاب، ب�ن العمال املهاجر�ن واالستقبالاالرسال 

 )؟ ال�ي تمنحها دول االستقبال للمهاجر�نحقوق ��ن ا�و  للمهاجر�ن

  إقامة  االطراف املعنيةالعديد من مشاركة أطراف متنوعة يمثلون إ�� أي مدى �ساعد ��

 إلقامة شراكة معها؟  بذات القضايامعنية الشرا�ات؟ هل من الصعب إيجاد أطراف 

 م هل لديكموارد مالية و�شر�ة �افية؟  ال�ي واجهتكم اليجاد، ما �� التحديات من خالل تجر�تكم

 التغلب ع�� هذه التحديات؟ ن �شأمشارك��ا  مالهتمام يمكنكتجر�ة جديرة با

 ا عند املرجوة  النتائجع�� منذ البداية ال��ك�� الوا�ح حدث يُ ل ه
ً
شراكة؟ ما مدى  أسيستفرق

 أهمية العثور ع�� الشر�ك املناسب؟ 
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  �� ما 
ٌ
 ا�حوكمة ال�ي يجب مراعا��ا عند إ�شاء الشرا�ات؟ سسأ

عند  شرا�ات ال�جرة ال�ي تواجھ، ما �� التحديات الرئيسية السؤال الثا�ي: من خالل تجر�تك

 لم ينجح؟الذي ؟ ما الذي نجح وما التنفيذ 

  تحقيق نتائج الشراكة؟ ع��توفر املوارد املالية والبشر�ة للتنفيذ  ساعدإ�� أي مدى 

 ة ملعنيهل �عت�� الشرا�ات ال�ي تم تصميمها لتحقيق نتائج محددة أك�� نجاًحا من تلك ا

 مجموعة من اإلش�اليات أو التحديات دون النظر إ�� نتائج محددة؟ بمعا�جة

 وهل هناك تضارب �� بتقدير �اٍف  ذلها من قبل �ل شر�كهل تحظى ا�جهود ال�ي يتم ب ،

حاب املستقبلة، العمال وأ�املصا�ح ب�ن األطراف املعنية (ع�� سبيل املثال البلدان املرسلة و 

 ، املفاضلة ب�ن حصص ال�جرة وحقوق املهاجر�ن وما إ�� ذلك)؟العمل

  ��العال�ي؟ املستوى املح�� أم اإلقلي�ي أمهل ترى أن الشرا�ات أك�� فعالية ع 

 

�ن أخذين �ع، �ساهم �� �عز�زالتنميةالسؤال الثالث: كيف يمكن توجيھ الشرا�ات لتحقيق نتائج 

 مستقبل ا�حراك البشري ومستقبل العمل؟االعتبار، 

 رات والتطو تصــــــميم شــــــرا�ات مبتكرة �� مواجهة الطبيعة املتغ��ة للعمل ما هو األســــــلوب اال�ســــــب ل

 ؟التكنولوجية 

  عند تصميم وتنفيذ الشرا�ات؟ االستعانة ��اال�ي يمكن  علوماتواملما �� مصادر البيانات 

  بـــالطبيعـــة املتغ��ة للعمـــل ال�ي يجـــب مراعـــا��ـــا، خـــاصــــــــــــــــة فيمـــا يتعلق مـــا �� االتجـــاهـــات الرئيســــــــــــــيـــة

 والتطور التكنولو��؟

  مكن يهل اســــــتدام��ا؟ ضــــــمان ما هو الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبھ �� تطو�ر الشــــــرا�ات و

 ،وإذا �ان األمر كذلك - محددةنتائج عكســـــــــــية �� ظل ظروف أي  ع�� التطور التكنولو�� ي��تبأن 

 الظروف؟هذه فما �� 

 تقييم نتائج الشراكة وتحديد ما يص�ح وما ال يص�ح؟ما هو االسلوب األمثل ل السؤال الرا�ع: 

 ؟ايال��ا االهتمامال�ي يجب  والنتائجؤشرات عند تقييم نتائج الشرا�ات، ما هو االطار العام للم 

  والتقييم �� بداية الشراكة؟ الرصدآليات  تأسيسكيف يمكن 

  النتائج؟ تقييمكيف يمكن معا�جة املخاوف املتعلقة بالسر�ة وا�خصوصية عند 

ي اإلقليم �ناملســــــــــتوى ما �� التحديات ال�ي تواجھ الشــــــــــرا�ات عند رفع تقار�رها ع�� الســــــــــؤال ا�خامس: 

 والعاملي؟
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  العوامل ال�ي يجب مراع��ا لضـــــــــــمان خصـــــــــــوصـــــــــــية وأمن عند رفع التقار�ر �شـــــــــــأن الشـــــــــــرا�ات ما ��

 ؟بنجاح، وكيف يمكن تنفيذ ذلك املعلومات

  ورفع التقاير �شــــــــــــــأ��ا  عند تقييم نتائج الشــــــــــــــرا�ات اعتمادهاما �� آليات مراقبة ا�جودة ال�ي يجب

 ؟لألطراف ا�خارجية أن تمارسةكن ذي يماإلقلي�ي والعال�ي؟ ما الدور ال ع�� املستو��ن

  ل وهل �شـــــــ؟ الســـــــمعة عند رفع تقار�ر �شـــــــأن نتائج الشـــــــرا�ات خاطر املتعلقة باملكيف يمكن إدارة�

 قلق؟هذا االمرمصدرا لل

  �� الســــــــــــياســــــــــــات الوطنية لضــــــــــــمان ا�ســــــــــــاق نتائج الشــــــــــــراكة مع  اعتمادهاال�ي يمكن  أطر العملما

 واإلقليمية والدولية ذات العالقة؟

 


