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

 )1مذكرة مواضيعية رقم (

 �� سياق املشهد املتغ�� للتشغيلالعمل  حوكمة �جرة 

 ، منظمة العمل الدوليةالسيدة ميشيل اليتون  الباحث الرئي��ي: 

 

 واتجاهات عامليةمقدمة  .1

نصــــــــــــــفهم  ،1مليون عامل  164 يبلغ عددهمحيث ، القوى العاملة ع�� مســــــــــــــتوى العالممن مجموع  % 4.7 يمثل العمال املهاجرون تقر�با

الـــدخـــل ) �� البلـــدان ذات 18.6املرتفع و( ) �� البلـــدان ذات الـــدخـــل %67.9(�م، بنســــــــــــــبـــة تقر�بـــا من النســـــــــــــــــاء، �عمـــل الغـــالبيـــة العظ�ي م�

  2ي.دول آسيا واملحيط الهادالدول العر�ية و  من جميع العمال املهاجر�ن �� % 29يقيم نحو ما املتوسط، ك

ة ملجتمعات و اقتصادات هذه هاممن البلدان كما ا��م يمثلون مساهمة  �� العديد�سبة كب��ة من القوى العاملة يمثل العمال املهاجرون 

 3من معدالت مشاركة القوى العاملة الوطنية.أع�� �عت�� �ش�ل عام ، مع معدالت مشاركة الدول 

أساسية �� مجال الرعاية ال�حية، التشييد والبناء، املواصالت،  وظائفهوالء العمال ب يضطلع، Covid-19وكما أصبح جليا خالل أزمة 

�سبة هامة من العامل�ن �� مجال العمل املن��� بما �سبتھ . تمثل كذلك العامالت املهاجرات 4الزراعية ا�خدمات والزراعة وتجه�� املنتجات

اقد �� قطاعات تتسم بارتفاع نظم التعي��كز العديد م��م ما�� املهاجر�ن العامل�ن �� قطاع العمل املن���. جمليون) من إ 8.45) أو (73.4%(

 ونية واالجتماعية.، واالفتقار ا�� ا�حماية القانفضال عن انخفاض األجور املؤقت، أو غ�� الرس�ي، 

حديا �حوكمة ال�جرة وحماية حقوق ن يمثل تيمكن أفإن غياب الســـــــــياســـــــــات املناســـــــــبة �� أجزاء الحقة من هذه املذكرة، وكما ســـــــــيت�ـــــــــح 

 نتاجية االقتصاد وز�اد��ا.ل�حفاظ ع�� مستو�ات إالعمال املهاجر�ن، و�� ذات الوقت 

ة �� ظل ، خاصـــــــ�� املســـــــتقبل ال�ي ســـــــت�ون متاحة للعمال املهاجر�ن وفرص العملالنمو االقتصـــــــادي بمســـــــتقبل من الصـــــــعب حاليا التنبؤ 

تقدر منظمة العمل الدولية أن تداب�� العمال. ع�� االقتصــــــــــــــادات العاملية والشــــــــــــــر�ات و  وال�ي خلفت أثار غ�� مســــــــــــــبوقة COVID-19 جائحة

ن ســـــــــــــــاعــات كمــا أ  ؛من القوى العــاملــة ع�� مســــــــــــــتوى العــالم %68اي ، مليــار عــامــل 2.2تؤثر ع�� مــا يقرب من اإلغالق ال�ــاملــة أو ا�جزئيــة 

إ�� . 5 �امل لعملهممليون عامل بدوام  305خســــــــارة  �عادل. وهو ما %10.5بنســــــــبة  ، 2020الر�ع الثا�ي من عام العمل قد تنخفض خالل 

�ن ، هاجر وكراهية األجانب ضـــــــــد العمال املالتمي�� ممارســـــــــات مســـــــــتو�ات م��ايدة من ��  الو�اءفقد �ســـــــــبب ، جانب ارتفاع معدالت البطالة

                                                           
1  ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology. 2nd ed. 
International Labour Office - Geneva: ILO, 2018. Available at: 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--en/index.htm   
2  In 2017, over 40 per cent of workers in the Arab States were migrants, compared to well below 10 
per cent in most regions.   
3  ILO Global Estimates on International Migrant Workers, Results and Methodology, Id. at note 1.   
4  ILO estimates 11 million migrant women are in domestic work, many in home care jobs. Ibid.   
5  ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf.   

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_652001/lang--en/index.htm
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� أو غ� سيئةمعيشة التعرض لظروف ، و أو عدم دفع األجور ، بما �� ذلك تخفيض ظروف العمل تدهور إضافة ا��  ،�عدام األمن الغذائيوإ

 .7تقييد التنقل، واالعادة القسر�ھ للوطنفضال عن ، 6لعامل�ن �� املنازل لخاصة   مالئمة

 

 19-ا ع�� السفر �سبب �وفيدالقيود ال�ي تم وضعه زادت فيھ معدال فصل العمال املهاجر�ن و التسر�ح من العمل، منعت�� الوقت الذي 

 ن��اء تأشــــــــــــــ��ات االقامة وتصـــــــــــــــار�ح العملبل إ ء العمال لم يفقدوا فقط دخلهم،مما �ع�ي أن هؤالالعمال من العودة ا�� أوطا��م، هؤالء 

وقد تمكنت �عض الدول من ا�حد من أثار هذا  .�� دول االســــــــــــــتقبال وضــــــــــــــاع غ�� نظامية بدون وثائق�� أ هم للبقاء�عرضــــــــــــــ و�التا��، أيضــــــــــــــا

ن القيود املفروضـة ع�� السـفر ما زالت تمنع أ، اال �� الدولة8اقامة قانونية  الوضـع من خالل �عديل اوضـاع هؤالء العمال بما يضـمن لهم

دولة االســــــــــتقبال،  وهو العمل الذي دفع الكث�� م��م رســــــــــوم توظيف باهظة عملهم �� عشــــــــــرات االلف من العمال املهاجر�ن من مواصــــــــــلة 

 واالتجار بالبشر.9عبودية الدين مثل ، قد يؤدي ا�� ممارسات غ�� نظاميةمما جل ا�حصول عليھ. وت�لفة عالية من أ

 

 )2018(منظمة العمل الدولية (�� املائة)  2017و  2013. العمال املهاجرون كنسبة من جميع العمال ، 1الش�ل 

 

ن يؤدي ارســـــــــــــــال لــداعمــة ملســــــــــــــتقبــل العمــل. حيــث يمكن أا واآلليــاتمن أجــل العمــل �جرة الــدوليــة الاالنتقــال و  وثيقــة مــا ب�نهنــاك صــــــــــــــلــة 

مالة لقد شــــــــهد الطلب ع�� الع 10التحو�الت ا�� الوطن ا�� تحســــــــ�ن �ــــــــحة العائلة ومســــــــتوى التعليم، فضــــــــال عن النتائج التنمو�ة االخرى.

االســــاســــية لل�جرة  الدوافع تؤثر ). �� ذات الوقت 1تزايدا م�حوظا �� �افة االقاليم تقر�با (أنظر الشــــ�ل رقم  املنصــــرماملهاجرة خالل العقد 

اســــــــا��ا ع�� تختلف ا�ع�هذه العوامل و  حيث تتنوعوالتغ�� املنا��  �� االقتصــــــــاد العال�ي. أوالتقدم التكنولو�� أ ال��كيبة الســــــــ�انية ســــــــواء

-ســت�ون عل��ا االقتصــادات واالعمال �� عالم ما �عد �وفيدواملهن والكيفية ال�ي مســتقبل ال�جرة باختالف النشــاط االقتصــادي حوكمة و 

19 .   

                                                           
6 See, https://www.hrw.org/news/2020/04/06/domestic-workers-middle-east-risk-abuse-amid-covid-
19-crisis; https://www.diariolibre.com/economia/no-tenemos-comida-ni-dinero-y-nadie-se-
preocupa-por-nosotros-AP18246767.   
7 See, e.g., https://www.nytimes.com/2020/04/13/world/middleeast/persian-gulf-migrants-
coronavirus.html; 
8 ILO policy brief Migrant Workers and COVID-19, (forthcoming 2020).   
9 Ibid.   
10 Many countries of origin depend on remittances sent home by migrant workers to help families for 
education and healthcare, which the World Bank estimates have reached US$689 billion in 2018. 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-
globally-in-2018  

https://www.diariolibre.com/economia/no-tenemos-comida-ni-dinero-y-nadie-se-preocupa-por-nosotros-AP18246767
https://www.diariolibre.com/economia/no-tenemos-comida-ni-dinero-y-nadie-se-preocupa-por-nosotros-AP18246767
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
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ة الرعاي ا�حال �� قطا��كما هو  ،للعمال املهاجر�ن التشــــــــــــــغيل، �شــــــــــــــهد �عض القطاعات االقتصــــــــــــــادية ز�ادة �� فرص الو�اء اســــــــــــــتمرار مع 

 لطلباالذي �شـــهده قطاع الرعاية �� نمو ال�ســـتمر من املرجح أن مع االرتفاع املســـتمر �� تزايد اعداد ك�� الســـن من الســـ�ان، ف. و والزراعة

صـــــــــــة ر نظمة العمل الدولية إ�� أن هناك ف�شـــــــــــ�� تقديرات م كما. ��يمن عليھ النســـــــــــاء �� الغالبالذي قطاع ال، وهو ع�� العمال املهاجر�ن

 .التعليم وال�حة والعمل االجتما��إذا ما تمت مضاعفة االستثمارات �� 11 2030) فرصة عمل جديدة بحلول 269�خلق ما يز�د عن (

� جنوب ) �%30.9(�� جنوب آســــــــيا و 2019) عام %42.1بلغت (، حيث �ســــــــبة ال �ســــــــ��ان ��االزراعة قطاع حصــــــــة العمال ��  تمثل كذلك

إعتماد الكثيف للعديد من االقتصـــــــادات ع�� العمالة املهاجرة �� مجال االنتاج  19-. لقد أظهر و�اء �وفيد 12شـــــــرق آســـــــيا واملحيط الهادي

سم�ن قنوات للعمال املو املز�د من ال نيوز�لندا والواليات املتحدة االمر�كية  دول أورو�ا وأس��اليا، إضافة ا���عض  أتاحتالزرا�� ، حيث 

، فإن ضـمان ال�ـحة والسـالمة 13 العمال املهاجر�ن للقيام بوظائف أسـاسـية خالل هذا الو�اء طلبوحيث يتم املهاجر�ن للعمل ��ا فورا، 

 �حماي��م. بالغ األهميةاملهنية �عت�� أمرا 

ث حيفيم، االقل يختلف باختالفوهو االمر الذي ، أنماط ال�جرة املســتقبلية بحوكمةوثيقة الصــلة  دائماتغي��ات الديموغرافية، ال ســتظل

وحدها  14القارة االفر�قية �ســـــــتحوذ)، 2050 -2015) مليار إ�ســـــــان خالل الف��ة من (2.4�شـــــــ�� التوقعات ا�� أن الز�ادة الســـــــ�انية ســـــــتبلغ (

بحث للمما سيدفع بالعديد تحديا هائال �خلق فرص العمل.  من الس�ان �� سن الشبابا�حصة ال�خمة  تش�لس. ) مليار م��م1.3ع�� (

معظمهم من حوا�� مليون) من املهاجر�ن األفارقة إ�� الشـــــــرق الوســـــــط، 3.4�شـــــــ�ل الشـــــــباب االغلبية العظ�ي (ا�حدود.عن فرص عمل ع�� 

وع�� الرغم من التـأنيـث الـذي شــــــــــــــهـدتـھ ظـاهرة ال�جرة مع ارتفـاع وظـائف �� قطـاع التشــــــــــــــييـد والبنـاء. الـذ�ور محـدودي املهـارة، �شــــــــــــــغلون 

وتحديا يواجھ العديد من البلدان �� حال اســـــتمرار ســـــتبقي أحد دوافع ال�جرة بطالة الشـــــباب ن فإ 15 الطلب ع�� العمالة املن�لية معدالت

 16ال�جز القائم �� العمل الالئق.

قطاعات االقتصــــادية المختلف أســــواق العمل �� املســــتقبل ع�� من املتغ��ات ال�ي ســــتؤثر �شــــ�ل كب�� �� والتقدم التكنولو�� التغ��املنا�� 

ن اختفاء م التخوف�شـــــــــطة التجار�ة وســـــــــبل العيش. رافق ذلك األالبنية التحتية ، ع��أضـــــــــراره  بالفعل التغ�� املنا�� خلفلقد والبلدان: 

،  �� �عض الســـياقاتلو�� و . وذلك ع�� الرغم من أن التقدم التكنمن خالل األتمتةاملهام �عض أداء الذ�اء االصـــطنا�� تو�� الوظائف أو 

                                                           
11  ILO, Care work and care jobs for the future of decent work, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_633135.pdf. Care work plays a critical role in shaping the future 
of work. ILO calls for increased public and private investment in care services, achieving decent work 
for care workers, including migrant workers. 
 
  
12 See, ILO ``Preparing for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu 
Dhabi Dialogue, (October 2019), http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf citing ILO modelled estimates, November 2018, 
ILOSTAT database, www.ilo.org/ilostat. In Southern Asia, more women than men are in agriculture 
(58.1 per cent versus 37.2 per cent), while the gender gap is reversed in the other regions.   
13 ILO Seasonal Migrant Workers’ Schemes: Rethinking Fundamental Principles and Mechanisms in 
light of COVID-19 (forthcoming).   
14 UNDESA (2016) World Population Prospects: Key Findings and Advance Tables.   
15 ILC, Addressing Governance Challenges in a Changing Labour Migration Landscape, ILC 106th 
session, 2017, (para. 66).   
16 ILO ``Preparing for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu Dhabi 
Dialogue, (October 2019), http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf. The rates of youth unemployment vary widely 
across countries (exceeding 15 per cent in Afghanistan, Indonesia, Nepal and Sri Lanka, along with 
Kuwait and Saudi Arabia (in the latter, it reaches almost 30 per cent). Unemployment rates are 
notably higher for young women in many countries and this gender gap persists into later adulthood.   

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
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، مما �عود بالنفع ع�� االقتصـــــــــــاد من خالل ز�ادة (املهندســـــــــــ�ن ع�� ســـــــــــبيل املثال) املهارات العاليةن ذوي العمال ممن الطلب ع�� زاد قد 

 .17 ل و اإلنتاجية والدخ

 

 تحديات ا�حوكمة .2

ن و يواجهإال ان العمال املهاجر�ن ســــــــــــــ، �� املســــــــــــــتقبل من أجل العمل ي نتقال البشــــــــــــــر اال و الطلب ع�� العمالة املهاجرة يز�د أن  من املرجح

وهو ما �شـــــــــ�ل تحديا  19-بدأت �� ال��ايد منذ ظهور و�اء �وفيد، وال�ي وال�جز �� العمل الالئق�عض االن��ا�ات املتعلقة بحقوق اال�ســـــــــان 

إ�� اضـــــطرار العمال ا�� دفع ت�اليف باهظة ســـــتقطاب والتشـــــغيل ا�خادعة ممارســـــات اال حيث يمكن أن تؤدي كب��ا �جهود حوكمة ال�جرة. 

ن غياب ســياســات االســتقطاب والتشــغيل . كما أوالعمل ا�ج��ي االتجار بالبشــر و ال�جرة غ�� النظامية،  فضــال عنوظائفهم، ل�حصــول ع�� 

ك حقوق العمال، و�� تشمل توجية العمال ما قبل مغادرة دول االرسال، قد تؤدي ا�� ان��ا، ل18منظمة العمل الدولية  عرف��ا كماالعادلة 

العمــال  . اضــــــــــــــــافــة ا�� ذلــك فقــد يتعرضاملهــارات املطلو�ــة ألداء الوظــائف املتــاحــھ ت من ا�حصــــــــــــــول ع��عــدم تمكن املنشــــــــــــــــأذات الوقــت 

الســــــــــــــتبــدال عقودهم، عــدم دفع األجور او التــأخر �� دفعهــا، ا�حصــــــــــــــول ع�� أجور أقــل بــاملقــارنــھ مع العمــال املواطن�ن، العمــل  املهــاجرون

 تنمية املهارات واالع��اف ��ا.و القدرة ع�� االنضمام لنظم ا�حماية االجتماعية، أضافة ا�� عدم ، مصادرة جوازات السفرلساعات طو�لة، 

� أســـاس لإلســـاءة اللفظية وا�جســـدية فضـــال عن العنف والتحرش ع� 19قد يتعرضـــون  ال ســـيما عامالت املنازل ن العديد من العمال، كما أ

 .النوع االجتما�� أو العرق 

ما ، و ضــمان خلق فرص عمل الئقة ومنتجةل ال يكفي إال أنھ، ع�� أنھ شــرط ضــروري �خلق فرص عمل ُينظر إ�� النمو االقتصــاديعادة ما 

 يصنع الفرق هنا، هو الكيفية ال�ي يتم ��ا حوكمة �جرة العمل.

ما انھ ك عاله، مضـــاعفة التحديات املذ�ورة أ إ�� 20ســـات التشـــغيل ��ابط ما ب�ن ســـياســـات ال�جرة وســـياغالبا ما يؤدي غياب التنســـيق وال

االقتصــــــــاد �� تنامي  وتكمن االشــــــــ�الية شــــــــديدة التعقيد   .من �جرة اليد العاملةال�ي يمكن تحقيقها  ت�ا�� للفوائداملغ�� يؤدي ا�� التوزيع 

من النســـــــــــاء  ) ٪ 75، والذي �شـــــــــــهد انخراط النســـــــــــبة االك�� من العامالت املهاجرات، حيث �عمل نحو (لعديد من البلدان�� اغ�� الرســـــــــــ�ي 

 .21االقتصاد غ�� الرس�يالدول منخفضة ومتوسطة الدخل �� ��  املهاجرات

                                                           
17 The narrative for advanced economies, such as Japan, Germany, the United States, Republic of 
Korea and, increasingly, China, is unlikely to apply to the situation in other economies. ILO ``Preparing 
for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu Dhabi Dialogue, 
(October 2019), http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf. See also, Work for a Brighter Future, (ILO 
2019) https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--
en/index.htm.   
18 See, ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment and definition of 
recruitment fees and related costs, https://www.ilo.org/global/topics/labour-
migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm.   
19 ILO, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_633135.pdf.  
20 This can lead to high costs of migration, labour market segmentation, discrimination, poor working 
conditions, low wages, lack of social protection. Clara van Panhuys, Samia Kazi-Aoul and Geneviève 
Binette, “Migrant Access to Social Protection under Bilateral Labour Agreements: A Review of 120 
Countries and Nine Bilateral Arrangements”, ILO ESS Working Paper No. 57, 2017.   
21 Amo-Agyei, S. (2020, forthcoming) An Analysis of the Migrant Pay Gap, Technical Paper, ILO 
Geneva; Source: ILO (2018) Women and men in the informal economy: A statistical picture. Third 
edition (This is as compared to 70% of men migrant workers in the same countries surveyed), 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm.   

http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_536755/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf
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والدين والعرق وا�جنســية والهو�ات  النوع االجتما��ع�� أســاس من أشــ�ال متعددة ومتداخلة من التمي�� غالًبا ما �عا�ي العمال املهاجرون 

� أســـــــاس ع�للتفرقة ع�� أســـــــاس النوع االجتما�� أحد االســـــــباب الرئيســـــــية حيث �عت�� التمي�� �غض النظر عن وضـــــــعهم القانو�ي، . األخرى 

 خاصـــــــــــةبا�حصـــــــــــول ع�� فرص العمل والوصـــــــــــول إ�� العمل الالئق،  ما يتعلقلعدم املســـــــــــاواة ب�ن ا�جنســـــــــــ�ن فيأســـــــــــواق العمل و  ا�جنس ��

ية والعمل املن���، والذ�ور من املهاجر�ن الذين العامالت �� قطاع الرعاالنســـــــــــــاء املهاجرات  ع�� ســـــــــــــبيل املثالللعمال املهاجر�ن (بالنســـــــــــــبة 

 )البناءقطاع التشييد و أو �� �عملون �� املهن عالية املهارة 

ع�� أجور منخفضـــــة باملقارنة مع املواطن�ن ��  فعادة ما يحصـــــل العمال املهاجر�ن -فجوات األجور  من خاللعدم املســـــاواة كذلك  تت�ـــــح

 البلدان �� )%12.6هاجر�ن تبلغ �� املتوسط (إ�� أن فجوة األجور بالنسبة للعمال املبيانات منظمة العمل الدولية  . وكما �ش�� مهن مماثلة

. وقد 22 ب�ن املواطن�ن والعمال املهاجر�نســــــــــــــتوى التعلي�ي �عليلها باختالف امل) من هذه النســــــــــــــبة ال يمكن %10، وأن (املرتفع الدخل ذات

مام ات ســـــوق العمل،  كما ســـــيشـــــ�ل عائقا أاحتياجع�� تلبية املنشـــــأت التجار�ة واالعمال قدرة  من لفجواتهذه امثل عدم معا�جة يحد 

 خارج نطاق ا�حماية. والذين غالبا ما ي�ونواحماية العمال املهاجر�ن، وخاصة الذين هم �� وضع غ�� قانو�ي 

ل �� أجور أفضبحوكمة �جرة اليد العاملة، حيث �عت�� توفر الوظائف � بالنسبةتكتسب لل�جرة الدولية لذوي املهارات أهمية م��ايدة 

ة.  �حوكمة ال�جر  رئيسية بالنسبةجرة األدمغة قضية و�عت�� � .والنساءللعمال املهاجر�ن من الذ�ور عامل جذب كب�� دول االستقبال 

ت العالية للعمل �� الدول عالية الدخل ضغطا �ش�ل نزوح املهاجر�ن من ذي املهاران يمكن أففي الدول منخفضة الدخل والناشئة، 

 .التنمية االقتصاديةتحقيق  انھ سيحد من فرص كما، مجال ال�حة والتعليمكب��ا ع�� ا�خدمات االجتماعية، خاصة �� 

 .الموانتشارالبطالة ع�� مستوى الع�ساع فجوات املهارات العاملية ن تتم دراسة انماط ال�جرة من منظور إفمن الضروري ألذا 

التدر�ب ع�� مهارات جديدة ، إضـــــافة إعادة و ســـــتباقية لتعز�ز املهارات أما ع�� املســـــتوى الوط�ي، فيجب أن يتم تطو�ر و�عز�ز ســـــياســـــات إ 

ما يمثل تحقيق ك، الوظائفش�الية عدم تطابق املهارات املتوفرة مع تلك املطلو�ة لشغل اسات أفضل وأك�� فعالية ملعا�جة إا�� تطو�ر سي

وأنظمة التعلم مدى ا�حياة أمرا حيو�ا. الرســـــ�ي غ�� م ي/ أو التعلءمة ب�ن االحتياجات الفعلية لســـــوق العمل وأنظمة التعليم الرســـــ�ي واملوا

 .أن ي�ون االع��اف باملهارات جزًءا ال يتجزأ من هذه السياسات يجب  اضافة ا�� ذلك، 

خاصــــــــــــــة �� الدول ال�ي �عا�ي أصــــــــــــــال من ارتفاع ، ضــــــــــــــافيا �حوكمة ال�جرةتحديا إعودة املهاجر�ن وإعادة االندماج �� أســــــــــــــواق العمل  تمثل

املؤسسات ا�ح�ومية املعنية بتقديم خدمات التوظيف ، وعدم قدر��ا ضعف قدرات املؤسسات املعنية، خاصة  كما أنمستوى البطالة. 

ا �شـــ�ل مواالســـتقبال �� مجال االع��اف باملهارات، غالبا ع�� مســـاعدة املهاجر�ن العائدين �� ضـــوء التنســـيق املحدود ما ب�ن دول االرســـال 

�� أســـــــــــواق العمل والفصـــــــــــل امل�ي ��  عدم املســـــــــــاواةيز�د  أوطا��م. كذلك درة العمال العائدين ع�� أعادة االندماج بنجاح �� عائقا أمام ق

ا اجرات �� هذهديات ال�ي تواجة العامالت املمن التحل االرســـــــــــــال واالســـــــــــــتقبال دو  �ل من ع�� أســـــــــــــاس النوع االجتما�� �� توزيع الوظائف

 االطار .

 نحو حوكمة أفضل لل�جرة .

يجــابيــة �� مجــال تحقيق نتــائج إلضــــــــــــــمــان �� أمر محوري ال�جرة  ع�� ان حوكمــة  (GFMD) لل�جرة والتنميــةاملنتــدى العــال�ي  أكــدلطــاملــا 

 . القديمة ل�حوكمة، والوسائل املتاحة لتنفيذها�اتيجيات س�اال دافعا م�حا إلعادة التفك�� ��  19-التنمية. �ش�ل جائحة �وفيد

، و�أهمية املســـــاواة ب�ن ا�جنســـــ�ن �� أهداف التنمية  ال�جرةحوكمة بدور العمل الالئق ��  2030أقرت خطة التنمية املســـــتدامة لعام لقد 

ع��  (GCM)امليثاق العال�ي من أجل �جرة منظمة ، آمنة وقانونية  نص) كما 10.7/ 8.8/ 8.7املستدامة.( ع�� سبيل املثال االهداف رقم 

 ،ومنشــــــــآت األعمال ســــــــلطات املحليةللحوكمة ال�جرة ع�� املســــــــتو��ن االقلي�ي والوط�ي، مقرا بالدور ا�حاســــــــم  لتحســــــــ�ن محددة  موجهات

                                                           
22 Amo-Agyei, S. (2020, forthcoming) An Analysis of the Migrant Pay Gap, Technical Paper, ILO 
Geneva.Employer discrimination against migrants because of factors such as prejudice or distrust may 
account for part of the wage gap.   
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تطبيق لالتعاون مع الكيانات االقليمية والدول �� الطراف .حيث بدأت بالفعل هذه اواملجتمع املد�ي �� ضــــــــــــــمان التنفيذالعمالية النقابات 

 .العال�يامليثاق 

: االســــــــــــــتثمــار �� للعمــل ، ثالث ر�ــائز 2019�� يونيو  اعتمــادهالــذي تم و ، العمــل الــدوليــة حول مســــــــــــــتقبــل العمــل ملنظمــة ھاملئو�ــ إعالنيــدعم 

وتوســيع  إ�� �عميقالعمل الالئق واملســتدام. كما يدعو منظمة العمل الدولية واالســتثمار ��  ؛االســتثمار �� مؤســســات العمل ؛ البشــر قدرات 

تاج �� الدول االعضــــــــــاء، طراف االنجابة الحتياجات أطار االســــــــــتخذ دور قيادي �� او�� أ ،العمللغرض نطاق العمل �شــــــــــأن �جرة الدولية 

طورت منظمة ، 23 19-تجاوز الدول ألزمة �وفيدبداية مع و  .الفرص واملعاملةللمســـــــــــــــاواة ما ب�ن ا�جنســــــــــــــ�ن �� فعال �� تحقيق كما يدعو إ

 .24املتغ��ة للتشغيل حتياجات اال تلبية  ع��والشر�ات واملجتمعات ل و مجموعة من االرشادات ملساعدة الدالعمل الدولية 

�ــاح للرفــاة  واألر  توزيع أك�� عــدالــةإ�� ي ترا�� الفروق ب�ن ا�جنســــــــــــــ�ن القــائمــة ع�� ا�حقوق وال� أطر ل�جرة العمــالــةن يؤدي اعتمــاد يمكن أ

 لعبور واالســـــــتقبالامصـــــــا�ح �ل من دول االرســـــــال و كما يمكن ان يرا�� ، تحقيقهاع�� العمال املهاجرون من الذ�ور والنســـــــاء �ســـــــاعد  ال�ي

 .�ش�ل أك�� عدالة

 

 

 

ملدى ااألنيھ وطو�لة ســـــياســـــات يمك��ا توجيھ الا�حقوق االســـــاســـــية �� العمل، "بوصـــــلة للعمل الالئق " ، وخاصـــــة معاي�� العمل الدوليةتوفر 

يمكن للســــــــــــــياســــــــــــــات ال�ي تتخذ املبادئ التوج��ية ملنظمة العمل الدولية  كما .25تلبية احتياجات ســــــــــــــوق العمل�حماية العمال املهاجر�ن و 

 ل�ي ت�ون هذهبالبشــــر. و  ار واالتج العمل ا�ج��ي  ا�حد منت�افؤ الفرص و�ســــاعد ع�� من أن �عزز �شــــأن االســــتقدام العادل أســــاســــا لها، 

 .26 أنظمة ا�حماية االجتماعية ال�ي �شمل العمال املهاجر�ننات أك�� مصداقية و بيا بتوف�� األطر فعالة ، يجب دعمها 

 عنصـــــرا  ســـــيشـــــ�ل كذلكإن االســـــتثمار �� تطو�ر مهارات العمال املهاجر�ن واالع��اف ��ا واعتمادها 
ً
هد املتغ�� املشـــــتلبية متطلبات لحاســـــما

 �عز�ز من الضــــــــــــروري كذلك  . والعمال املهرةالعمال محدودي املهارة خاصــــــــــــة ، مســــــــــــارات قانونية النتقال العمالة�� توف�� كذا للتشــــــــــــغيل، و 

إضــــــــافة أ�� دعم مؤســــــــســــــــات ســــــــوق العمل ، أو برامج التعلم مدى ا�حياة التدر�ب الفعال بإهمية  رفع مســــــــتوى الو��لاملمارســــــــات ا�جيدة 

�شــــــ�ل بناء قدرات الشــــــر�اء االجتماعي�ن للتعاون مع ا�ح�ومة �� تطو�ر �� ذات الســــــياق، و�رامج تنمية املهارات. عن ســــــياســــــات  املســــــؤولة

 وتنفيذ سياسات املهارات عامال مساعدا لتحس�ن أداء سوق العمل.

                                                           
23 Ibid. See, ILO Convention on Violence and Harassment, 2019 (No. 190), and Recommendation (No. 
206).   
24 ILO`s COVID-19 strategy will help: stimulate the economy and employment; support enterprises, 
jobs, income; protect workers, and rely on social dialogue. https://www.ilo.org/ankara/areas-of-
work/covid-19/WCMS_742555/lang--en/index.htm. 
   
25 ILO, Promoting employment and decent work in a changing landscape, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf (2020); Migration for Employment 
Convention (Revised), 1949 (No. 97) and Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 
1975 (No. 143), and Recommendations Nos. 86 and 151; ILO standards and fundamental rights 
highlighted in ILO 2016 General Survey on Promoting Fair Migration 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf ; See also ILO standards and COVID-19, 
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm.   
26 ILO ``Preparing for a Brighter Future of Work, report to the fifth Ministerial Consultation, Abu Dhabi 
Dialogue, (October 2019),  http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-
library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf   

https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_742555/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_742555/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453898.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/Future%20of%20Work%20ILO%20Study_0.pdf
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 ضـــرور�ا أمللتنقل لغرض العمل ، بما �� ذلك اتفاقيات التعاون الثنائي املنظمة األطراف التعاون الثنائي واملتعدد يظلو�التأكيد، 
ُ
لتعز�ز را

الضـــــــــمان االجتما�� ونقل املهارات. ، خاصـــــــــة فيما يتعلق بالدخول القانو�ي، ســـــــــياســـــــــات منح التأشـــــــــ��ات، ل الالئق ع�� ممرات ال�جرةالعم

عـادة إل  ��يئ��م��  لمهـاجر�ن الـذين فقـدوا وظـائفهم أو املســـــــــــــــاعـدةتوف�� الـدعم االقتصـــــــــــــــادي ل أن ييســــــــــــــر اون أيضـــــــــــــــا يمكن لهـذا التعـ حيـث 

، �عمــل منظم�ى العمــل وال�جرة 27ومع ز�ــادة عــدد اتفــاقيــات التعــاون الثنــائي ومــذكرات التفــاهم . أوطــا��م االنــدمــاج �� أســــــــــــــواق العمــل ��

ى و الدوليت�ن ع�� قيادة جهود شــــــــــــــبكة االمم املتحدة لل�جرة من أجل إقرار إرشـــــــــــــــادات التفاقيات التعاون الثنائي يتم تطبيقها ع�� مســــــــــــــت

 ملساهمة �� �عز�ز هذا التعاون.ك�ل ��دف امنظومة األمم املتحدة 

 التعليم والتدر�بأفضل ب�ن سياسات التشغيل و  �ساق وتماسكإتحقيق ، حوكمة �جرة اليد العاملةيتطلب تحس�ن �ش�ل عام 

العامة طر . كما ان األ 28املستقبلالطلب ع�� العمالة �� تلبية املدر�ة لالقوى العاملة  توفر ضمان وال�جرة، خاصة فيما يتعلق ب

التشاور مع جميع ا�جهات ا�ح�ومية وجميع فئات املجتمع، من�جية قائمة ع�� أقوى وأك�� ديمومة إذا استندت إ�� ست�ون لسياسات ل

 .والعمال االعمالمنظمات أ�حاب  و�مشاركةمن خالل ا�حوار االجتما�� 

 العمل؟  �جرةحوكمة  ال�ي يمكن أن �ساعد ع�� تحس�ن  ضل املمارساتما �� أف�� هذا االطار، 

  العمل للمهاجر�ن.مستقبل تحديات وفرص محوره اإل�سان ملعا�جة ن�ج تب�ي 

 

  الفجوات القائمة ��تحديد و ، ومشارك��االبيانات  توظيفجمع و السياسات القائمة ع�� األدلة من خالل  صياغةدعم و�عز�ز 

 .استخدام األدوات التحليليةإحصاءات ال�جرة إضافة ا�� 

 اجها ال�ي يحت املهارات �اتيجيات التوظيف الوطنية لتحديدس�إو سياسات �جرة اليد العاملة  تحقيق الدمج والت�امل ب�ن

 .القانونية لل�جرةسارات املو�عز�ز سوق اتلعمل 

 

  ق اسو أداخل العاملة  تنقل االيديلز�ادة حركة  ا�� دول االستقبال،  والسماح بالدخول ��ات التأشملنح دعم االنظمة املبتكره

 .و�عز�ز إنتاجية القوى العاملةالعمل 

 

 

 .تطو�ر سياسات �جرة �جذب العمال من ذوي املهارات العالية 

 

 

                                                           
27 For example, BLAs are increasing between Africa to the Middle East: Kenya concluded BLAs with 
Qatar (2013), Saudi Arabia (2017) and UAE (2018); Ethiopia concluded BLAs with Qatar, Saudi Arabia 
and Jordan, and negotiating others.   
28 ILO, Promoting employment and decent work in a changing landscape, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_736873.pdf (2020) 
 
 
 
   


