المشروع التجريبي لتنمية المهارات وتوثيقها واالعتراف بها
االطار العام للمرحلة الثانية من المشروع (باكستان)

تتعاون حكومتا باكستتتتان وارما ال ابع بال ابمتح حاباا في تنفاذ ابم حلل ابثانال من ابمشتتت و
ابتج ابي بتطوا ابمهتا ال وتوثاق ها واالعت اف بهتا وا بذ ستتتتتتتاتا الذ بعان االعتبتا ا ب وس
ابمستتتتتتتتفا من تنفاذ ابم حلل األوبى في جمهو ال ابهن وذبك من اجل تحستتتتتتتان باال تنفاذ
ابمش و و ص وتقاام ابمنهجاال ابتي تم اتباعها في تطباق هذا اببنامج اب ائ .
ستتاتم ال ل هذا ابم حلل من ابمش ت و تق ام ال مال ابت اب بلعمال ابباكستتتاناان ممن اطمحون
إبى االنتقال بلعمل في وبل االما ال ابع بال ابمتح وذبك قبل مغا تهم باكستتتتتتان .تح هذا
ابوثاقل األه اف اب ئاسال بلمش و مشكلل اب اسل و بعض ابمعلومال االضافال ابمتعلقل بتنفاذ
ابم حلل ابثانال.
تتمثل األه اف اب ئاستتال بلتقاام في ابوقوف على ما إذا كان اكتستتاب ابعمال ابمهاج ان من ذو
ابمها ال ابمت نال بمها ال ج ا من ال ل ب نامج ت اب معتم به تاثا على مالتلف نتائج
عمل هؤالء ابعمال في وبل االستتتتتقبال؛ ما اذا كان استتتتاع على اكتستتتتاب ابثقه في باال االتبا
ابع مال و اعت ما م ها اتهم من ال ل شتتتتتتت ها ال ابم ها اعت ما ا على االط ابوطن ال ابمعت م
بلمعاا ابمهنال .اه ف ابب نامج أاضا ابى تقاام ابمنافع ابتي ستعو على كل من ابعمال وأصحاب
ابعمل كنتاجل بتنمال ابمها ال واعتما هذا ابمها ال من ال ل ابشتتتتتتتها ال واالعت اف ابمتبا ل
بابمها ال.
تستتتال م اب استتل ابتحلا ل ارحصتتائال واالقتصتتا ال البقاء ابضتتوء على مح ال ونتائج ابهج
إبى ارما ال .وكما هو مبان أ ناا ستتتتتوف تمكن ابضتتتتتوابط ابتي تم اضتتتتتافتها إبى ابمشتتتتت و
ابمعناان من االجابل على االستتتتتتتئلل ابمتعلقل بابفوائ ابتي تعو على ابعمال ابمهاج ان اب لذان
سنحل بهم ابف صل بلهج ابى وبل االما ال ابع بال ابمتح .
ستتاتم ال ل ابم حلل ابثانال من ابمشت و إ الال ابتع ا ل على ع من ابعناصت اب ئاستتال ذال
ابع قل بتطباق ابمشتتتت و وذبك استتتتتنا ا بل وس ابمستتتتتفا ابتي تم استتتتتال صتتتتها من تج بل
ابمش و في ابهن تشمل هذا اب وس ما الي:


من أجل تعزاز إ ا ابمش و و إحكام اب قابل بشكل اوثق على أن شطته ساتم ابتعاون
مع اثنان من أصحاب ابعمل بح أقصى في وبل ارما ال ابع بال ابمتح .
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به ف ضتتمان توافق ابمصتتابب بان جماع ابشت كاء في ابمشت و ستتاتم ابعمل مع وكاالل
ابتوظاف ابمملوكل وابتي اتم إ ا تها من قبل حكومل اب وبل.
ستتتتتتتاتم اا ء مهمل تقاام طاقل م اكز ابت اب واالشتتتتتتت اف على تطوا األ بل ابت ابال
وابتاك من ضتتتتتتتمان امتثال ابم اكز ابمعنال بتق ام ال مال ابت اب واالتبا ابمها ال
حص اا إبى ط ف ثابث ( محاا ).
بلقواع ابمح
من أجل تعزاز أهمال ابت اب وابتاك من انه على ع قل وثاقل بابوظائف ابمستتتتتتتته فه
ساتم اعتما ابمعااا ابمهنال ابمطبقل من جانب أصحاب االعمال.

أسئلة الدراسة :
 .1ما هو أث ف ص ابهج اب وبال على ابعمال ابمهاج ان وأف ا أستتتتتتت هم في حان أن نتائج
ابم حلل األوبى ق استه فل بابفعل االجابه على هذا ابسؤال إال أننا نقت ح في هذا ابم حلل
ان تشتتتتمل هذا اب استتتتل تقاام هذا ابنتائج بشتتتتكل أكث شتتتتموال ا كز حصتتتت الا على ابعمابه
ابماه  .ع و على ذبك ستتتتتتشتتتتتمل اب استتتتتل بعض ابباانال ار ا ال ابالاصتتتتتل بابعمال
ابباكستتتتتاناان ابمنتقلان بلعمل في ارما ال .كما ستتتتتبحث اب استتتتل أاضتتتتا في ابنتائج ابتي بم
توباها اب استتتتال ابمماثلل ابستتتتابقل االهتمام ابكافي بما في ذبك ابنتائج ابشتتتتالصتتتتال (ابمنافع
وابالب ال ابشتتالصتتال ابتي أكتستتبها ابعامل) وكذا أث ها على فا ابعمال وأف ا أست هم من
منظو غا مابي.
 .2كاف تؤث ابمها ال ابتي تم اكتستتتتتابها من ال ل ب نامج ابت اب ابمق م من ابمشتتتتت و على
نتائج أ اء ابعمال ابواف ان من باكستتتان في وبل ارما ال ابع بال ابمتح بما في ذبك مع الل
أجو هم م ستوى اب فاا اب شال صي واحتمابال اال ستم ا في ابعمل في وبل ارما ال ابع بال
ابمتح بم زمنال أطول
 .3ما هي اآلثا غا ابمباشتتتت بلمها ال ابتي اكتستتتتبها ابعمال  -عانل اب استتتتل  -ابواف ان من
باكستتتتتتتتان ابذان تم ت ابهم على زم ؤهم في ابعمل بلمهاج ان هل هذا ابتاثا ال إاجابال أم
ستتتتلبال وهل تالتلف هذا ابنتائج باالت ف تكوان مجموعل زم ء ابعمل وأالا ا هل تب هذا
اآلثا غا ابمباش تحمل تكلفل ب نامج ابت اب
ستجاب اب اسل على هذا األسئلل من ال ل مسب استقصائي تم تصمامه بعناال .كما ساتم اج اء
ع من ابمسوح األ ساساه ال ل م حلل االستقطاب في باكستان قبل االنتقال بلعمل في ابالا ج
 .على أن اتم بع م و عام إج اء استتتتتل مستتتتتحال أال ى مع ابعمال ابلذان انتقلوا بلعمل في
وبل االما ال وهؤالء ابلذان ظلوا في باكستان.حاث ستساع نا ابمعلومال ابتي ساتم جمعها من
ال ل هذا ابمقاب ل في االجابه على أسئلل اب اسل.
مجموعات الدراسة وحجم العينة
ساتم تقسام ابعمال ابواف ان ابى ث ث مجموعال به ف تقاام ابب نامج :
 .1مجموعل من ابعمال ابذان ستتتتتتتاتم ت ابهم وفقا بب نامج ابحكومل ابباكستتتتتتتتانال بتنمال
ابمها ال وتم توظافهم في وبل االما ال
 .2مجموعل من ابعمال ابلذان بم اتم ت ابهم في باكستتتتان وبكنهم وصتتتوبوا إبى ارما ال
وتم توظافهم؛ كمجموعل م جعال أوبى(. )Control group 1
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 .3مجموعل من األشتتتالاص ابذان بم اتلقوا أ ت اب وبم احصتتتلوا على ف صتتتل ابعمل في
وبل ارما ال ابع بال ابمتح كمجموعل م جعال ثانال ( . )Control group 2

ابحجم األمثل بلعانه هو  1500 - 1000عامل مقستتتتتتتم بابتستتتتتتتاو على ابمجموعال ابث ث
ابمذكو أع ا .علما بان ابحجم ابفعلي بلعانل ق االتلف عما هو م ج أع ا اذ اعتم بشتتتتتتكل
أستتتتاستتتتي على احتااجال ابشتتتت كال من ابعمابه .ومع ذبك فنحن على ثقل بان حجم هذا ابعانل
كبا بما فاه ابكفاال بكي نتمكن من إج اء تحلا ل إحصتتتتتتتائال معمقل تتاب نتائج ذال الالل
واضحل مع ابحفاظ على حجم معقول بلمجموعال ابث ث ابمكونل بعانل اب اسل .
األنشطة الحالية والمستقبلية
بإلجابل على أسئلل اب اسل ساتم إج اء مقاب ل استقصائال مع جماع ابعمال ابذان ساتق مون
بطلب بلعمل في ارما ال ابع بال ابمتح مع ابشتتتتت كال ابمشتتتتتا كل في هذا اب استتتتتل .تشتتتتتبه
استتتما االستتتقصتتاء ابتي ستتاتم استتتال امها ال ل ابم حلل ابثانال االستتتما ابتي تم تطوا ها
بذال ابغ ض ال ل تنفاذ ابم حلل االوبى من تنفاذ ابمش و في ابهن .
حوكمة المشروع :
ستش ف على تنفاذ أنشطل ابمش و ابتج ابي بجنل علمال إضافل ابى :








وزا ابموا اببش ال وابتوطان ( وبل ارما ال ابع بال ابمتح )
وزا تنمال ابموا اببش ال وابتشغال بابالا ج ( جمهو ال باكستان)
أثنان من أصحاب االعمال (ارما ال)
ستل ( )6م اكز ت اب (باكستان)
وكابل توظاف (باكستان)
ط ف ثابث محاا كمقام بال مال ابت اب واالالتبا ( اتم تح ا ا الحقا) .
االش اف ابعلمي (جامعل ناواو ك أبوظبي)
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