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 والفلبين المتحدة العربية دولة اإلمارات بين تجريبي مشروع

 
االستقبال على لدول االرسال والمشترك  الحكومي الرقابة واالشرافتعزيز 

 ممارسات االستقطاب والتوظيف 

 
 في تنفيذ المشروعالمحرز  تقرير عن التقدم

  

نم ذج تط ير جمه رية الفل ين على د لة االمارات العر ية المتحدة  حك متان اتفقت سببببببب     

من رصببببببد كال الحك متين يمّكن ،  حيث يتم اخت ارة في نظاق مشببببببر ب تجري ي لت ظيف ديل ل

 .جميع إجراءات  ممارسات عملية الت ظيف  ين الد لتين مراق ة  

 قا هر الالرصبببببد  تعزيزيمكن لمدى  ي  لىتحديد  قياس إالغرض من المشبببببر ب التجري ي    

سببا م في الحد من الممارسببات الخاط ة ات ت ظيف العمال من الخارج ،  ن يعلى عمليالحك مية 

عالج القضايا ذات العالقة  ما في ذلك شفافية التعاقد، ن ياللية التي تتم في  ذا االطار،    االستغ

 .الم افقة المستنيرة على عق د العمل، دفع رس م الت ظيف،   الخداب في عق د العمل 

تسببمب  دندماج الكتر نية منصببة  كما سببتك ن  ناك فرصببة من خالل المشببر ب التجري ي النشبباء

في مع مشبببر عات  خرى لح ار    ظ ي سببب اء  شبببكل منا ي    متعدد االطراف،  ما المشبببر ب 

 رنامج   كذا ( (CIOPلعمال  الت جيه لت فير خدمات الت عية الت جيهي الشببببببامل ل رنامج ال ذلك

 .ت ميقها  تحقي  االعتراف المت ادل  ها رات  تط ير المها

 تصبببميم الذي يعت ر جزء  سببباسبببي من  لسبببير عمليات اتخاذ القرارتم  ضبببع التصببب ر اال لي  

في ي لي   التي عقدتح ار     ظ ي  تفعيل  رامج  رشبببببة العمل الخاصبببببة  خالل ، المشبببببر ب

لذين شببببارك  في ال رشببببة االد ل االعضبببباء ممملي تم تعميم  ذا التصبببب ر على  حيث،  2017

 عين االعت ار عند تخطيط  تصببببميم التي تم  خذ ا المالحظات    يال ق ف على مالحظاتهم.  

إمكانيات غل ها كان يتعل   عمليات الت ظيف، سبببببببير المشبببببببر ب، علما   ن  الالحقة لمراحل ال

التي سببتشببارك في عتماد  كاالت الت ظيف إعن  الجهات المسبب  لة التط ي  في د ل االسببتق ال، 

  .المشر ب

مزيد لمناقشببببة  2018في ف راير مانيا إجتماعا حك متا اإلمارات العر ية المتحدة  الفل ين  عقدت 

يل من ال فاصببببببب ماب ،  .ذات العالقةت هذا االجت على قطاعين يركز المشبببببببر ب  ن تقرر نتيجة ل

من القطاعات يعت ران  كال القطاعين نظرا ألن الضبببببببيافة  العمل المنزلي. ،  ما قطابمحددين

 تسبببببببتقطا االمارات  عداد ك يرة من العمال  اإلمارات  الفل ين ين ك ير  تعا نالتي ي جد فيها 

 .فيهما
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المنصببببببة االلكتر نية التي سببببببيك ن تط ير في المسببببببتق ل على ل رنامج التجري ي ا تنفيذيعتمد  

 المشببر ب،  ما في ذلكالمشبباركين االسبباسببيين في إلى  - درجات متفا تة  -الدخ ل عليها متاحا 

الت الت ظيف التي تعمل  كاحسبببببا االقتضببببباء ، الحك مات المشببببباركة،  صبببببحاا االعمال   

 د ل المنش . في( ،   كاالت الت ظيف المعتمدة د لة االستق ال االماراتفي  لحسا هم

أل ليبببة  ين العمبببل على تط ير  بببذص المنصبببببببببة من خالل إجراء  عض المنببباقشبببببببببات ا بببدء 

 فكرة سبب   طرحها  شبب ن تم خاللها اسببت عاد ،  التي اإلمارات العر ية المتحدة  الفل ين حك متي 

يتم تط ير ا من خالل دمج خاللها، على ان  احدة يمكن للحك متين العمل من تط ير منصبببببببه 

رة الم ارد  زاالر ط القا م حاليا  ين قاعدة  يانات  ن  حيث ت ين . كال الد لتينالمعنية االنظمة 

ال شبببببرية  الت طين  ق اعد ال يانات الخاصبببببة  جهات  خرى في الد لة  التي تتضبببببمن ال يانات 

ت شيرتي الدخ ل للعمل الم افقة على إصدار  يستلزم الحص ل عليها لغرضلعمال إضافية عن ا

 .ير حركة العملستؤدي الى تعقيد االجراءات   طئ س ، االقامة

نصببببة من تق م  زارة الم ارد ال شببببرية  الت طين  تط ير  ناء عليه تم إعتماد خيار  خر،      

، تك ن متصبببببلة  ق اعد ال يانات القا مة  الفعل في  زارة الم ارد ال شبببببرية  لمشبببببر بخاصبببببة ل

ي حول نموذج توضيح سيتم عرض الت طين  يتم اعطاء الجانا الفل يني فرصة الدخ ل عليها.

 .كبار المسؤولينالقادم لجتماع الالمشاركين في اتشغيل تلك الواجهة على 

نم ذج يتماشببببببى مع   حيث، الممارسببببببات الحالية للت ظيفري ي التجالمشببببببر ب تصببببببميم  يت ع 

قيادة سببتمر  الطلا  دال عن العرض، على  ن ت امدف ع يعت رلذي االسببتقدام  الت ظيف الحالي، ا

 للمنشآت التجارية. الت ظيفعملية 

ية معالجة قادرة على يك ن  ذا النظام نتيجة لذلك ، يجا  ن   تقديم( 1   ر ع عمليات ر يسببببببب

قديم3 ، ( الت ظيف2 ،  الطلا قد4 عر ض العمل؛ ( ت يات  عين ، ( التعا  قد تم  خذ  ذص العمل

 . ال اجهة االلكتر نية المشر ب  االعت ار في تصميم

االسبببببتقطاا  ما عملية ، عمليتين مختلفتين قليال  يضبببببا معالجة اطالقه النظام المزمعيجا على 

االسبببتقطاا  الت ظيف في قطاب العمالة المسببباندة،  ذلك عملية  الت ظيف في القطاب الخاص،  

س ا  تختلف  ف تين من العمالةلتركيز على اعلى اإلمارات العر ية المتحدة  الفل ين اتفاق د لتي  

  ما العاملين في الفنادق معالجة طل ات التعيين عليهما إجراءات ال زارة االلكتر نية  شببببببب ن 

  العمال المنزليين.
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   فيما يلي المقترح  تكن ل جيالنظام الالسمات الر يسية لتصميم  تتممل

 كلمة مر ر تسببجيل رمز  الر يسببية المشبباركة في المشببر ب علىاألطراف  سببتحصببل .1

 كنهم من ال صببببببب ل الى الم قع الخاصلكل جهة على حدى،  التي سبببببببتمه حصبببببببري

 الت ظيف على نظام معل مات  زارة الم ارد ال شببببببرية  الت طين ، حيث سببببببيتم تمييز 

 طالب عليها  فقا لن ب المستخدم.مست يات مختلفة من المعل مات التي يمكن اال

 

اختيارة من ق ل المشبببببببر ب  تحميله  الذي سبببببببيتمصببببببباحا العمل   دخ لت د  العملية  .2

على نظام  زارة الم ارد ال شبببرية  الت طين  سبببيك ن  الك ته( السبببتمارة طلا العماله 

ن يتم ذلك  فقا الت ظيف كما    معتاد      لصبباحا العمل الخيار إما  م اشببرة إجراءات

  للشر ط التي سيتم تحديد ا في المشر ب التجري ي .
 

  

دخال إلل حة  سبببببيتم عرضمتا عة  فقًا لشبببببر ط ال رنامج التجري ي ، في حالة اختيار ال .3

  تتضمن ما يلي   من صاحا العمل إدخال معل مات إضافية حيث سيطلا ، ال يانات

  عليها ت ظيفاليتم سعدد ال ظا ف التي. 

 ه.ال ظيفي م اصفات 

 ن ب العقد. 

  المعيشة  السفر ما في ذلك نطاق الر اتا ،  دل السكن ،  دالت  -األج ر. 

 )المؤ الت الالزمة  حسا االقتضاء. 
 

شرية  الت طينيق م نظام س .4 سجيل   زارة الم ارد ال  ستمارة ت إذا لم ،  في حال الطلا ا

يتم إرسبببال إشبببعار ، سببب ال زارةم ظفي  من ق ل( سببباعة 24خالل  يتم اتخاذ  ي إجراء 

 .المتا عة لطلا
 

 فحص محت يات مراجعة  ة  الت طينسبببببببيت لى  حد م ظفي  زارة الم ارد ال شبببببببري .5

إماراتيين  ما إذا كان  ناك م اطنينلتحق  ل على سبببببب يل الممال الطلا يد يًا، اسببببببتمارة

  متاحين  الفعل للعمل على ذات الشاغر.
 

 

على الم قع  حيث يتمكن م ظف   يتم اتاحته،  على اسبببببببتمارة الطلاإذا تمت الم افقة  .6

من االطالب عليه،  الذين سبببيتم ارسبببال إخطار لهم خالل  زارة العمل  العمال الفل ينية 

 ساعه في حال عدم اتخاذ م الي اجراء  خص ص  ذا الطلا. 24
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للتحق  من  ،  زارة العمل  العمال الفل ينيةمن ق ل  مكت يا اسبببببببتمارة الطلايتم فحص  .7

التحق  من  ،الم افقة على نطاق االجر المعر ض ،، على سببب يل الممال عناصبببر الطلا

ن ت ظيف  التبب كببد من  ن االطببار المعم ل  ببه، ضم المقببدمببة تقع امالستخدا مسور  ن

 .  الفل ين المحلي العملفي س ق  نقص ؤالء العمال  الخارج لن يؤدي الى حد ث اي 

 

دخال اي تغييرات على استمارة الطلا العمال الفل ينية إفي حال ما طل ت  زارة العمل   .8

من ق ل النظام الذي سببيق م  يضببا  دخطار صبباحا العمل  الرفض ، سببيتم رفض الطلا 

   س ا ه.

 

في حال م افقة  زارة العمل  العمال الفل ينية على الطلا سبببببيرسبببببل النظام اخطار الى  .9

تاحة  يمكنهم من  ظام   ج د فرص عمل م  كاالت الت ظيف المسبببببببجلة في نطاق الن

ذلك السبببببببير الذاتية المت فرة  رسببببببب م  ال ل ج الى النظام  تحميل  يانات العمال  ما في

 الت ظيف  ما الى ذلك.

 

 مجرد اسببببببتق ال م افقة  زارة العمل  العمال الفل ينية على اسببببببتمارة الطلا ،  .10

سببببيتم اخطار اصببببحاا االعمال   اسببببطة النظام كما سببببيتم تمكينهم من م اشببببرة عملية 

تم التي  ق ا م العمالم في االختيار من  ين العمال المرشحين  الذين سيتم تضمين  ياناته

  .السا قة تحميلها   اسطة  كاالت الت ظيف في الخط ة 
 

ظيف االعتيادية ،  صببب ال الى  ممارسبببات الت اسبببت نافعند  ذص النقطة، سبببيتم  .11

 مطا قته مع اسبببببببتمارة الطلا تقديم عرض العمل للعامل  التحق  من صبببببببحة العقد 

 االصليه .

  

التي تحتاج اسبتكمال التكن ل جيا تط يقات   اسباتالعالقة  السبي  عض القضبايا ذاتال تزال  ناك 

لضببمان العملية على  ذص تدقي  السبب يل الممال ، يليات ، على   ضببع اللمسببات األخيرةل تهامناقشبب

  .الت ظيف مقدمي خدمات ل  اعم صحاا األإمتمال 

قد التي  ،   رنامجتط ير الخالل عملية ال ق ف عليها   اإلضبببببببافة إلى  عض االفكار التي تم 

اشببتراط ان على سبب يل الممال ،  المنافسببة.تحسببين   ضببمان امتمال جميع االطرافعلى تسبباعد 

التي يرغ  ن يق م كل من اصبببحاا االعمال   كالء الت ظيف  اإلعالن عن ال ظا ف الشببباغرة 

ع العمال  نفسببهم رسببال  االسببتق ال ،     ما قد يشببجفي ايجاد عمال لشببغلها في كل من د ل اال

 .ي ادر   المشاركة في عملية االستقطاا  الت ظيف  التقدم م اشرة لشغل ال ظيفه ن على 


