مشروع تجريبي بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والفلبين
تعزيز األشراف المشترك والرقابة لحكومتي دولتي االرسال واالستقبال على ممارسات
التوظيف
مسودة
اإلطار العام لتصميم المشروع التجريبي
تعتزم حكومتا اإلمارات العربية المتحدة والفلبين تأسيييييييي واختبار نموذج بديل للتوظيف ،يتيح
االشيييراف المشيييترق والركابة لكو الحكومتين للة لملية التوظيف فيما بين البلدين .للة ان يتم
الحقا تحديد اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع التجريبي.
وفيما يلي توضيح للمكونات الرئيسية المقترحة لتصميم لمشروع التجريبي:
 .1يقوم صييييييياح العمل في دولة اإل مارات العربية المتحدة أو وكالة التوظيف الخاصييييييية في
اإلمارات العربية المتحدة بإيداع اسييتمارة طل العمالة النموذجية كلكترونيا من خول منصيية
الكترونية مخصصة الستوم الطلبات ،يج أن يتضمن هذا الطل معلومات تفصيلية لن:
أ.
.
ج.
د.

لدد الوظائف التي سيتم التوظيف لليها.
توصيف الوظائف والمؤهوت المطلوبة.
شروط العرض (بما في ذلق النطاق المحدد لألجر ،والبدالت االخرى وما كلة ذلق)؛
التكاليف التي سييييتحملها صييياح العمل (بما في ذلق رسيييوم التوظيف لتي سييييتم دفعها
لوسيط التوظيف).

 .2يتم فحص الطل من كبل وزارة الموارد البشيييييييرية والتوطين ( ،)MOHREفي حال التماد
الطل  ،يتم ارسال معلومات مختارة من المسجلة في استمارة الطل الة حكومة الفلبين .من
جهتها ،تقوم حكومة الفلبين أيضا بفحص الطل .
 .3في حالة موافقة حكومة الفلبين للة شيييروط العرض المسيييجلة في اسيييتمارة طل التوظيف،
تتولة حكومة الفلبين اإللون لن الوظائف المدرجة في االسيييييييتمارة للة موكو الكتروني
تخصييصييح الحكومة الفلبينية لهذا ال رض ،مشييار اليح كما بركم صيياح العمل  /او باسييتخدام
ركم يتم تخصيصح لكل طل للة حدي.
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 .4يتم اتاحة المجال فقط لوكاالت التوظيف الحكومية (كن وجدت) أو وكاالت التوظيف الخاصة
المعتمدة ،لوطوع للة المعلومات المعلن لنها للة الموكو الذي ستخصصح حكومة الفلبين
للة شبكة المعلومات الدولية للمشروع.
 .5يجوز لوكاالت التوظيف الخاصة في الفلبين ان تقوم بتسجيل أسماء المرشحين الذين تتوافق
مهاراتهم وخبراتهم مو وصيييييف الوظيفة المتاحة .للة ان يتم تحميل السييييييرة الذاتية لهؤالء
المرشييييييحين للة الموكو ،من خول تخصيييييييص ركم محدد لكل وكالة توظيف ،ليكون الركم
المرجعي للوكالة.

 .6يقوم أصييييييحا العمل أو وكوء التوظيف الذين تعاكد معهم صيييييياح العمل لتوظيف العمال
بدولة االمارات ،باختيار المرشيييييييحين المناسيييييييبين ،من لدى وكالة واحدة أو أككر من وكالة
توظيف ،ويقوموا بتقديم لروض العمل كليهم من خول منصييييييية البرنامو للة موكو وزارة
الموارد البشرية والتوطين.
 .7يتم كرسييييال لروض العمل التي توافق لليها وزارة الموارد البشييييرية والتوطين الة حكومة
الفلبين.

 .8تقوم الحكومة الفلبينية بالتصديق للة كبول المرشح للشروط الواردة في لرض العمل.
 .9تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإخطار صاح العمل لتقديم طل استصدار تصريح
العمل.

يتضيمن المخطط المرفق لتصيميم المشيروع التجريبي بين االمارات والفلبين ،معلومات تفصييلية
لن آلية تدفق المعلومات وصوال التخاذ القرار النهائي بالموافقة او الرفض.
جدير بالذكر أن التصيييميم للمقترت يتضيييمن خيار /يتيح كدراج بعض المحاور اإلضيييافية التي كد
تكون محل اهتمام منفذي المشروع للة سبيل المكال،
 oيمكن اشيييييييتراط تقديم خدمات التوجيح والتولية للعمال المرشيييييييحين للتوظيف من خول
تطبيق برنامو  CIOP.اللتماد وكاالت التوظيف الخاصة في الفلبين.
 oيمكن للة المدى الطويل ،توسيييو نطاق لمل المنصيية التكنولوجية للتوظيف بهدف أداء
مهام أخرى تتجاوز التوظيف ،للة سييبيل المكال .التحقق من المهارات والتصييديق للة
شهادة المهارات.
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