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1. تشــكل الوثيقــة التاليــة، تقريــ�ر مرحلــى الطــاع كبــار المســؤولني فــي الــدول األعضــاء بحــوار أبــو ظبــي علــى األنشــطة 

التــي تــم تنفيذهــا تحــت رعايــة  رئاســة حــوار أبوظبــي خــال الفــرة التــي تلــت انعقــاد اللقــاء الــوزاري التشــاوري الخامــس 

في دبي خال يومي 16 و 1 أكتوبر 2019 وحتى تاريخه. 

2. أســفر اللقــاء الــوزاري التشــاوري الخامــس عــن اعتمــاد الــوزراء المعنيــ�ني بــدول الحــوار إلعــان دبــي، بشــأن إنجــازات حــوار 

أبوظبــي خــال فــرة رئاســة جمهوريــة ســريانكا، إضافــة إلــى إقــرار بعــض الموجهــات األساســية بشــأن صياغــة  برنامــج 

عمــل الحــوار تحــت رئاســة دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة ، مــن خــال ت�كليــف الســكرتارية بالعمــل علــى تشــكيل لجنــة 

استشــارية لدعــم رئاســة الحــوار. حيــث إعــان دبــي هــذه اللجنــة االستشــارية لاجتمــاع بصــورة منتظمــة لطــرح ومناقشــة 

المســئولني واللقــاءات  كبــار  اجتماعــات  أعمــال  جــدول  خــال  مــن  يجــب مناقشــتها  التــي  االولويــة  الموضوعــات ذات 

التشاورية الوزارية.          

3. تــم تشــكيل اللجنــة االستشــارية فــي أبريــ�ل 2020 بمبــادرة مــن دولــة الرئاســة ، كمــا تــم صياغــة المبــادئ التوجيهيــة 

لتشــكيل اللجنــة ونظــام عملهــا واختصاصتهــا، كمــا تــم اعتمــادة مــن قبــل الــدول األعضــاء. وبموجــب نظــام العمــل تضمنــت 

عضويــة اللجنــة االستشــارية الحاليــة دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة الرئيــس حالــي ؛ جمهوريــة ســري النــكا ودولــة 

الكويــت كعضويــ�ن فــي ترويــكا الرئاســة ؛ والمملكــة العرب�يــة الســعودية وجمهوريــة النيبــال بصفتهمــا ممثلــني عــن 

حكومات دول االستقبال واإلرسال على التوالي. 

4. بمجــرد تولــى دولــة األمــارات العرب�يــة المتحــدة لرئاســة حــوار أبــو ظبــي، حــددت دولــة االمــارات أولويتــني لتســليط الضــوء 

عليهمــا خــال فــرة رئاســتها: أوال، ضمــان ان يتــم عكــس المنظــور األقليمــي الــذي تنفــرد بــه اآلليــات التشــاورية االقليمــة 

المعنيــة بحوكمــة الهجــرة فــي صميــم الحــوارات االقليميــة والعالميــة ذات العاقــة ؛ ثانًيــا ،تعزيــ�ز تطويــ�ر السياســات 

القائمة على األدلة في إطار دعم التعاون بني األعضاء . 

5. لقــد كانــت رئاســة دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة للمنتــدى الدولــي للهجــرة والتنميــة خــال عــام 2020 بمثابــة فرصــة 

للــدول األعضــاء فــي حــوار أبوظبــي إلعــادة صياغــة الخطــاب العالمــي حــول الهجــرة مــن خــال دمــج المنظــور االقليمــي 

ــج  ــ�ر نتائ ــة 2020. هــذا، ويســتعرض الجــزء التالــي مــن هــذا التقري ــدى العالمــي للهجــرة والتنمي ــدة المنت للهجــرة فــي أجن

هذه الجهود .

لمحة موجزة 
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6. تنفيــذا للجــزء الثانــي مــن توصيــات االمانــه العامــه بشــأن حوكمــة حــوار أبوظبــي،  والتــي أقرهــا اللقــاء الــوزاري 

التشــاوري الخامــس، بتشــكيل لجنــة فنيــة مــن األكاديميــ�ني والباحثــني المتخصصــني الذيــن تــم ت�كليفهــم بتطويــ�ر مجموعــة 

مــن البحــوث التــي تســتهدف دعــم المبــادرات والربامــج المواضيعية.لحــوار أبوظبــي، فقــد  تــم تحديــد أربعــة مســارات 

بحثيــة ، كمــا انتهــت اللجنــة االستشــارية فــي مايــو 2020 مــن صياغــة الخطــة البحثيــة لــدورة 2020 – 2021. وفيمــا يلــي ملخــص 

موجزللنتائج األولية لهذة الخطة البحثية.          

7. يتضمــن الجــزء االخــر مــن هــذا التقريــ�ر، معلومــات محدثــة بشــأن مــدى التقــدم فــي إنجــاز الربنامــج التوجيهــي الشــامل 

للعمالــة المتنقلــة للعمــل بــني دول حــوار ابوظبــي )CIOP( منــذ انعقــاد اللقــاء الــوزاري الخامــس وحتــى تاريخــه. ينفــذ 

الربنامــج بدعــم مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة و بمشــاركة مجموعــة مــن الــدول االعضــاء ، تضــم جمهوريــة بنغاديــش 

وجمهورية سريانكا وجمهورية الفلبني ودولة اإلمارات العرب�ية المتحدة والمملكة العرب�ية السعودية .

8. المطلــوب مــن اجتمــاع كبــار المســؤولني فــي دورتــه الحاليــة،  مراجعــة نتائــج  تنفيذ هــذه الربامج وتحديد فرص الشــراكات 

التــي يمكــن تطوي�رهــا وتنفيذهــا بــني الــدول االعضــاء خــال الفــرة القادمــة، باإلضافــة إلــى تحديــد الرئيــس القــادم ممثــا 

عــن دول االرســال. نظــرا لإلعــراف المتنامــي بأهميــة حــوار أبوظبــي، كأحــد اآلليــات االقليميــة التشــاورية الرائــدة فــي 

العالــم ، والتــي نتجــت عــن مشــاوراتنا البنــاءة الهادفــة إلــى ترســيخ روح التعــاون والثقــة بــني جميــع األطــراف المعنيــة 

الســاعية لتحقيــق شــراكات عمليــة ذات نتائــج ملموســة، ســيكون لنتائــج اجتمــاع كبــار المســؤولني هــذا أثــر كبــر علــى 

مستقبل حوار أبوظبي في األمد البعيد .

9. منــذ انتهــاء اللقــاء الــوزاري التشــاوري الخامــس، يمــارس حــوار أبوظبــي دورا هامــا  مــن خــال مشــاركته فــي المحافــل 

الدوليــة ذات العاقــة بالهجــرة  ، وذلــك بهــدف ضمــان أن تشــكل وجهــات النظــر األقليميــة مرجعيــة رئيســية يتــم االســتناد 

اليها عند صياغة وتنفيذ األجندات الدولية المعنية بالهجرة. 

10. جديــر بالذكــر أن المنتــدى الدولــي للهجــرة والتنميــة قــد أســتلهم برنامــج عملــة خــال 2020 مــن األولويــات البحثيــة 

لحــوار أبوظبــي ودورة التاريخــي فــي الركيــز علــى تطويــ�ر الشــراكات. وتحقيقــا لهــذه الغايــة ، تمــت دعــوة حــوار أبوظبــي، 

إلــى جانــب االتحــاد األفريقــي وآليــة بالــي ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وآليــة بوي�بــا ، للتعــاون فــي تنظيــم 

مشــاورة إقليميــة ، كجــزء مــن العمليــة التحضريــة لقمــة المنتــدى الدولــي للهجــرة والتنميــة 2020. وعلــى الرغــم مــن أنــه 

كان متوقًعــا فــي األصــل أن يعقــد االجتمــاع بالحضــور الشــخصي ، إال أن وبــاء )كوفيــد-19( فــرض عقــد المشــاورة اإلقليميــة 

إفراضيا عرب شبكة المعلومات الدولية االنرنت. 

المشاركات الدولية
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11. ُعقــدت المشــاورة اإلقليميــة االفراضيــة لحوارأبوظبــي علــى مــدار أســبوع فــي يوليــو ، حيــث عقــدت الجلســة االفت�تاحية 

العامــة فــي الســادس )6( مــن يوليــو ، كمــا بــدأت الجلســات المواضيعيــة الخاصــة فــي )9( يوليــو، وصــوال الــى الجلســة 

الختاميــة العامــة لتعقــد فــي )13( يوليــو لتشــكل مــا مجموعــه خمــس اجتماعــات لحــوار أبوظبــي، شــارك فيهــا حوالــي )225(  

مشــارك. بــدأت الجلســة االفت�تاحيــة أعمالهــا بكلمــة معالــي ناصــر بــن ثانــي جمعــة الهاملــي ، وزيــ�ر الدولــة للمــوارد 

البشــرية والتوطــني ، إلــى ســعادة يامونــا بريــ�را، وكيــل مســاعد وزارة التشــغيل بالخــارج، حكومــة ســري النــكا، ممثلــة عــن 

ترويكا رئاسة الحوار.    

12. ركــزت المشــاورات اإلقليميــة االفراضيــة لحــوار أبوظبــي علــى ثــاث مــن بــني األولويــات الموضوعيــة الســت التــي 

حددتها رئاسة المنتدى الدولي للهجرة لعام 2020 :

حوكمة هجرة اليد العاملة في سياق المشهد المتغر للعمل	 

االستفادة من الت�كنولوجيا لتمكني المهاجري�ن ؛ و	 

تعزي�ز الشراكات لتحقيق األهداف المتعلقة بالهجرة في جدول أعمال التنمية المستدامة	 

13. تولــت قيــادة المســار البحثــي األول الســيدة ميشــيل اليتــون مــن منظمــة العمــل الدوليــة ، التــي قامــت بإعــداد وتقديــم 

ورقــة بحثيــة شــكلت أســاس مناقشــات المشــاركني فــي إجتمــاع حــوار أبوظبــي، مــن ضمــن توصيــات هــذه الدراســة أهميــة 

إتبــاع نهــج محــوره اإلنســان عنــد النظــر فــي الفــرص والتحديــات التــي يطرحهــا مســتقبل العمــل، كمااقرحــت دمــج سياســات 

هجــرة اليــد العاملــة مــع اســراتيجيات التوظيــف الوطنيــة لتحديــد أوجــه النقــص فــي المهــارات وتعزيــ�ز مســارات الهجــرة 

النظامية.

14. ركــز المســار البحثــي الثانــي ، علــى االســتفادة مــن الت�كنولوجيــا لتمكــني المهاجريــ�ن ، بقيــادة الربوفيســور جربيــ�ل فــال 

، والــذي أشــارت ورقتــه إلــى أن الت�كنولوجيــا قــد أصحــن جــزء ال يتجــزأ مــن مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات والممارســات 

ذات العاقــة بالهجــرة، بــدأ مــن جــوازات الســفر البيومريــة إلــى المنصــات الدوليــة المعنيــة بمشــاركة البيانــات الحكوميــة. 

أشــارت الورقــة أيًضــا إلــى الفرصــة التــي ت�تيحهــا الت�كنولوجيــا لخفــض الت�كلفــة وتيســر نقــل المعلومــات ، بمــا فــي ذلــك تلك 

المتعلقة بالمهارات والشهادات التعليمية واألجور والرواتب والضرائب واستقطاعات الضمان االجتماعي.

15. تناولــت األولويــة الثالثــة بالبحــث موضــوع »تعزيــ�ز شــراكات الهجــرة » ،حيــث تولــي قيــادة هــذا المســار البحثــي ديليــب 

ــا مــن البنــك الدولــي والــذي أكــد علــى األثــر الــذي يمكــن للهجــرة أن تخلفــه علــى التنميــة ، فضــا عــن تســليط الضــوء  راث

 علــى الحاجــة إلــى وجــود مرفــق تمويــ�ل دولــي بشــروط ميســرة لدعــم تطويــ�ر الشــراكات بطريقــة منســقة وفعالــة.   

   

ــة  ــة لـــ حــوار أبوظبــي إلــى اتخــاذ قــرار بعقــد فعالي ــات البحثيــة للمنتــدى واألجنــدة البحثي ــ�آزر بــني األولوي 16. لقــد أدى الت

جانبيــه لحــوار أبوظبــي علــى هامــش قمــة المنتــدى.  تضمنــت الفعاليــة الجانبيــة التــي تــم عقدهــا افراضيــا جزئــني ، األول 

إســتهدف التعريــف بالربنامــج التوجيهــي الشــامل للعمالــة المتنقلــة للعمــل بــني الــدول االعضــاء فــي حــوار أبوظبــي 



SENIOR OFFICIALS’ MEETING | 2021 5

)CIOP(، بينمــا ركــز النصــف الثانــي علــى الربنامــج البحث ذي المســارات األربعة لحوار أبوظبي: مســتقبل العمل ، واســتخدام 

الت�كنولوجيــا ، واختبــار مــا قبــل التوظيــف للعمــال المهاجريــ�ن فــي ممــر دول حــوار أبوظبــي  ودور اآلليــات التشــاورية  في 

الحوكمــة العالميــة للهجــرة. شــارك فــي الفعاليــة الجانبيــة لحــوار أبوظبــي علــى هامــش المنتــدى الدولــي للهجــرة 

والتنمية أكرث من 200 مشارك.

17. لقــد ســلطت الجلســة الخاصــة بحــوار أبوظبــي المنعقــدة فــي إطــار المنتــدى الدولــي للهجــرة والتنميــة الضــوء علــى 
الــدور الهــام لحــوار أبوظبــي بإعــان المملكــة العرب�يــة الســعودية واالمــارات العرب�يــة المتحــدة عــن  إطــاق شــراكة جديــدة 

مــع االتحــاد االفريقــي بهــدف التوســع فــي تنفيــذ الربنامــج  التوجيهــي الشــامل للعمالــة المتنقلــة للعمــل بــني الــدول 

االعضاء في حوار أبوظبي )CIOB(  ليشمل في نطاق تطبيقه عددا من الدول االفريقية.

ــ�ر الشــراكات ذات العاقــة بالهجــرة فــي ممــر االنتقــال  ــ�ز وتطوي ــو ظبــي دوًرا رئيســًيا فــي تعزي ــا، لعــب حــوار أب 18. تاريخي

للعمــل مــا بــني دول آســيا والخليــج العربــي. تمثــل الغــرض الرئيســي من هذه الشــراكات في شــقني: أواًل ، معالجــة التحديات 

المتعلقــة بالهجــرة داخــل هــذه الممــرات ؛ وثانًيــا ، بنــاء الثقــة وتعزيــ�ز التفاهــم بــني أصحــاب المصلحــة المشــاركني. عــادة ، 

مــا يتــم تصميــم هــذه الشــراكات مــن خــال مناقشــات تعقــد بــني الــدول األعضــاء خصيصا لبحــث المعالجــات المناســبة للقضايا 

المعاصــرة. ومــع ذلــك ، أدى االهتمــام المتزايــد بفهــم أثــر مســتقبل العمــل علــى تدفقــات الهجــرة فــي ممــرات الــدول 

االعضاء بحوار أبوظبي إلى تبني وجهة النظر الداعية الى ضرورة اتباع نهج قائم على األدلة.

19. تحقيقا لهذه الغاية ، حدد الفري�ق االستشاري للرئيس أربعة مجاالت مواضيعية ذات اولوية:

 التغــرات المتوقعــة فــي التوظيــف فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وت�أثرهــا علــى العــرض والطلــب علــى 	 

العمالة في ممر االنتقال للعمل بني دول حوار أبو ظبي

 است�ثمار الت�كنولوجيا المتقدمة لتحسني حوكمة تنقل العمالة	 

 اختبارات ما قبل الوصول للعمال في ممرات دول مجلس التعاون الخليجي	 

  الحوكمــة العالميــة للهجــرة نحــو تعزيــ�ز مشــاركة األليــات التشــاورية اإلقليميــة )RCP’s( فــي المنتديــات العالميــة	 

20. تاريخيــا، شــكل اثنــان مــن هــذه المجــاالت المواضيعيــة األربعــة - دور الت�كنولوجيــا واختبــار العمــال وتوثيــق مهاراتهــم 

- أولوية لربامج عمل حوار أبوظبي، بينما تم إقرار المجاالن اآلخران - األول والرابع - مؤخًرا كمجاالت ذات أولوية. 

االجندة البحثية لحوار أبوظبي
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لــكل مــن  الباحثــني إلعــداد مجموعــة مــن اوراق العمــل  الحــوار والمجموعــة االستشــارية عــدد مــن  21. كلفــت رئاســة 

ــج  المســارات البحثيــة األربعــة، كمــا تــم دعــوة منســقني لــكل مســار مــن المســارات األربعــة لضمــان االتســاق مــا بــني نتائ

مختلــف األوراق المختلفــة. .حيــث تــم اختيــار الســيدة إيفــا الكســانروفا، مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة. كمنســق للمســار 

البحثــي األول، والربوفيســور جربيــ�ل فــال، مــن جامعــة لنــدن لاقتصــاد  للمســار الثانــي، ؛ وللمســار الثالــث تــم اختيــار الســيد 

ياســر العتيبــي مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الســعودية،  أمــا المســار الرابــع فتــم اختيــار الســيد 

أليكس زلمى من وزارة الموارد البشرية والتوطني بدولة اإلمارات العرب�ية المتحدة.

22. أدى  المســار األول إلــى تطويــ�ر أربــع أوراق بحثيــة  االولــى تحــت عنــوان »مشــهد التوظيــف المتغــر والهجــرة الدوليــة 

فــي ممــرات دول حــوار أبوظبــي: مــا هــي مهــارات المستقبل«؟ســلطت الضــوء علــى حاجــة بلــدان المنشــأ والمقصــد إلــى 

ــ�ن الغتنــام الفــرص التــي توفرهــا التقنيــات  تحقيــق المواءمــة بــني أنظمــة التعليــم وســوق العمــل وتوظيــف المهاجري

الجديــدة. بينمــا ناقشــت الثانيــة، » مســتقبل العمــل للمــرأة المهاجــرة فــي دول حــوار أبوظبــي  » مشــرة إلــى دور المــرأة 

المهاجــرة فــي مجــاالت العمــل التــي تحتــاج الــى مهــارات محــدودة ، مؤكــدة علــى فــرص العمــل الجديــدة التــي توفرهــا 

القطاعــات الناشــئة للمــرأة إذا مــا تــم تمكينهــا وتوفــر برامــج االرتقــاء بالمهــارات أما الورقــة الثالثة، » االرتقــاء بالمهارات 

للمســتقبل« ، فقــد قدمــت أمثلــة علــى اســراتيجيات تحســني المهــارات وتوصيــات حــول كيفيــة تلبيــة صانعــي السياســات 

لمتطلبــات المهــارات للقــوى العاملــة المهاجــرة. وأخــرا أكــدت الورقــة الرابعــة  ، بعنــوان » أثــر COVID-19 علــى أطــر تنقــل 

السياســات  فــي صنــع  العامــة  الصحــة  المتزايــدة العتبــارات  األهميــة  علــى   ،  « أبوظبــي  حــوار  فــي ممــرات  العمالــة 

واالضطرابات المحتملة لنماذج هجرة العمالة الحالية الناتجة عن الوباء. 

23. شــمل المســار البحثــي الثانــي  تطويــ�ر ثــاث أوراق بحثيــة،  األولــي بعنــوان » العدالــة عــن بعــد: تســهيل وصــول العمــال 

إلــى العدالــة مــن خــال األدوات الرقميــة«، و التــي بحثــت كيــف يمكــن لــأدوات الرقميــة تحســني الجوانــب التشــغيلية ذات 

العاقــة بوصــول المهاجريــ�ن إلــى العدالــة ، مــن منظــور وقائــي، إداري ، قانونــي وقضائــي. أمــا الثانيــة فتناولــت » تمكــني 

العمــال المتعاقديــن المؤقتــني مــن تقي�يــم وكاالت التوظيــف والوســطاء اآلخريــ�ن مــن خــال المنصــات االلكرونيــة »، والتي 

اســتعرضت أفضــل الممارســات فــي تطويــ�ر المنصــات االلكرونيــة لتخفــف مــن االختــاالت فــي نشــر المعلومــات عــن عمليــة 

توظيــف العمالــة.  أمــا الورقــة الثالثــه، فجــاءت تحــت عنــوان »  اســت�ثمار الت�كنولوجيــا لتعزيــ�ز ممارســات اختيــار العمالــة 

باإلمت�ثــال للقانــون وتحســني مطابقــة الوظائــف«، وعنيــت بالبحــث فــي الخيــارات الت�كنولوجيــة والرقميــة المتاحــة لتعزيــ�ز 

وتبســيط اختيــار العمالــة بالمت�ثــال للقانــون وكيــف يمكــن ألصحــاب المصلحــة التعامــل مــع الطلــب المتزايــد علــى المنصــات 

الت�كنولوجية ضمن أطر حوكمة هجرة اليد العاملة.

24. أدى المســار البحــث الثالــث أيًضــا إلــى تطويــ�ر ثــاث أوراق بحثيــة. األولــى بعنــوان » االختبــارات المهاريــة للعمــال 

ــ�ن فــي الــدول المرســلة للعمالــة وإعــراف دول االســتقبال بهــا« ، والتــي عنيــت بدراســة برنامــج التحقــق مــن  المهاجري

المهــارات الــذي يتــم تنفيــذه فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ، ويســتهدف أكــرث مــن 1.7 مليــون عامــل وافــد ويغطــي 

أكــرث مــن 1000 مهنــة. أمــا الورقــة الثانيــة ، والمقدمــة مــن قبــل برنامــج مجلــس وزراء الصحــة بعنــوان »التعريــف بربنامــج 
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مجلــس الصحــة الخليجــي لفحــص الوافديــن« و التي تســتعرض ايجابياتعمليــة الفحص الطبي للعمــال المهاجري�ن والتحديات 

التــي يواجههــا مجلــس الصحــة الخليجــي. أمــا الورقــة الثالثــة، والمعنونــة  » االختبــارات المهاريــة العمالــة المهاجــرة 

)نيبــال وبنغاديــش( واالعــراف )اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة وقطــر(. » فقــد  والممارســات الحاليــة لتقي�يــم المهــارات 

اســتهدفت توفــر رؤى لسياســات تحســني وتعزيــ�ز اختبــارات المهــارات وإصــدار الشــهادات واالعــراف بهــا للعمالــة 

المهاجرة داخل آسيا.    

25. أخــرا، تضمــن المســار البحثــي الرابــع تطويــ�ر ورقــة واحــدة بعنــوان  » دور مســار حــوار ابوظبــي فــي حوكمــة الهجــرة 

اقليميــًا ودوليًا.«ركــزت هــذه الورقــة علــى كيفيــة مســاهمة حــوار أبوظبــي فــي الحــوارات اإلقليميــة والعالميــة بشــأن 

سياســات الهجــرة مــن خــال است�كشــاف أوجــه التقــارب بــني المنهجيــات اإلقليميــة المتعلقــة بقضايــا الهجــرة وذلــك مــن 

خــال التعــاون مــع اآلليــات التشــاورية األخــرى القائمــة بــني الــدول المعنيــة بالهجــرة ؛ ومــن خــال المشــاركة فــي رفــد 

الحــوارات والمشــاورات الدوليةمثــل المنتــدى الددولــي للهجــرة والتنميــة واالتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة 

والمنظمة قانونية.

26. تــود دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة  بصفتهــا الرئيــس الحالــي ، وبالنيابــة عــن الــدول االعضــاء فــي حــوار أبوظبــي أن 

تعــرب عــن خالــص امتنانهــا للباحثــني الذيــن شــاركوا فــي تطويــ�ر وصياغــة األوراق البحثيــة ، وللمنســقني المســئولني عــن 

المسارات البحثية األربعة لما ضافوة من خربات ساهمت في وصول هذه االبحاث لنتائج متسقة.      

27. تــم االتفــاق ألول مــره علــى أهميــة تضمــني قضايــا التوجيــة والتدريــب الشــامل للعمالــة المتنقلــة للعمــل فــي جــدول 

األعمــال الموضوعــي لحــوار أبــو ظبــي خــال اللقــاء الــوزاري التشــاوري الــذ عقد في دولــة الكويت عــام 2014. يتمثل الهدف 

الرئيســي مــن الربنامــج فــي الت�أســيس إلطــار تدري�بــي توعــوي متســق بــني الربامــج التوعيــة والتوجيــه التــي تقدمهــا بلــدان 

المنشــأ والمقصــد ، أخــذا بعــني االعتبــار جميــع مراحــل الهجــرة، مــن مرحلــة امــا قبــل اتخــاذ القــرار بالهجــرة للعمــل فــي الخــارج 

، الى ما قبل مغادرة  دولة المنشأ وحتى مرحلة ما بعد الوصول إلى دولة المقصد.

28. شــملت المرحلــة األولــى مــن الربنامــج )CIOP( تطويــ�ر دليــل إقليمــي للتوجيــه خــال مرحلــة مــا قبــل المغــادرة، لت�تيــح 

المرحلــة الثانيــة التــي يتــم تنفيذهــا حاليــا لــدول حــوار ابوظبــي المشــاركني فــي الربنامــج، تحديــدا »بنغاديــش والمملكــة 

العرب�يــة الســعودية والفلبــني وســريانكا واإلمــارات العرب�يــة المتحــدة » إطاق نظام منســق إلدارة وتقديم خدمات التوجيه 

تقري�ر عن التقدم المحرز في إنجاز الربنامج 
التوجيهي الشامل للعمالة المتنقلة للعمل بني 

)CIOP( دول حوار ابوظبي
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ــ�ر دليــل إقليمــي تــم تصميمــه خصيًصــا لمرحلــة مــا بعــد الوصــول ، باإلضافــة إلــى مــواد تدري�بيــة ، نمــاذج  ، مــن خــال تطوي

تدري�بية لتدريب المدرب�ني.      

الربنامــج تنفيــذ  إطــار  فــي  الخامــس  التشــاوري  الــوزاري  اللقــاء  منــذ  تحققــت  التــي  النتائــج  أبــرز  يلــي  وفيمــا   .29 

. )CIOP( التوجيهي

30. تــم تطويــ�ر تســعة أدلــة تدري�بيــه، والتــي تمــت صياغتهــا لراعــي االحتياجــات المختلفــة لــكل دولــة / صناعــه تشــمل أدلــة 

لتدريــب المدربــ�ني خــال مرحلــة مــا قبــل مغــادرة العمــال مــن بنغاديــش ودليــل للمدربــ�ني خــال مرحلــة مــا بعــد وصولهم إلى 

المملكــة العرب�يــة الســعودية، لتعنــي بتوجيــه هــؤالء المتوجهــني للعمــل فــي مجــال قيــادة ســيارات األجــرة فــي المملكــة. 

كذلــك ركــزت األدلــة التدري�بيــة التــي تــم تصميمهــا لتدريــب العاملــني في قطــاع الفنادق والضيافــة بممر ســريانكا االمارات 

علــى تدريــب المدربــ�ني المعنيــ�ني بتدريــب العمــال خــال مرحلــة مــا قبــل مغــادرة  ســريانكا وخــال مرحلــة مــا بعــد الوصــول 

لإلمــارات وأخــرا دليــل لتدريــب المدربــ�ني خــال مرحلتــي مــا قبــل مغــادرة الفلبــني ومــا بعــد الوصــول إلــى األمــارات العرب�يــة 

المتحدة، مع الركيز كذلك على عمال الضيافة .      

31. تــم تصميــم وتطوي�رعشــرة مقاطــع تعليميــة مصــورة )فيديــو( لصالــح االمــارات والمملكــة العرب�يــة الســعودية ، تعنــي 

مقاطــع الفيديــو التــي تــم تطوي�رهــا لهــذا الغــرض بنشــر مجموعــة مــن  المعلومــات األساســية الهامــة، كمــا تــم تســليم 

نمــوذج متقــدم لمقاطــع فيديــو تعليميــة يعتــزم اســتخدامها فــي جلســات التوجيــه التــي ســيتم عقدهــا فــي المســتقبل 

خــال مرحلــة مــا بعــد الوصــول ، أخــذا بعــني االعتبــار ضمــان اســتدامة هــذه األدوات التعريفيــة مــن خــال إمكانيــة التحديــث 

المستمر ، مما يتيح فرص استخدامها مع مجموعات مختلفة من العمال وفي سياقات مهنية أضافية.

32. لتيســر تنفيــذ الربنامــج التوجيهــي الشــامل للعمالــة المتنقلــة للعمــل بــني دول حــوار ابوظبــي)CIOP( وضمــان وجــود 

نظــام قــوي  لمتابعــة ورصــد أداء الربنامــج ومــدى الحاجــة للتطويــ�ر  ، تمــت صياغــة دليــل شــامل للرصــد والتقي�يم والمســاءلة 

والتعلــم.  أضافــة الــى دليــل مجموعــة مت�كاملــة مــن 47 أدة تدري�بيــة ونظــام إدارة معلومــات، ليتــم اتاحتها لدعم مســئولي 

ــاج علــى االســتمرار فــي  ــج وضمــان قــدرة الربن ــ�ني االساســي�ني فــي مراقبــة أداء الربنامــج وتقي�يــم النتائ الربنامــج والمدرب

االستجابة لاحتياجات التوجيهية للعمال مع مرور الوقت.

ــا رئيســًيا مــن قبــل حكوماتهــم، حيــث تمــت  33. رشــحت حكومــات الــدول الخمــس االعضــاء المشــاركة فــي الربنامــج )50( مدرًب

جــداول األعمــال وعــروض تقديميــة   ذلــك  بمــا فــي  المدربــ�ني.  كبــار  لتدريــب  الازمــة  تطويــ�ر جميــع األدوات والمناهــج 

)PowerPoint( ، باإلضافة إلى دليل توجيهي حول نظرية وأساليب تعلم الكبار.      

34. عــاوة علــى ذلــك ، نظمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة ورشــة عمــل لتدريــب المدربــ�ني الرئيســي�ني فــي دولــة اإلمــارات 

العرب�يــة المتحــدة. تــم تعريــف المشــاركني علــى نهــج الربنامــج  وتلقــوا التدريــب علــى كيفيــة تنفيــذ جلســة مــا بعــد الوصــول 

ــب. ســيتلقى  ــع أدوات ومــواد التدري ــة واســتخدام جمي ــة ذات الصل ــك إدارة األنشــطة التدري�بي خطــوة بخطــوة.  وشــمل ذل

المشاركون أيًضا في المستقبل إرشادات حول كيفية تدريب مدرب�ني آخري�ن.


