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تواجــه الــدول األعضــاء فــي مســار حــوار أبوظبــي تغــراٍت متزايــدة علــى الصعيــد الت�كنولوجــي فــي مجــال التوظيــف، فيمــا 

تعمــل البلــدان التــي تشــكل وجهــًة للمهاجريــ�ن علــى تنويــع اقتصاداتهــا واالتجــاه نحــو الصناعــات المعتمــدة بشــكلٍ كبــر 

علــى رأس المــال والت�كنولوجيــا. ويتــّم التعامــل مــع هــذا التغيــ�ر مــن خــال سياســات واســراتيجيات ُتطــرح علــى أعلــى 

المســتويات، وقــد تســارعت وترتهــا منــذ بدايــة جائحــة فــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19(. ال شــّك فــي أّن هــذا التحــّول 

مدفــوٌع فــي األســاس بفعــل اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة، وهــي تهــدف عمومــًا إلــى تعزيــ�ر االســتفادة مــن األتمتــة 

والرقمنــة، مــع الحــرص علــى التنويــع فــي المجــاالت ذات الصلــة بمــا يشــمل العديــد مــن القطاعــات ســريعة النمــو. ســتؤثر 

التغيــ�رات فــي كّل مــن طبيعــة االقتصــاد وســوق العمــل بشــكل مباشــر علــى الطلــب علــى المهــارات فــي هــذه البلــدان 

مســتقبلّيًا. ومــن المقــّرر أن ت�كــون المهــارات المطلوبــة ذات صلــة أكــر بالميــدان الت�كنولوجــي، كمــا وأن ت�كــون قائمــة 

ُيعــرف باســم »STEM«، وأن تشــمل  العلــوم والت�كنولوجيــا والهندســة والرياضيــات أي مــا  بــن مجــاالت  الدمــج  علــى 

مجموعــة متنوعــة مــن المهــارات الشــخصية التــي تعّززهــا وتــؤّدي دورًا مكّمــًا للوظائــف المؤتمتــة والقائمــة علــى 

الت�كنولوجيــا – وهــي مهــارات ال تلقــى إقبــااًل كبــرًا مــن الطــاب المحتملــن فــي الوقــت الحالــي أو يصعــب تحديدهــا. ونظــرًا 

ألن  مجــاالت حــوار أبــو ظبــي ترت�كــز إلــى حــّد بعيــد علــى هجــرة اليــد العاملــة، فــإن التغيــ�رات الوشــيكة ســتؤثر علــى 

المهاجريــ�ن وبلــدان منشــئهم وأنظمــة التوظيــف المرتبطــة بهــم. فــي حــن أن بلــدان منشــئهم تشــهد تزايــدًا فــي 

التعليــم، إاّل أّن نســبة القــوى العاملــة التــي ت�تمّتــع بمســتوى تعليــٍم عــالٍ مــا تــزال منخفضــة نســبّيًا. والّافــت هــو وجــود 

نقــص فــي األفــراد مــن ذوي المهــارات المتعلقــة بالت�كنولوجيــا، وقــد ُت�َترجــم فــرص الهجــرة إلــى نقــص في هــذه المهارات 

فــي بلــدان المنشــأ. ينبغــي علــى كّل مــن البلــدان المرســلة والبلــدان المســتقبلة ت�كي�يــف التعليــم وســوق العمــل وأنظمــة 

توظيــف المهاجريــ�ن لديهــا لت�تــواءم مــع الطلــب المحلــي واألجنبــي علــى المهــارات، وذلــك الغتنــام الفرص التي ســتجلبها 

الموجــة الت�كنولوجيــة الجديــدة. يجــب أن تســتمر أنظمــة التعليــم فــي كلٍّ مــن بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد فــي مضافــرة 

ــٍد مــن الحوافــز للطــاب للتســجيل فــي  ــال المســتقبلية، مــع تقديــم مزي ــة إلــى األجي جهودهــا لنقــل المهــارات المطلوب

مجــاالت العلــوم والت�كنولوجيــا والهندســة والرياضيــاتSTEM  وبرامــج التدريــب المهنــي. عــاوًة علــى ذلــك، يجــب العمــل 

علــى تعزيــ�ز فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة، وتطويــ�ر ســبل الت�ثقيــف بشــأن المهــارات الشــخصية المؤثــرة وتحديدهــا وتقي�يمهــا 

كجــزٍء مــن ثقافــة التعليــم المعتمــدة. يجــب علــى البلــدان أيضــًا ت�كي�يــف برامــج التوظيــف التــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات 

ــّد مــن ضــرورة توثيــق  ــدان المقصــد علــى حــدٍّ ســواء. ولتحقيــق ذلــك، ال ب ــدان المنشــأ وبل العمــل وينطبــق ذلــك علــى بل

الجهــود وتوطيــد التقــارب بــن قطاعــي التعليــم والتوظيــف. لذلــك، ســيؤّدي مســار حــوار أبــو ظبــي دورًا مهمــًا فــي 

إقامــة الحــوار والشــراكات، ال ســيما حــول قضايــا اعتمــاد مؤهــات التحصيــل العلمــي، والشــراكات الخاصــة بالهجــرة القائمــة 

على تنمية المهارات.
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