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يعــّد العمــال المهاجــرون جــزءًا مهّمــًا مــن القــوى العاملــة العالميــة. والهجــرة الدوليــة هــي أداة فعالــة لتلبيــة الطلــب 

علــى المهــارات فــي القطاعــات أو المهــن التــي يكــون فيهــا عــرض المهــارات المحليــة غــر كاٍف. ويمكــن تعزيــ�ز فعاليتهــا 

مــن خــال مبــادرات بنــاء وصقــل المهــارات المصممــة والمنفــذة بشــكل صحيــح فــي بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد. تناقــش 

هــذه الورقــة أهميــة بنــاء المهــارات وصقلهــا فــي ســياق دول مســار حــوار أبوظبــي. كمــا تســّلط الضــوء علــى  عــدد مــن 

اســراتيجيات االرتقــاء بالمهــارات والمحــددات االساســية لبعــض االنظمــة المعنيــة بتنميــة المهــارات  الســتخاص رؤى 

حــول كيفيــة قيــام صانعــي السياســات ومنفــذي الربامــج والمنظمــات المختصــة بتلبيــة متطلبــات إعــادة تشــكيل المهــارات 

وصقلها للقوى العاملة المهاجرة.

لتحقيــق هــذا الهــدف، ثمــة مجموعــة مــن العناصــر التــي يجــب مراعاتهــا، والتــي تشــمل، مــن بــن أمــور أخــرى، توفــر أنظمــة 

معلومــات محّدثــة عــن المهــارات المطلوبــة، وفــرص العمــل المتاحــة فــي بلــد المقصــد للعمــال المهاجريــ�ن المهــرة 

التعــاون  العــام والخــاص ونمــاذج  بــن القطاعــن  الكتســاب المهــارات اإلضافيــة/ المتخصصــة، وتعزيــ�ز دور الشــراكات 

األخــرى. تعتمــد برامــج بنــاء المهــارات فــي العديــد مــن البلــدان علــى أطــر الت�أهيــل التــي توّفــر أساســًا لتقي�يــم المهــارات 

ــ�ز  ــز هــذه األطــر علــى أهــداف مثــل الماءمــة والمرونــة، واالعــراف بالتعلــم الســابق وتعزي ــًا مــا ترّك واالرتقــاء بهــا. غالب

التعلــم مــدى الحيــاة. كمــا أّنــه ثّمــة حاجــة إلــى معايــ�ر مرنــه، تــم اقراراهــا إســتنادا لمعلومــات دقيقــة  لتمكــن المعنيــ�ن 

من تطبيق مبادرات بناء المهارات وصقلها على نحو يلبي الطلب على المهارات 

تؤكــد هــذه الورقــة علــى أنــه تقــدم الــدول األعضــاء فــي مســار حــوار أبوظبــي  فــي اســتخدام وتبنــي الت�كنولوجيــا، فإنهــا 

إلــى توظيــف العمــال مــن ذوي المهــارات المتخصصــة. ويمكــن لمواءمــة المعايــ�ر وآليــات  ستســعى بشــكل متزايــد 

االعتمــاد الخاصــة بالشــهادات فــي مختلــف البلــدان أن تســاعد بلــدان المنشــأ فــي إعــداد القــوى العاملــة بمــا يتماشــى 

مــع المتطلبــات المســتقبلية لبلــدان المقصــد. وتشــمل الجوانــب الجوهريــة التــي يحتــاج أصحــاب الشــأن إلــى الركيــز عليهــا 

مــن أجــل رفــع المهــارات للمســتقبل تطويــ�ر آليــات التدريــب المناســبة، النمــو المتزايــد للمهــارات التــي ســيتم االســتغناء 

عنهــا وتعزيــ�ز مشــاركة القطــاع الخــاص، وخلــق نطــاق أوســع لمبــادرات صقــل المهــارات، وتطويــ�ر الركيــز علــى التعلــم فــي 

مــكان العمــل، وزيــادة الركيــز علــى المهــارات المســتقبلية. عــاوة علــى ذلــك، يجب أن يلبــي النظام الديناميكــي المت�كامل 

لبنــاء المهــارات وصقلهــا احتياجــات التعلــم المتنوعــة وتلــك المحــّددة الســياق لألشــخاص فــي جميــع مســتويات التعليــم 

ومحــو األميــة الرقميــة، فــي مختلــف الفئــات العمريــة. تحتــاج الــدول األعضــاء أيضــًا إلــى الركيــز علــى تطويــ�ر شــراكات 

مناســبة لتنقــل المهــارات بهــدف التخطيــط الســليم وتحقيــق المواءمــة واالعــراف المتبــادل بالمهــارات مــع إدخــال 

المبادرات المناسبة لتعزي�ز صقل المهارات من خال الحوافز التنظيمية والمالية.
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