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 نظرة عامة

  

الوكالة السووووووويسوووووورية للتنمية  قبل من( CIOP) الشيييييياملالبرنامج التوجيهي من  المرحلة الثانيةسيييييييتم تمويل 

المتاحة في الدول االعضوواء حيث سوويتم تخصوويا اذا التمويل لحصوور البرامج  التوجي ية , ( SADC)والتعاون 

 ، وتقييم ارجقبل اتخاذ العامل قرار العمل بالخيتم تقديم ا للعمال في دول االرسوووووووال  في حوار أبوظبي والتي 

لتدريب االحتياجات الخاصة ب ذه المرحلة، واو ما سيساام في توفير المعلومات اللزمة لصياغة الدليل االقليمي 

 العمال خالل مرحلة ما قبل اتخاذ قرار العمل بالخارج، وكذا االطار العام إلدارة اذا التدريب.

دولة حكومة بتمويل من  انية من المشووووووورو سوووووووتبدأ المرحلة التكميلية للمرحلة الث  مع اذه الخطواتبالتوازي 

بحصووووووور برامج التدريب التي يتم تقديم ا للعمال في دول والتي سوووووووتكون معنية أوال االمارات العربية المتحدة 

االسوووووتقبال خالل مرحلة ما بعد الوصوووووول و تقييم االحتياجات القا مة في اذا الخصووووووا، ومن ثم تطوير دليل 

 . البرنامجبعد الوصول وإطار ع ام إلدارة اقليمي لمرحلة ما 

بالخارج  تمر المرحلة التكميلية بعد ذلك لصوووووياغة مسوووووودة من ج تدريبي لمرحلتي ما قبل اتخاذ قرار العملتسووووو

(PEO )مرحلة ما بعد الوصوووول و(PAO )إضوووافة الى الدليل القليمي الخاا بمرحلة ما قبل المرادرة ، (PDO )

 .ج التدريبيةاختبار البرامو في تطبيقوالبدء   ن اية المطاف إطالق المشروأضافة الى تدريب المدربين و في 

 

التوجي ية برامج ال خدمات رصدفي  (ADD) الدعم الالزم لحوار أبوظبي( IOM)المنظمة الدولية لل جرة  ستقدم 

قة  خارج ملمرحلة المطب بال خاذ قرار العمل  بل ات عد الوصوووووووول )مو  (PEO)ا ق ما ب لدول  في(  PAOرحلة  ا

بشأن  تقريرين شاملين تقديم ا في صورةوالتي سيتم ، افة الى تقييم االحتياجات االعضاء في حوار أبوظبي، اض

خدمات التوجيه و التوعية المتوفرة خالل المرحلتين سووالفتي الذكر في الدول االعضوواء بحوار أبوظبي مع تقدينم 

 ت الالزمة بشأن االصالحات الالزمه التوصيا

، على مر الزمن تقديم ا في الدول المست دفة  البرامج التوجي ية التي تمفي  ستنظر تقارير الرصد والتقييمحيث 

.) على سبيل المثال كيفية اعداد واعتماد المدربين ، متطلبات معني بتقديم اذه الخدمات الوفي االطار المؤسسي 

محتويات كل برنامج النظر في اضوووووووافة الى تقديم خدمات التدريب، المن جيات المعتمده، آليات الرقابة والتقييم( 

 .من تلك البرامج.

لشووركاء المعنيين المعلومات الالزمة لصووياغة حيث سوويوفر اذا الرصوود التحليلي اضووافة الى التشوواور مع كافة ا

توجي ية خالل ااتين المرحلتين ) ما قبل اتخاذ قرار العمل بالخارج و ما بعد وصوووول وضوووع برامج لتوصووويات 

 ل ذه البرامج. وإدارة جيدة كفؤةتدريبية خدمات تقديم  ة تضمنمحددالعمال( وفق معايير 

ين بدعم من منظمة سيت تطوير أدلة تدريبية اقليمية ل اتين المرحلت ، الرصد وتقييم االحتياجاتبناًء على تقارير 

لدولية،  ياقامت االمانه العامة لحوار أبوظبي بحيث  ال جرة ا غة إطار اقليمي لبرامج التوجيه والتوعية صووووووو

والذي  CIOPبرنامج الالمرحلة األولى من خالل  ( PAOالى دولة االسووتقبال )المطلوبة لمرحلة ما بعد الوصووول 

 يمكن البناء عليه مستقبال.
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وتجدر االشرة انا الى ان اذه االدلة ستحدد الموضوعات االساسية للتدريب خالل مرحلتي ما قبل اتخاذ القرار 

، التوعويه التوجي ية اداف األمن  يتعلق ب ا، وما بالسووفر للعمل بالخارج وما بعد الوصووول الى دولة االسووتقبال 

عالوة على ذلك سوووتتضووومن  .التوجيهوأدوات  ل لتوصووويل اذه الرسووواالمقترحة  طرقال، و االسووواسووويةالرسوووا ل 

 علىحوار أبوظبي ، والتي يمكن أن تسوووواعد الدول األعضوووواء في  إدارة البرنامجينالخطوط العريضووووة ألنظمة 
 ة مثلا ال امبعض القضوووووايبشوووووأن  الالزمةالمشوووووورة ا سوووووتقدم طبيق ورقابة وتقييم تلك البرامج  كمصوووووياغة وت

 مرافق التدريب.  ومعايير ، تدريب المدربين المؤسسات المناط ب ا تطبيق اذه البرامج ونطاق واليت ا، 

فيما تيسير تعاون م والتواصل الفعال تساام في ، و األعضاءالدول أنظمة اإلدارة الموحدة لرة مشتركة بين  تمثل

ليتم من خاصوووة عمل .أخيرا سووويتم عقد ورشوووة  PAOو  PEO برنامجيكون ا جميعا مشوووتركة في تطوير، بين م 

 في حوار أبوظبي .خالل ا اعتماد األدلة االقليمية من قبل جميع الدول االعضاء 

التوجي ية لكل البرامج تطوير المنااج  من المشووووووورو  وما يلي ا لمرحلة الثانية لتتضووووووومن المرحلة التكميلية  

 ولة االستقبالدبعد الوصول الى ما ،(PEOالخاصة بالمراحل الثالثة ، ما قبل اتخاذ قرار السفر للعمل بالخارج )

(PAO)  وكذلك 

عم ، واو دليل إقليمي تم تطويره بالفعل من قبل المنظمة الدولية لل جرة بد (PDO) قبل مرادرة دولة االرسالما 

كما سيتم ، ذات الصلة والتي سيتم تصميم ا استنادا الى األدلة االقليمية  الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية.من 

في إطار تنفيذ المجموعات الثنا ية التي تم تشووكيل ا ممرات االنتقال بين بحيث تراعي السووياق الخاا بتصووميم ا 

 .( المملكة العربية السعودية وبنجالديش)و ( اإلمارات والفلبين)  ؛( اإلمارات وسريالنكا  )اذه البرنامج واي 

التي األربعة برامج التعاون لتفعيل  2017في يوليو  التي تم عقدااالخاصووووووة  العملفي ورشووووووة حيث تم االتفاق 

التي سوووووويتم إيالءاا  ةالمجموعات الم ني، على القطاعات او اعتمداا اللقاء الوزاري الشووووووازري لحوار أبوظبي 

  االسووتقبالدول  لدى يعملوندول االرسووال نسووبة عالية من مواطني وجود اسووتناداً إلى في التطبيق وذلك االولوية 

وقطا  العمل المنزلي  ارات وسريالنكا ؛اإلم لبرنامجالضيافة  ، فتم تحديد قطا   الوظا ف تلك القطاعات أوفي 

 المملكة العربية السعودية وبنجالديش. لبرنامجالسا قين ف ة العمال و اإلمارات والفلبين ؛ لبرنامج 

  

تصووووووميم ا التي سوووووويتم المنااج  لتقديم غرض توفير كادر مؤهلدورات لتدريب المدربين ب سوووووويتم تنفيذ وأخيًرا ،

للعمالة التعاقدية لتقديم اذه الخدمات التوجي ية  المناسووب المؤسووسووي الكيانعد تحديد خصووصوويا لتلك الدول وذلك ب

 لتنفيذ برامج تدريب خبره لمدربين من ذوي االموقته. كما سوووووووتقدم منظمة ال جرة الدولية الدعم الالزم لتعيين 

بالتعاون مع موظفي اذه المؤسوووووسوووووات.اسوووووتنادا الى مبدأ منظمة ال جرة الدولية بشوووووأن اامية ضووووومان دربين الم

الذين سوووويتم اختيارام وتدريب م لتقديم أن المدربين ضوووومان على تدريب المدربين ، لن يقتصوووور دور االسووووتدامة 

، كما ان محتويات التدريبلكامل ف م ( لدي م  PEO  ،PDO  ،PAO خدمات التدريب خالل المراحل الثالث )

، بل ان ا سوووووووتسوووووووعى كذلك لتمكين م من  اآلخرين المدربينعارف الى ملدي م القدرة على نقل اذه الم ارات و ال

اتخاذ قرارات مسووتنيرة بشووأن تلك المنااج التدريبية في المسووتقبل و ما اذا كانت التزال صووالحة وكافية أم تحتاج 

 شخا. 300من  تتكونمجموعة . سيتم اطالق البرامج التجريبية في الدول الثالث من خالل تطوير  الى

 

 


