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 بين االنظمة الشاملة للمهارات  التنسيق والمواءمة

 دول مجلس التعاون الخليجي - جنوب آسياالهجرة بين ممرات 

 

 سياق ال

  

لدعوات العدي تطالب لدول المعنية في بتحقيق المواءمة بين أنظمة د من ا االنتقال ممرات المهارات في جميع ا

هذه هذه المذكرة المفاهيمية طبيعة دول االسااتقبال في اليلي ت تحدد في جنوب آساايا و اإلرسااال دولبين ما لعمل ل

ت وتقترح بعض  االساااارا  في تحقيق هذه المواءمةالتي تدعو إلى ضاااارورة ت كما تقدم بعض االسااااباب المساااا لة

لتطبيق لى اطالق مرحلة نها تؤسس إكما أت األفكار حول هذا األمرالرؤى والمزيد من  للحصول علىالدراسات 

تعاون الثنائي بين دول االرسااال واالسااتقبال  لتحقيق تلم المواءمة والتنساايق بين أنظمة المهارات في ريع للمشااا

 تلم الدول.

سمت بالعرف والتاريخت تعلق ألسباب ت سالعدم ب تمرات االنتقال المعنيةمفي قوانين ونظم العمل  ت  يما بينهات فق تنا

 . وتوثيقها العمال الوافدينمهارات بتقييم ال سيما عندما يتعلق األمر ب

 تمثلالشركة التي توظفهم ت تحت رعاية اإلمارات الى دولة كل العمال األجانب  ونظرا الشتراط ان يكون ديول

وعامل يسااااااعى حتاج الى عامل أجنبي تشااااااركة  بين التوافقتحقيق نو  من من الناحية النظرية ت شاااااايرة العمل 

 للحصول على وظيفة في اليارج.

تقييم العمال وتصاانيف ل ومسااتوياتمعايير لتقرر معظمها في لشااركات ه قد تم ترم االمرلأنبدوره  وهو ما يعني

توظيف العمال مباشاااارة من دول تقوم ب الشااااركاتعلما ب ن النساااابة االكبر من  .قبل منحهم الوظائفالمهاجرين 

لتحديد دولة االرسال ع وكاالت التوظيف المحلية في مفي اليلي   وكاالت االستقدام ما تتعاون عادة ت  المصدر.

 ميتلف لدىفإن عالوة على ذلم ت  هم واساااااااتقطابهم للعمل لدى دولة االساااااااتقبال.وتقييمأماكن تواجد العمال 

واحدة من عواقب  وظائفهم. السااتالممال بمجرد وصااولهم تدريب العبشاا ن  ميتلفوإجراءات شااركات معايير ال

ية المتحداإلدولة العمال الهنود في ( فقط من %30هذه المنظومة أن ) من ذوي المهارات ت  ة هممارات العرب

 .على سبيل المثال في كندامن العمال الهنود ٪  80مقارنة ب وذلم 

لى تدريب القوى العاملة المحلية في جنوب آساااااايا مبالة كبيرة علة اللعم المصاااااادرة دولتنفق ال من ناحية أيرى

للعمل في اليارج كعمال عدادهم إل أوي بلدانهم األصاالية سااواء في فلمساااعدتهم في الحصااول على وظائف  لديها

بين االساااااتقبالت حيو ال يوجد اي تواصااااال ما  لدوهذا التدريب مع بشااااا ن تنسااااايق الوبالمثل ت ال يتم  مهاجرين

ت وبين لدى تلم الشااااركاتالمعنية بالموارد البشاااارية والتدريب  في دول االسااااتقبال واالدارات منشاااا ت االعمال

  ب في دول االرسال. يدمات التدري المعنية بتقديموالمراكز  المؤسسات

دولة والعامل في دولة االساااااااتقبال  على ترتيبات التوظيف الثنائية بين الشاااااااركة فيكذلم النظام الحالي ينطوي 

 عدم التنسيق والتوافق مابينمن العملية والكثير هذه القليل من اإلشراف علىوجود ت مع  االرسال بشكل أساسي

 .دولة االرسال أو االستقبالحكومات 
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تناساااااااق على العديد من مظاهرعدم الكفاءة والمياطر المحتمل حدوثها. قد يكون مالغيرهذا النظام  يتسااااااامحيو 

الماهرة أمر مكلف بالنسااااابة للشاااااركة التي تحتاج الى توظيف العمال حيو انها تحتاج  العمالةتحديد أماكن توفر 

عتمد تلم الشااركات على الوسااطاء الموجودين بالفعل على أرض توظيفهم عبر مسااافات بعيدةت لذا غالبا ما ت ىال

 الواقع في دولة االرسال لتحديد أماكن توفر العمال الماهرين.  

 دولة االرسااال عمل ياص بالشااركة إلى أو نقل فريق تعيينمقابل تكلفة عالية اوال لذا فعلي الشااركات أن تتحمل 

 كثير من األحيان فيالقائمة. لغوية الحواجز محاولة التغلب على المع  .الشركة الوسيطةمساعدة بالعمال يتبار إل

ن تكون أت مما يؤدي إلى  على حدى بطلب للحصااول على وظيفة تقدممن الوقت لتقييم كل عامل  ال يوجد متسااع

 .يطاءااليتبارات دون المستوى وان يشوب التقييم العديد من األنتائ  عملية و

مول بها في دول سااااااياق الوطني والنظم المععن العدم توفر معلومات كاملة وفي ظل  ت لبعد المسااااااافاتنظرا و

وهو ما تم لتوظيف ت الساااتقطاب واعملية ايالل  دائما لتعرض العمال لالساااتغاللمجال هنام فيظل ت  االرساااال

لحصاااول ل ئفلوظاشاااغل اعلى المتقدمين لعالية وغير قانونية غالبا ما يتم فرض رساااوم توثيقة بصاااورة جيدة. ف

ن يسئ بشكل كبير يمكن أ األمر الذيوهو  شركة.مسئول التوظيف بالمع الشيصية مقابلة الاء فرصة إلجر على

 الى سمعة الشركة اذا ما وصل الى الصحافة. 

ا  لدى العمال معلومات واضااااااحة نظرا لعدم توفر .تكاليفعلى العمال تحمل بعض اليفرض النظام الحالي أيضاااااا 

يتمتع بها  هإثبات أنعامل ال تلم المهارات فمن الصعب على لديهمكانت إذا و المهارات المطلوبة لوظيفة معينة.عن

 .عن فرصة عمل والبحو هذه المهارات أن لديهإلعالن عن ات ومن ثم  فعليا

لذين يقبلون عروض العمل في اليارج  كذلميضااااااار غياب المعايير ن يكون لديهم وعى كامل ن أدوبالعمال ا

دون تجديد  أن يحول في نهاية المطافظيفةت وهو ما يمكن بالمهارات المحددة التي يحتاجونها لشاااااااغل تلم الو

 أو يؤدي حتى الى االنهاء المبكر لعقد العمل.ت دولة االستقبالالعثور على وظيفة أيرى في  عملهم أوعقود 

مقدار األجور اإلضافية  -تدرج األجور  معلومات واضحة عنالنظام الحالي  في ظلالعامل لدى ال يوجد كذلمت 

االسااااااتثمار في للعائد من العامل وعي هذا  يحول دون وهو ما مهارته. ارتفا  مسااااااتوىالتي يتلقاها العامل عند 

بشاااا ن  السااااليمةغير قادر على اتياذ القرارات يصااااب  وبالتالي ت  مهارات اضااااافية.ى لحصااااول علالتدريب وا

 المهارة.االرتقاء بمستوى 

العمال لدى أن يضااااااامن  ارات المطلوبة معروفة ت ال يوجد حالي ا نظام اعتماد معترف بهحتى عندما تكون المهو

أن العامل لديه مسااتوى من االعتماد علية في الت كد من  دول االسااتقبالالشااركات في يمكن المهارات المطلوبة و

تحول دون اسااااتفادة العمال ما زالت هنام بعض العقبات التي قد أنه  ذلم في المقابل ت يعني المهارات المطلوبة.

تنقل العمال  قوانينها من القيود علىيففت  التي الدولفي حتى الوافدين بشاااااكل كامل من منافع االنتقال الدايليت 

 حيو سيكون من الصعوبه اثبات مستوى مهاراتهم لصاحب العمل الجديد .ت من ذوى المستويات المهارية العليا

كما ذكرنا  يب عمالهاروالتي تنفق مبالة كبير من الموازنه العامة للدولة على تد تدولة االرساااالبالنسااابة لحكومة 

ت ساايسااها يصاايصااا لهذا الغرض التي تم التدريبية المؤسااسااات تضاايع الكثير من الفرص عندما يغيب عن ت اسااابق  

عالوة على ذلم ت ت الشااركات في دولة االسااتقباللمعايير المطلوبة من قبل ابنوعية التدريب و عرفة الواضااحةمال

 جيي ن يراالعمال بدول االسااتقبال ب أصااحاب إشااعارمن التدريب المعنية بتقديم يدمات مؤسااسااات اللن تتمكن 

احتياجات هذه الشاااااااركات من العمالة في ظل غياب أنظمة  ارت المطلوبة لتلبيةهذه المراكز يملكون بالفعل المه

 .للمهاراتمتوافقة 

للقوى العاملة غير تدريبية اسااااتثمارات كثيفة لتنفيذ برام  الحكومة الهندية فقد يصااااصاااات على ساااابيل المثال ت 

ماهرة ت  لذين ال يةهذه  ولكن في الهجرة إلى دول اليلي .الكثير منهم يرغب وا تدريب ا  البرام  ال م  ال تحتوي دائ

التي تم  الموارديسااارة وهو ما يتساابب أيضااا في على المعلومات المناساابة عن المهارات المطلوبة في اليارج ت

 في االنتقال اليه.لتدريب هؤالء العمال على مهارات قد ال تكون مطلوبة في سوق العمل الذي يرغبون  انفاقها 
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 سفر المهاراتجواز  – وتوثيقهاالمواءمة بين المهارات 

في ظل النظم  الشااااركات والعمال والحكومات الوطنية التي تتحملهاهنام العديد من التكاليف  سااااابقاتكما أشاااارنا 

وهو ما  العمال.مهارات  ب نظمةت ياصاااااة فيما يتعلق  ة العمالة المتنقلة للعملحركتدفقات ل المتوافقهالحالية غير 

في ميتلف الدول الضاااااااالعة في عملية االنتقال للعمل في هذا الحكومات الوطنية  ان تتديل اقتراحيقودنا الى 

 الممر.

دولة المسااتضاايفة ليساات أن فكرة تدريب العمال االجانب الكسااابهم مهارات محددة يحتاج اليها سااوق العمل في ال

بساااابب  العمالة ذات المهارات المنيفضااااة ينقصااااا ففي الثمانينيات  الجنوبيةواجهت كوريا  فعندمافكرة جديدة. 

الصناعي"  للتدريب برنام "قامت الحكومة بتنفيذ  العلميةت  المؤهالتالسريع لعدد السكان الحاصلين على  النمو

الحكومة وقامت بتقنينه  الذي أشاااارفت عليهالبرنام   وهو .يقطا  التصاااانيعالفي متدني المهارة جانب للعمال األ

 شمل قطاعات أيرى مثل البناء وصيد األسمام.يالحقا ل التوسع فيهوتم  وقد القى نجاحات الكورية 

 كوريالمثل الالتي تم تطبيقها في مماثلة ال البرام أكثر شموال من  المشرو  الذي نحن بصدد مناقشته هناإال ان 

 االنظمة المعتمدةالتي يمكن التعاون في تحقيق المواءمة فيها بين  للنظمميتلفة يو توجد العديد من الجوانب الحت 

 دول االستقبال.في دول المصدر و

في المقام االول ساايكون هنام حاجة الى ت مين موافقة جميع أصااحاب المصاالحة الرئيساايين على المعايير المهنية 

ر االطاااهااذا  الااذي تم انجااازه فينااام بااالفعاال الكثير من العماال هو تهنمن المميتلفااة الياااصااااااااة بمجموعااة 

لتكون معنية بوضع  مهنية وطنية ومجالس حكومية وشبه حكوميةمعايير العديد من الدولحيو طورت  بالتحديد.

  وتقييم تلم المعايير.

وفقا لتلم تدريب العمال و ايتبارهم ت ت تي اليطوة الثانية ب ن يتم  دولة االرساااااااالتحديد المعايير في  بمجرد

 التي ساايتم التعاون معهاالعديد من معاهد التدريب ونظرا ألن  تيات التى تحددهاوتصاانيفهم وفقا للمسااتوالمعايير 

بالنسبة  من اليسيرينبغي أن يكون سطة الحكومةت أو تساهم الحكومة في تمويلها بصورة كبيرة ت فيتم إدارتها بوا

 هذه المعايير.ب تزاملتشجعها على االللحكومة ان 

ن يتم توفير حوافز لتشاااجيع ن بالفعل في دول االساااتقبال فيجب أالعمال المهاجرين الموجوديبالنسااابة للشاااركات و

 تبني هذه االنظمة المتناسقة التي سيتم استحداثها. كل منهما على 

والتي تم السااااااماح ت  2010منذ عام العربية المتحدة عدة اصااااااالحات  االماراتشااااااهد نظام الكفالة في دولة لقد 

ال الوافدين لالنتقال دايل ساااوق العملت بمعني االنتقال لدى صااااحب عمل أيرت وقد يكون هذا أحد بموجبها للعم

باعالماالدوات التي يتم اعت مال  ها لتحفيز الع ها سااااااايؤهلهم هم أماد هارات المعترف ب هذه الم للتمتع ن تمتعهم ب

بتلم المهارت. الشااااااركات االيرى في دولة االسااااااتقبال من يالل اعتراف  االنتقالييارات ومن فرص بالمزيد 

ظهور فرص عمل جديدة في سوق العمل بدولة االستقبال و ولوية في التعيين عند فضال عن ذلم فستكون لهم اال

  .التي تم توثيقهاهذه المهارات ب يتمتعونبدء الشركات في البحو عن عمال 

ساابق ذكرهات كما  التيالعديد من المشاااكل ساايتم معالجة ت بين المهارات ءمةالموا نظام اعتماد وتشااغيلوبمجرد  

رساااوم اليدا  وفرض ) إسااااءة اساااتيدام النظامفرص إلى تقليل هذه العملية  علىاإلشاااراف الحكومي سااايؤدي 

هو ما سااييفف العبء االداري و قرارات التوظيفعند اتياذ هنام معايير واضااحة  كما سااتكون عالية(. توظيف

التي ساااتكون قادرة على تقييم مهارات العمال بشاااكل ياصاااة يالل مرحلة االيتيار بين العمالت على الشاااركات 

 .جانب الدولتينترف بها من ينهم بناء على معايير معتمدة ومعيتيار بالو اأفضل 
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 المهاراتمسااتوى لى إصاادار جواز ساافر للمهارات يحدد بدقة وتسااعي إان تكون أكثر طوحا هذه السااياسااة يمكن ل

التي  المتفاوته للمهارات المسااااتويات يوثقو يتم معين أشااااهادة  يتضاااامنن ت والذي يمكن أالعامل لتي يتمتع بهاا

 .اءمة بين المهاراتوالمقترح للمفي ظل النظام واعتمادها التصديق عليها والتي سيتم  يتمتع بها العاملت 

 

 نظام المواءمة بين المهارات لتوثيق المهارات االصلية والمكتسبة للعمال أثرقياس 

توثيق مهارات مشاااارو  وعلى العمال المهاجرين عند تطبيق  هنام أثر واضاااا  على الشااااركات يجب أن يكون 

العتراف يمهد لاالسااااااتقبال ت ونظمة المعتمدة في دول االرسااااااال وبين اال يحقق التواءمعتماد على نظام العمال ا

 المتبادل بهذه المهاراتت وذلم على النحو الذي سبق توضيحه.

ن ييار تعيين العامل الحاصااال على شاااهادة موثقة لمهاراته هو الييار االساااهل و ن تجد الشاااركات أحيو يجب أ

اديه فضاااااال عن قلة االيطاء التي يتم ارتكابها عند ايتبار العمال لاليتيار فيما لتكلفة الماألكثر فعالية من ناحية ا

 بينهم.

سوق دايل  أكثر لالنتقالفرص لديهم ن ت أاألنظمة الجديدة هذه يستفيدون من سالعمال الذين  ن يجدأيضا أيجب 

يجب أن تشهد مع مرور الوقت ت و .دولةالفي للعمل قضاء فترات زمنية أطول وبالتالي دولة االرسال العمل في 

ت ارتفا  معدالبدوره  وهو ما يعني الوافدين. من العمالارتفاع ا في مسااااتويات مهارة سااااكانها  دولة االسااااتقبال

  الدولة بشكل عام.ت القطا  الياص واانتاجية شرك

والتي ساتعقد  - تنسايق المهاراتالياصاة بالجلساة المواضايعية  عمالحو المشااركين في أ هدف هذه الوثيقة إلىت

 أن تعرببهدف على مناقشااااة الموضااااو   - 2018مايو  9 - 8ا  كبار المسااااؤولين في كولومبو في اجتم يالل

للتعاون بشاكل  اادهم( عن اساتعدااليرى دولة اساتقبال تمثل إحداهما دولة ارساال ومن الدول االعضااء )دولتين 

داد تام للتعاون في كرتارية الدائمة للحوار على استعن السللمهاراتت علما ب  متواءمنظام لتطوير وتجريب ثنائي 

وتقييم نتائ  تطبيق لية لرصااد وضااع آة المشاارو  وتحديد كيفية تنفيذه وتنفيذ هذه المبادرة من يالل تصااميم وثيق

 هدافة ومن ثم عرض تلم النتائ  على الدول االعضاء.تحقيق أام والوقوف على مدى نجاحه في النظ


