
 

 

 

 " بها المتبادل واالعترافوتوثيقها تطوير المهارات بشأن" المشروع التجريبي 

  تقرير المرحلة األولى )الهند(

  

 المشروع لمحة موجزة عن 

  

وتوثيقها من خالل تنمية المهارات  بشأنالمشروع التجريبي مدى التقدم في تنفيذ عن لمحة عامة  تقريرهذا ال يقدم

حكومة اإلمارات  أطلقت، عندما  2015بدأت المرحلة األولى في عام  .واالعتراف المتبادل بها، حتى تاريخة الشهادات

 علىفي بالدهم للعمال  يةتدريبدورات لتنظيم  مشروع تجريبيالهند ، حكومة جمهورية العربية المتحدة ، بالتعاون مع 

تشمل النجارة الوظائف  مجموعة محددة من دولة اإلمارات العربية المتحدة ، في سوق العمل بالمهارات المطلوبة في 

توثيقة من خالل إصدار الغرض من هذه الدراسة هو قياس مدى تأثير التدريب المهني و .والسباكة والبناء وتثبيت الصلب

 عادة التوظيف.الشهادات على نتائج العمل ، بما في ذلك أجور العمال ، واإلنتاجية ، واحتمالية إ

  

الشركات عشرات  هذه توظفحيث  مراحل المشروع التجريبي ؛مختلف خالل  للتشييد والبناءشاركت خمس شركات 

العمال ذوي المهارات بتوظيف مجموعة من الشركات  قامت،  لغرض اختبار نتائج فرضية المشروع .اآلالف من العمال

بعض توفير  بعد اختيار الشركات المشاركة في المشروع للعمال، تم .مشروعلتمثل العينة محل دراسة ال المتدنية من الهند

 التدريب على المهارات. أثر ة توضحأو كّمي ةإحصائي البرامج التدريبية لهم، بهدف الحصول على نتائج و بيانات

  

 كات المشاركة في المشروعواللذين اعتبرتهم الشرمؤهلين العمال غير الأوالً ،  ثالثة أنواع من العمال.الدراسة  شملت

ة مجموعة فرعية عشوائي تم اختيار، مؤهلين  اعتبرتهم الشركاتمن بين أولئك الذين  للحصول على الوظيفه.غير مؤهلين 

( ليكون من ضمنها المجموعة التي سيتم تقديم خدمات المشروع لها ) التدريب( وستحصل على مجموعة االختبار) 

 المرجعيةالمجموعة فهم  مجموعة العمال اللذين تم اختيارهم ضمن المشروعمال الباقون من .أما العالمتاحة العمل ةفرص

نصف أولئك لالمهارات فقط على تدريب ال تقديم خدماتتم  عرض عمل. اللذين لم يحصلوا علىالمؤهلين وهم العمال ، 

العمال الذين  تم انتقالثم ومن  ، االختبارمجموعة تيارها عشوائيا لتمثل ة الفرعية التى تم اخمجموعالعمال من ضمن ال

 .لبدء في توظيفهميهم وظائف إلى دولة اإلمارات للد

  

 مجموع غير مؤهل المجموعة المرجعية  مجموعة االختبار المهنة

 2975 691 648 1636 نجار

 505 1 136 368 مساعد

 1745 156 339 1250 عامل بناء

 2115 284 448 1383 صلب مثبت

 857 186 80 591 آخر

 8197 1318 1651 5228 مجموع

 

 حسب المهنة وزيع العشوائي األول لعينة العمال المشاركين في المشروع مصنفاتال: 1الجدول 



  

 

 

 

م معرفتهمدى  على أساس لعمالا تم تقييماإلمارات ،  ستة أشهر وسنة بعد وصول العمال إلى فترة زمنية تراوحت لخال

في تم تدريبهم حيث تمت مقارنة نتائج التقييم للعمال اللذين ،  محل دراسة المشروع الوظائفالتى تتطلبها تلك مهارات الب

 فعالية هذا التدريب.مدى  من خالل هذه المقارنه تتمكن القائمين من قياسالذين لم يتلقوا تدريباً ، هؤالء و

  

اإلمارات العربية المتحدة ،  وصولهم إلى يم المهارات بمجردتم اخضاع العمل المشاركين في الدراسة الى برنامج لتقي

 التدريبي الذي مروا به في الهند العمال وتحديد التأثير البرنامجالتي يمتلكها هؤالء مهارات القياس مجموعات  وذلك بهدف

. 2016أكتوبر  12سبتمبر إلى  27من خالل الفترة جولة واحدة من تقييم المهارات  تم إجراء على هذه المهارات. 

خالل هذه ، ونتوقع  ات العربية المتحدةبدأت جولة ثانية من مسوحات المتابعة في دولة اإلمار .عامل 326 بمشاركة

عامالً في دولة  1156شارك حتى اآلن  األشهر المقبلة. خاللإجراء مقابالت مع عدد أكبر من العمال الجولة ان يتم 

 .المسحية متابعة ال اتفي دراس امالً في الهندع 956و  اإلمارات العربية المتحدة

  

اولية، نتائج  مجردهذه  المهاجرين  العمال مستوى دخلثير واضح للهجرة على إلى وجود تأللمشروع تشير النتائج األولية 

مما سيقدم صورة أفضل بشأن النتائج نات اإلضافية في األشهر القادمة في استكمال جمع البيا ويأمل فريق المشروع

 .االحصائية الهامة للمشروع

  

مستويات أعلى من المهاجرين اللذين تم تقديم خدمات التدريب لهم قد حققوا ى أن العمال بشكل عام ، تشير البيانات إل

ليتم توظيفهم دون منحهم اي تدريب، حتى  صورة عشوائيةلذين تم اختيارهم بالدخل في اإلمارات بالمقارنة مع أولئك ا

عندما تم وضع حد أدنى لدخل العمال محل االختبار و مستوى تعليمهم لضمان انطالق المقارنة من مستويات متماثلة، 

 ظهرت نتائج احصائية ذات دالالت قوية على أثر التدريب على مستوى دخل العمال في االمارات.

إلى  الوصولبعد متوقع الحصول عليه غة في تقدير الراتب البعة إلى أن العمال يميلون إلى المبالتشير بيانات المتا

الذي اشار اليه العما عند إجراء المقابالت الشخصية االولى مع  المتوقع الدخلوبالفعل ، فإن المقارنة بين  .للعمل اإلمارات

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، تُظهر فارقًا كبيًرا يزيد عن  مقابل الدخل الفعلي المبلغ عنه الفريق البحثي للمشروع

خاللها يوميا، حي في تقدير عدد الساعات التي يتوقع منهم العمل أيضا الى المبالغة  يميل العمال  دوالر في الشهر. 100

أفادوا  بينما، في المتوسط يوميا عة سا 11ألكثر من االولى الى توقعهم العمل العمال الذين تمت مقابلتهم أثناء المسح أشار 

 في المتوسط . ساعة 8.6 بلغتبأن ساعات العمل اليومية خالل المسح التالي 

  

حيث بلغت نتائج تقييم مستوى  .أداء العمال مستوى تدريب على وجود تأثير منهجي لل للتقييم الى عدمالنتائج األولية تشير 

نسبة كبيرة من العمال  إلى أنجزئيا  إيعاز ذلكويمكن  .تقريبامدربين مستويات مماثلة غير ال والعمالالعمال المدربين  أداء

يل قبل الحصول على مزيد من التفاص ونرى أهمية في مراكز تدريب غير معتمدة ؛تهم تدريبا اللذي تم تزظيفهم قد تلقوا

 .التقييمجوالت إجراء المزيد من 

  

في دولة اإلمارات العربية المتحدة قد  التوظيف أجروا مقابالت بغرض٪ من العمال الذين 99إلى أن  تشير البيانات

دوالر  900ما يزيد قليال عن وقد بلغت قيمة الرسوم التي تقاضاها وكيل التوظيف  توظيف. وسيط اعتمدوا على خدمات

إجراء مسوح اإلمارات خالل دولة العمال في فاد لذي أالدخل الشهري امتوسط  ، وهو ما يمثل ثالثة أضعاففي المتوسط 

استصدار سفر / الجواز  باستخراجالمرتبطة  التكلفةرسوم التوظيف بشكل عام ال تشمل  .أنهم قد حصلوا عليه المتابعة

 لعمال بمساعدة ا الطبي ، على الرغم من أن وكالء التوظيف يقومون الفحصنفقات السفر أو  الدخول و االقامة /تأشيرة 

 



 

 

 

 

لتعبئة أفاد معظم العمال أن الرسوم تشمل خدمات مثل المساعدة في الخدمات اللوجستية فقد  .االجراءاتهذه  استكمالفي 

 جواز السفر. واستمارة اصدارالتأشيرة استمارة التقدم للحصول على و طلب التوظيف

 عن وجودالعمال  ي عادة ما يتم يعلم من خاللهاالت لى الطريقة أو اآلليةع الضوءالبيانات التي تم جمعها وتلقي جميع  

يحصلون عن المعلومات تشير النتائج األولية إلى أن غالبية العمال حيث  فرص العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 التوظيف. وسطاءمن خالل  عمل في االماراتفرص توفر  بشأن

  

 من إجمالي العينة المهاجرين  العمالنسبة   

 ٪53.30 وسيط توظيف 

 ٪42.13 العائلة واألصدقاء

 ٪3.21 اإلعالنات

 ٪1.6 آخر

  

 : معلومات الوظيفة2الجدول 

  

في الهند واإلمارات  المسوح الميدانية والمقابالتالجولة األخيرة من يتم خالل المرحلة الحالية من المشروع إجراء 

 التحليل الجراءجميع البيانات الالزمة  فريق المشروع سيكون لدي هاء من هذه المرحلة ،بعد االنت العربية المتحدة.

 واالعالن عن نتائج الدراسة مكتملة.اإلحصائي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


