
 
 

  

  

اد حول  ر المهارات و االعتراف بها المشروع الر ة وتطو   "" تنم

ــاس  ق ــة المتحــدة  ــت و االمــارات العر ــة متكاملــة تعنــي فــي ضــوء اهتمــام دولتــي الكو ــاس و اثــر تطبیــ منهج ق
ـأثر هـذا التطـور لعمـال قطـاع التشـیید والخـدمات، مـعالمستو المهار تطورات توثی  ن رأس  االعتـراف  فـي تكـو

شر , رفاه ة العامل ، وذلـك مـن أجـل  المال ال المعلومـات الالزمـة  تـوفیرالعمال و االرتفاع المتوقع لألجر و انتاج
ما یتعل القتراح اسات جدیدة ف   . استقدام العمالة و تنقل العمالة س

اكســتان فــي تنفیــذ  دولتــا اقترحــت ومــات الفلبــین و الهنــد و  ــت  التعــاون مــع ح ــة المتحــدة و الكو االمــارات العر
ــار  بــي یهــدف الــى اخت ــاد تجر  اســتقطابهم للعمــل لــدالــذین تــم  والخــدماتمــن عمــال التشــیید  عینــهمشــروع ر

ل من قطاع خاص منشآت ت و االمارات في عدد من المهن  في   على، في قطاع التشیید والخدمات المختارة الكو
ــارهم لمــنحهم شــهادات  ــه و ذلــك علــى اســاس ان یــتم اخت ــام  ــأنهم مــؤهلین للعمــل الــذ تــم اســتقدامهم للق تشــهد 

رها عن طر ة التي تم تطو ال البلدین ،  الهیئات المعاییر المهن ة في  ارهم مع المعن منحهم الفرصة الن یتم اخت
ــة یــتم و  لتــي تراكمــت لــدیهم خــالل فتــرة عملهــمالخبــرات او تطــور مهــاراتهم  توثــت مــنحهم شــهاداو  صــورة دور ذلــك 

ـادل االعتـراف  ة فـي المشـروع علـى ت قـة البرنـامج ، حیـث سـیتم االتفـاق مـع دول االرسـال المشـار تحدیدها في وث
عـ س مد التطور في المستو المهار للعامـل ، حیـث سـیتم متا قة التي تق ة هـذه العینـة مـن العمـال خـالل الوث

فتــرة تنفیــذ المشــروع بهــدف الوقــوف علــى أثــر االنشــطة التــي ســیتم تنفیــذها خــالل المشــروع بهــدف تحقیــ النتــائج 
اسها .   المرجوة و ق

ــار  ســتقوم دولتــا ــاد علــى االجتمــاع القــادم لك بــي الر عــرض المشــروع التجر ــة المتحــدة  ــت و االمــارات العر الكو
ة .  ادراته الرسم أحد م ا الى ان یتبنى حوار أبو ظبي المشروع  الدول االعضاء في حوار ابوظبي سع   المسئولین 

ســاهم فــي تنفیــذ المشــروع  ــة س ــة المعن ــةعــدد مــن المؤسســات الدول ــارات المهن ب واالخت م خــدمات التــدر و  بتقــد
عـدد مـن ), اضـافة الـى  سـنغافورة 1وهـي ( جـاس العاملة فـي دولـة أو أكثـر مـن الـدول الـثالث المرسـلة للعمالـة  

ــة ال ــامنظمــات الدول ــدولي و منظمت ــاحثین  منهــا ( البنــك ال ــذا مجموعــة مــن ال ــدولیتین ) , و  العمــل و الهجــرة ال
میینو  م أثرو  رصد تطورات المشروع ذین سیتولون ال االكاد ر الخاصة بنتائج التطبیوٕاعداد   أنشطته تقی   التقار



 
 

اس االثر :  .1 ة ق ین و منهج ار عَینة العمال المشار ة اخت   معاییر وآل
 اإلمارات :  .1.1

ـة المتحـدة (لـد  قـة والجـودة,) MOLوزارة العمـل بدولـة االمـارات العر , الهیئـة  (QCC) مجلـس أبـوظبي للمطا
ة للمؤهالت  ر أطـار عـام  مصلحة و اهتمام   (NQA),الوطن ـالمؤهالت في االثر المتوقـع لتطـو شـامل لالعتـراف 

ة استقدام  ات تنقلهمو للعمل أدائهم مستو و  الوافدین العمالوالمهارات على عمل ـة دولـة داخل  آل اإلمـارات العر
ة دول ما ینسجمالمتحدة  ة تنفیذ  تم اقتراحولهذا الغرض ، .  2021 لعامة اإلمارات مع رؤ ز على دراسة میدان تر

ار ممارسات التوظیـف  ـار العمـال  فـاءة، اخت فـة المتاحـة الداء المناسـبیناخت عـة فـي و تعییـنهم ، وذلـك  الوظ ار
قة و الجودة  في إطار تنفیذ  البرنامج، مهن في مجال التشیید والبناء  قوم مجلس ابوظبي للمطا التعـاون مـع  س

ائ بي خــالل مرحلفــي الخــارج نا الــدولیین شــر عــد خــر دولــة االرســال وآ ) مــا قبــل مغــادرة (تــي، بتنفیــذ برنــامج تــدر )
ال  خــاللالوصــول )  مســتو المهــارة العمــل داخــل دولــة االســتق ــار العمــال و مــنحهم شــهادة  مــا مــا ســیت اخت  ،

ــة للمــؤهالت (ا ســتقوم سب)  NQAلهیئــة الوطن قــة آمنــه تســمى قــانوني ،  اعتمــادنظــام  تأســ ســفر  جــواز"  لوث
  ) .Skill Passport" ( لمهاراتا

 المهن والعمال :  1.1.1

ــ ة فــي المشــروع  القطــاع الخــاصمنشــآت عــدد مــن  واف ــة اإلمــارات) علــى المشــار ــاء (بدول قطــاع التشــیید والبن
ـار المهـن التـي  بي وأسهمت هذه المنشآت في اخت ـار   شـملها المشـروعسالتجر ـع التـي مهـن الحیـث تـم اخت االر

ة األ  فهـا سیتم استقدام النسـ ـاحثینة خـالل الفتـرة القادمـلشـغلها كبـر مـن العمالـة لتوظ ـین ال ایجـاد مـن  وذلـك لتم
ة  ةنتـائج ذات قــوة احصــائ ــار.  مناســ قائمــة المهــن، واألعــداد المتوقعــة للعمــال الــذین  الجــدول التــالي یوضــحلالخت

ة في المشروع من  ات المشار فهم على تلك المهن في الشر ة :  االرسال دولسیتم توظ   المعن

  

  

  

  



 
 

إجمـــــــالي عـــــــدد العمالـــــــة 
 حسب المهنة

اكستان  المهنة الفلبین الهند ال

 عامل بناء ( عام ) -- 1800 0 1800

 بناء ( عام ) -- 1250 250 1500

 صلبمثبت حدید  -- 1250 200 1450

 نجار -- 1450 150 1600

إجمــــــالي العمالــــــة حســــــب  0 5750 600 6350
ة     الجنس

  

قة والجودة في إطـار البرنـامج مـن خـالل  قوم مجلس أبوظبي للمطا ائه س بي شـر خـارج الدولـة بتنفیـذ برنـامج تـدر
شــهادة وذلــك خــالل مرحلتــي مــا قبــل مغــادرة دولــة االرســال وأخــر  مــا  خــاللمعتمــد  ال ،  العمــل داخــل دولــة االســتق

ة للمؤهالت ص القانوني في "  ( NQA) ستعمل الهیئة الوطن س نظام آمن للترخ  " سفر للمهارات جوازعلى تأس

(Skill Passport). 

م أث 2.1.1  : ر التدخالتتقی

ــن تقــدیر  ــة.  خــاللعلــى مســتو العامــل مــن بدقــة آثــار التــدخل م ــة  تقــومالتجر ا  علــىهــذه التجر ان یــتم عشــوائ
ب برامج من تحدید مجموعات مختلفة  مها للعمالالتدر ارات أصحاب االعمال  و الشهادات لیتم تقد   . وفقا الخت

ة، والتي تتطلب  ن لهذه التجر م واحد مم ل التالي تصم بین الش  عامل 2000و

    شهادة التأهیل
ار ار  1400 اخت   بدون اخت
    1000برنامج توجیهي فقط   300العدد =   ناجح  راسب

ب ب (   300العدد =   ناجح  راسب  التدر   ) 1000تدر
  



 
 

عهـا اصـحاب االعمـال ) 2000في هذه التجرة ، سیتم استقدام و تعیین ( ات المعتادة التـي یت عامل من خالل اآلل
حــدد اصــحاب االعمــال هــذه المجموعــة مــن العمــا عــد ان  ــل، و  صــورة  ل المتقــدمین للعمــل ســیتم تســجیل  مــنهم 

ات علـى هـذا  ورة اعاله وعلى ان یتم الحقا اخضاعه لمجموعـة مختلفـة مـن التـدر ا المذ ة في احد الخال عشوائ
  . االساس

مغـادرة  قبـل ( تلقون تثقیـف تـوجیهيسـی فقـط " برنـامج تـوجیهيفـي  العمال المسجلون : أعاله  في صفوف الجدول
ـة المتحـدة للعمـل دولة االرسال )  ب دون الحصـول علـى ،  فـي دولـة اإلمـارات العر  ، بینمـا محـدد مهـار أ تـدر

ب' خانة العاملین في ' سیتلقى بتدر ة المتصلة  ، برنامج تدر م لتي تم التعاقـد معهـالمهن اعلى المهارات األساس
   .لشغلها 

ار'  " بدون  خانة  في أعمدة الجدول: العمال في•  ار اخت سیتم اخضاع العمال  بینما مستو مهاراتهم.لن یتم اخت
ازه ،  فشلوا في اجت ن ان یجتازوه أو  م ار  ـن انیجتازون سالعمال الذین في الصف االخر الخت م ـار  یـتم  االخت

ص منحهم ان تثبـت مسـتو مهـاراتهم.  ) Skill Passport(   جـواز  سـفر المهـاراتمـع  NQAمن قبـل  ترخ
ـة ایجـاد  ثـرتحدیـد أللجهـات القائمـة علـى تنفیـذ المشـروع سـمح  اضافة مثل هذا االجـراء سـوف شـفافة و ىمنـة آل

صل ــد ، Skill Passport المهــار  لتــرخ التــي ســیتم  معــزل عــن العناصــر األخــر علــى دورة العمــل التعاق
ارها .   اخت

م في ا ین في المشـروع سـیتلقون ن تكمن میزة هذا التصم ع العمال المشار ب مـا ، جم ب او التثقیـف  تـدر (التـدر
ه  لة قد تنشأ عندما ال یتم منح ( مجم،  )....أو التوج ساعد على تجنب حدوث أ مش ة ) وهو ما س وعة المراق

ــه قبــل  ب علــى االطــالق ، علــى ســبیل المثــال احــد المجموعــات لــن تتلقــى أ نــوع مــن التثقیــف او التوج أ تــدر
ب مـا قبـل المغـادرة  ه أ اختالف في المخرجات بین هذه المجموعة و مجموعة اخر تلقت تدر المغادرة ، بناء عل

عز الى شيء أخر  ن ان  ـالء المعرفة التـي ا بخالفم ب ، علـى سـبیل المثـال ا كتسـبها العامـل مـن خـالل التـدر
م سـیتلقى  ب ، وف هـذا التصـم ب أو ضرورة السفر للحصول على التدر التدر ام  الق ة  االهتمام الى الهیئة المعن

ع العمال قدر من المعلومات .   جم

اس المخرجات :  1.1.3   ق

ساعد على  م س مهذا التصم ب و منح الشـهادات اثر  تقی ـن مـن خاللـه الكشـف عـن اوجـه  للعمـالالتدر م مـا   ،
ب و إصدار الشهادات  ـة  –التآزر بین التدر عتمد أو ال على عمل ب  ان أثر التدر على سبیل المثال تحدید ما اذا 



 
 

ــة لــوزارة  الفعــل فــي الســجالت االدار العمــل ، و التــي إصــدار الشــهادة ، العدیــد مــن هــذه النتــائج المحتملــة مســجله 
ــة االمــارات ال ــادرة دول ــدین / مغ ات االجــور للعمــال المتعاق ــر صــاحب العمــل / مســتو ــن ان تتضــمن تغیی ــة م عر

اس و  ن ق م م هذه النتائج المتحدة ، حیث  ا .تقی دون تكلفة تقر   أكثر من مره و

تـدرجات أدق  العمال و/ أو العمال ،اصحاب ا علىها تحتاج الى اجراء مسوحات یتم اجراؤ عض النتائج االخر قد 
ة  عن تلك المسجلة في للوظائف تدابیر اء أو الكفاءة على رأس العمل، زارة العمل، ومؤشرات األدلو السجالت اإلدار

اس رضا أصحاب ه لق ـة  العمل موضوع اب مغـادرة اإلمـارات العر اب تغییـر الوظـائف، وأسـ ورضا المـوظفین، وأسـ
ن ما المتحدة.  اشـرة مـن عامـل إلـى عامـل:  تضمین هذا النوع منم م اآلثار غیر الم المسوحات أسئلة حول تقی

أكمله ی ومعتمد مدربهل وجود فورمان  ة؟ -مدرین الل غیر اما في ذلك العم -جعل الفر    أكثر إنتاج

ت :  1.2  الكو

ـة ت ـة  الكو ـز  (MOLSA) لقد اختارت وزارة العمـل والشـؤون االجتماع ـةو مر ات المهـارة المهن  اعتمـاد مسـتو

(KOSAC)  ــع ــ  األر ر معاییرهــا فــي اطــار فر ــة مــن بــین مجموعــة مــن المهــن التــي یجــر تطــو المهــن التال
   :المؤهالت لدول مجلس التعاون الخلیجي

 اخ    ط
 اغ    ص

 ة ائ ات الكهر    فني ش
 ات    .فني إلكترون

تیین لتحدیـد عـدد العمـال الـذین سـیتم اسـتقدامهم مـن الفلبـین والهنـد  ا التشاور مع اصحاب االعمـال الكـو تم حال و
عة، خالل فترة  ل من هذه المهن األر اكستان، في  قـرب مـن  6و أشهر المقبلـة. ومـن المتوقـع أن یـتم اشـراك مـا 

بـي بهـدف التأكـد مـن م 30٪ ـع العـاملین اللـذین سـیتم اسـتقدامهم فـي المشـروع التجر حجـم العینـة علـى  أنن جم
  . في الستخالص النتائج

مـا  ة المتحدة.  التنسی مع نظرائهم في دولة اإلمارات العر عة ادارته  ز بتنفیذ المشروع و متا قوم فر المر وس
ة و ا تیین لالنضـمام إلـى ستقوم وزارة الشئون االجتماع ـاحثین الكـو ة عـدد مـن ال ز بتسـم التعاون مع المر لعمل 

ة ) اللجنة العلم ة للمشروع ( أدناه المعلومات المتعلقة    . اللجنة العلم

  

  



 
 

ب ما قبل المغادرة و منح الشهادات  2  :تدر

ـار للحصـول علـى الشـهادة ،  ة قبـل االخت ب ین في المشروع ال یلزم الحصول على دورة تدر ة للعمال المشار النس
ب للعمـال فـي حـال اذا مـا طلـب أصـحاب االعمـال ذلـكومع ذلـك ،  قـدم المشـروع خـدمات التـدر ، فـي هـذا  فسـوف 

ب و الشهادات المشاالطار  ن ان یتم تكلیف مقدمي خدمات التدر ـة  م ب ر البـرامج التدر ین فـي المشـروع بتطـو ار
ة المتحـدة الالزمة  ة من قبل السلطات المختصة في دولتي اإلمارات العر ب ؛ على ان یتم اعتماد تلك البرامج التدر
ت ب و الشـهادات  والكو عة الحد مقـدمي خـدمات التـدر قا  والتا ب المحددة مس ب في مراكز التدر تم إجراء التدر و

ـل مـن دول االرسـال الـثالث. ال اء في المشروع فـي  ـأن دولیین الشر م تلـك علمـا  المؤسسـات قـد وافقـت علـى تقـد
بي  دع ین في المشروع التجر   ما منها ألنشطة هذا المشروع الهام .خدماتها مجانا للعمال المشار

  
ة  ــةالنســ فهم  فــي دولــة اإلمــارات العر اؤنا  للعمــال الــذین ســیتم اســتقدامهم وتــوظ المتحــدة ، ســیتم تكلیــف شــر

ــارات  لغــرض اصــدار  ر نمــاذج االخت ــار بتطــو ب و االخت م خــدمات التــدر ــة بتقــد الــدولیین مــن المؤسســات المعن
  الشـــــهادات ، والتـــــي ستخضـــــع  للمراجعـــــة و الموافقـــــة مـــــن قبـــــل الســـــلطات المختصـــــة فـــــي دولـــــة اإلمـــــارات .

ارات للمهن  الفعلت ، فقد قامت الدولة لدولة الكو  أما العمال اللذین سیتم استقدامهم ر اخت عة المختـارةبتطو   االر
ا  ارات الكترون اء الدولیین للمساعدة في إجراء االخت ة وسوف تتعاون مع الشر ة المعلومات الدول   عن طر ش

 :  (Up Skilling)تطور المهارات  3

ین  للعمـال جواز سفر المهاراتتصدر السلطات المختصة (Skills Passport)   " جواز سفر المهارات" المشـار
ــت ؛ وســـوف تحتـــو فــي المشـــروع  ـــة المتحـــدة أو الكو قــة لــد وصـــولهم إلـــى اإلمــارات العر اعتـــراف علـــى الوث

متلكهــا العامــل ــار الــذ اجــراه و علــى أســاس  المهــارات التــي  مغــادرة دولــة قبــل  ة التــي حصــل علیهــاالشــهاداالخت
  .االرسال 

ـة  ت ـةلكل من المهن المختارة، یتعین على السـلطات الكو اتوضـع معـاییر ، ذات الصـلة  واالمارات  متعـددة المسـتو
الـى مهنـه مهـارة مهنـه تتطلـب الحـد األدنـى مـن المـن  لتأهیـل العامـل لالنتقـال، أو ( واحـدة او أكثـر )  من الكفاءة

ر اختسیتم . اذا لزم االمر  تتطلب حد اعلى من المهارة اس التطور ( مـد صـقل ) تطو علـى أسـاس هـذه ارات لق
اء المشروع الدولی التعاون مع شر فـي مواعیـد وأمـاكن معینـة (مـرة واحـدة علـى األقـل  على ان تجر ، ین المعاییر 



 
 

ارات في السنة).  اس مد تطورهذا و یجب ان تكون اخت ین في المشروع  مجانا متاحة المهارة  ق للعمال المشار
بي   .مهاراتهم في جوازات سفرهم  مد التطور في توثیان یتم ، و  التجر

ة  4 تس المهارات الم ادل   : االعتراف المت

ط الهـادئ،  قام لقد ا والمحـ ة لمنطقة آس مي لمنظمة العمل الدول تب اإلقل إدارة التعـاون مـع  2010فـي عـام الم
ادئ منظمةالالمهارات في  اغة مجموعة من الم ة ص ة االعتراف  شأن االسترشاد ن ف مهارات العمال المهاجر

ن والعائدین.  ة  االستفادة منم ادئ التوجیه بي  هذه الم    .في اطار المشروع التجر

ادل إن  الالمهـارات مـن قبـل االعتراف المت ـة  دول الرسـال و االسـتق قا المواءمـة بـین المعـاییر المهن فتـرض مسـ
ل  مـا ان. المختـاره من المهـن مهنة الخاصة  ا،  المختـارة فـي المشـروع محـدودعـدد المهـن  و  فسـوف تقـومنسـب

ة السلطات  لفالمؤهالت المعن المن دول االرسال و  ي  وذلـك المختـارة  المعتمـدة للمهـنمواءمـة المعـاییر  االسـتق
ادل  ن المشروعإطار في  ستمنح التي"  سفر المهارات" جوازات  المسجلة في المهارةلجعل االعتراف المت   .ا مم

التعـاون السـلطات المختصـة فـي  ستقوم ال  ـة دول االرسـال و االسـتق سـواء لضـمان المواءمـة بـین المعـاییر المهن
ــارات  ــة لغــرض االخت ــادرة و اصــدار الشــهادات الالزمــة االول ــل المغ ــي ســیتم أجراؤهــا قب ــي ل ، اوالت ــك الت یتم ســتل

ة  واصدار الشهادة الخاصة بذلك التطور في المهارةالحقا لرصد استخدامها  العامل في دولة  إقامةأثناء أو في نها
ال  ب و / أو الشــهادات  .االســتق ــدر م خــدمات الت ــد ــة بتق ة و/ أو المؤسســات المعن ــة الشــر و للمنظمــات الدول

سیر إجراء  ال في ت ة بین االمواءمة التعاون مع دول االرسال و االستق   لمعاییر .المطلو

ة للمؤهالت العامة بین األطر الكاملةالمواءمة ان  بـي .  الوطن ست ضمن نطاق هذا المشـروع التجر  قـد، و لكـن ل
بي  ـة  طلب من، أن ون أحد مخرجات المشروع التجر سـیرمنظمة العمـل الدول ـــــــــــال بـین دول االرسالتعـاون  ت

ال لتحقی و  ة للمؤهالت .بین االطر  ةالكامل المواءمةاالستق   الوطن

  

  

  

 



 
 

 إدارة المشروع : 5

 ــذ  ســیتم عــة تنفی ــة لمتا ــة توجیه ــألف SCالمشــروع (تكلیــف لجن ــة ) تت ــة مــن هــذه اللجن افــة االطــراف المعن
ة  سواءالمشروع  المهتمة و  ومات المشار ومـات أوالح م خـدمات ، المهتمـة  األخـر  الح  بالتـدر مراكـز تقـد

ة. والشهادات  ة والمنظمات الدول  الدول

 احثین س ة من ال م  للعمل علىیتم تكلیف لجنة علم  . أثر تنفیذ المشروع ونتائجه رصد وتقی

 ة دارة أنشطة المشروعإلیتم تكلیف لجنة إلدارة المشروع س  . الیوم

  
 لجنة تسییر المشروع :  5.1

 
  :  االختصاصات 5.1.1

  
ة تكون  ة مجلس استشار ،  (SC) اللجنة التوجیه ة شامله  موجهاتتوفیر عمل على مثا استشارات و  استراتیج

م و إجراءتنفیذ المشروع ،شأن  ة :  مهام ومن،  الرصد والتقی   اللجنة التوجیه
  

  اغة الخطة العامة للمشروع   .المساهمة في ص
  ة ةمراجعة دور م الدعم الفني و  للنتائج المرحل   .إدارة المشروع إلى فر التوجیهي وتقد
  اسات وفقااقتراح ارات للس ة و والنتائج  لإلنجازات خ ة المرحل   للمشروع .النهائ
 ة و  مساعدة ومات المشار ـة  (ADD ) حوار أبـو ظبـيالدول االعضاء في الح ـادرات وطن ر م / فـي تطـو

ة  سـاعد علـى تحقیـمتعددة األطـراف  وأثنائ بـي و بنـاء علـى أهـداف المشـروع الت علـى النحـو الـذ  جر
  .طلب ذلك  نتائجه ، عند

 اء التواصل مع المساعدة في ة الدولیین حول  الشر  .المعرفة نشرغرض و ذلك  للمشروعالنتائج النهائ

وم تترأس ة المتحدة تيح ت و اإلمارات العر   .لجنة تسییر المشروع  الكو
  
ة:    5.1.2    العضو

  : من لجنة التسییر تتألف
  ومــات الــدول ة ح ــة المتحــدة ، والفلبــین ، : االعضــاء فــي حــوار أبــوظبي المشــار ــت ، اإلمــارات العر الكو

اكستان    .( أصحاب المشروع ) والهند، و 
 . ة للتعاون الدولي سر الة السو   الو
  ة للهجرة ة ، المنظمة الدول ة: البنك الدولي ، منظمة العمل الدول   .المنظمات الدول



 
 

  االت ب و الو م خدمات التدر ة بتقد ة المعن ة الشر ـة شـال ضـمان الجـودة والدول الـة االلمان هادات ( الو
  سنغافورة) . 1للتعاون الدولي / سیتي أند جیلدز / جاس 

  ـة المتحـدة و ، و أرابتـك موعـة الحبتـور ، مجموعـة غنتـوت / مجأصحاب االعمال من دولة االمارات العر
ه  ون أ تي أ   .اس

  ت ت  ( أصحاب االعمال من دولة الكو اسماهم من قبل الكو دنا   ) یتم تزو

  
  االجتماعات   5.1.3 
  

  بيتنفیذ مدة  طوال على االقل مرتین في السنةتجتمع لجنة تسییر المشروع   .المشروع التجر
 ومت اللجنة م الدعوة إلى اجتماعاتعملحوار ابوظبي  المقر الدائم  تولىی ة عن ح ا ـة  تين اإلمـارات العر

ت ،  ـ  مرفقا بهاالمتحدة والكو مشروع جـدول األعمـال و الوثـائ ذات الصـلة علـى النحـو الـذ أعـده فر
التشاور مع إدارة المشروع ومات الـدول االعضـاء فـي حـوار ابـوظبي  . یبت في مشروع جدول األعمال  ح

ة في المشروع .   المشار
 م نتـائج المقر الدائم تولى ی لجنـة اجتمـاع  االجتمـاع فـي غضـون أسـبوعین مـن اختتـام لحوار ابوظبي تعم

  التسییر .

  
ة 5.2   :  اللجنة العلم
ة  تتولى ةاللجنة العلم م ال مسئول ارهـا للمشـروع تصـم م أثـر أنشـطة ، المبـدئي للعینـة التـي سـیتم اخت رصـد و تقیـ

ــة ، إضــافة الــى إعــدادالمشــروع  ر المرحل ــر النهــائي عــن  ــذاو  مــد التقــدم فــي التنفیــذ  التقــار نتــائج إعــداد التقر
ار، و سیتم المشروع  ت  اخت ومتي االمارات و الكو   .اعضاء اللجنة من قبل ح

  
  :  لجنة اإلدارة 5.3

  
  االختصاصات   5.3.1

التشـاور مـع  دعوة یتم  ـت ،  ـة المتحـدة والكو ة المصـدر دول فر إدارة المشروع من قبـل اإلمـارات العر المشـار
ة المتحدة في  ون مقر الفر  .من اعضاء حوار ابوظبي عمل دولة اإلمارات العر ادة تحت و   مـدیر المشـروعق

تب المقر الدائم ، على أن  تب مدیر المشروع ضمن م ـة لحوار ابو ظبي  یتم استضافة م فـي دولـة اإلمـارات العر
ة  االدارةفر مسؤوال عن ال ون المتحدة .  ة و التنفیذ مـن الخبـرات  مع االستفادة،  المشروع النشطةاالستراتیج



 
 

ـة . االعضـاء فـي لجنـة التسـییر المنظمات  المتوفرة من خالل ـون مـدیر المشـروع مسـئوال وأعضـاء اللجنـة العلم
  .أبوظبي المقر الدائم  لحوارمدیر  أمام

  
ة االعضاء في لجنة التسییلمنظمات یجوز ل اتب في الدول ة المتحـدة و ر و التي لها فروع / م دولة اإلمارات العر

ت  ـ عنها تعیین ممثلین / الكو فـي لجنـة التسـییر  لمنظمـات األعضـاءل مـا ان.  إدارة المشـروعلالنضمام إلـى فر
ةوا ل من اإلمارات العر اتب في  س لدیها م ـت ، و مهتمـ لتي ل م الـدعم ب ةالمتحـدة و / أو الكو ـ إدارة تقـد لفر

ة في االجتماعات للعنها ممثلین فلها ان ترشح  المشروع ةمشار   . فر اإلدارةل المحور
  

ـة المساعدة مدیر المشروع قوم ر المرحل ـع التقـار شـان مـد  في تنفیذ أنشطة المشـروع ، ورصـد التقـدم و تجم
  . التقدم في التطبی 

  
  ة:العضو 5.3.2

  : من المشروع ، یتألف فر إدارة مدیر المشروعاإلضافة إلى 
 ة / مجلـــس  ممثلـــي ان ـــة الســـ ی ـــة للمـــؤهالت / المجلـــس االتحـــاد للتر وزارة العمـــل / الهیئـــة الوطن

قة والجودة ب ة المتحدة أبوظبي للمطا    .دولة اإلمارات العر
 ة و  ممثلي ت و العمل بدولةوزارة الشئون االجتماع ز الكو ة ) ( مر ات المهارة المهن   .اعتماد مستو
 ت ممثلي ة المتحدة و / أو الكو ة التي تعمل في دولة اإلمارات العر   . المنظمات الشر

 

 


