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مــع وجــود حوالــى 164 مليــون عامــل مهاجــر فــي جميــع أنحــاء العالــم )منظمــة العمــل الدوليــة 2018(، أصبحــت الهجــرة  

الدوليــة لأليــدي وبنــاء مهــارات العمــال المهاجريــ�ن مــن االهتمامــات الرئيســية لجميــع مناطــق العالــم. والواقــع أّن 

المرســلة  البلــدان  بالفائــدة علــى  يعــود  آســيا، ممــا  قــارة  ارتفاعــًا داخــل  العاملــة دوليــا يشــهد  اليــد  معــدل هجــرة 

للمهاجريــ�ن والبلــدان المســتقبلة لهــم علــى حــدٍّ ســواء. كمــا ســاعد هــذا االتجــاه فــي معالجــة النقــص فــي اليــد العاملــة 

المحليــة فــي العديــد مــن البلــدان اآلســيوية، بمــا فــي ذلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 

وماليزيــا. إلــى ذلــك، قــد اســتفادت الــدول المرســلة للمهاجريــ�ن مثــل نيبــال والهنــد والوس وســريالنكا وبنغالديــش مــن 

التحويــالت التــي يرســلها مواطنوهــا المنخرطــن فــي هجــرة اليــد العاملــة دوليــا. ومــع تزايــد تنقــل اليــد العاملــة، أثــار كّل 

مــن المنظمــات الدوليــة وصانعــي السياســات والباحثــن قضايــا حرجــة ت�تعلــق بالتوظيــف المراعــي لالعتبــارات األخالقيــة 

ــًا مــا ُينظــر  واألجــور المنخفضــة واألشــكال األخــرى مــن الممارســات االســتغاللية المرتبطــة بهجــرة اليــد العاملــة. وغالب

إلــى االفتقــار إلــى اختبــار المهــارات واالعــراف بهــا علــى أّنــه أحــد األســباب الكامنــة وراء المشــاكل المتعلقــة بالتوظيــف 

غري العادل واألجور المنخفضة.

تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى بلــدي المنشــأ اآلســيوّي�ن للعمــال المهاجريــ�ن وهما نيبــال وبنغالديش وبلــدي المقصد 

وهمــا دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة وقطــر، وتهــدف إلــى تقديــم بعــض الــرؤى  بشــأن سياســات�تعزي�ز تطبيــق اختبــارات 

المهــارات، وإصــدار الشــهادات واالعــراف بالمهــارات علــى صعيــد هجــرة اليــد العاملــة فــي مــا بــن البلــدان اآلســيوية. 

ومــن الناحيــة المنهجيــة، يعتمــد األمــر علــى مراجعــة وثائــق السياســات ذات الصلــة المطبقــة حاليــا والمــوارد الثانويــة 

األخــرى الخاصــة بــكّل مــن بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد. وقــد تــّم رفــد هــذه المراجعــة بمقابــالت مــع الهيئــات الحكوميــة 

ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك مجلــس التوظيــف  بالخــارج، باإلضافــة إلــى بعــض جمعيــات حقوق العمــال المهاجريــ�ن والعمال 

المهاجري�ن العائدين لفهم الممارسات الحالية لتقي�يم المهارات واالعراف بها من  قبل بلدان المقصد.

تشــري التحليــالت إلــى أن نيبــال وبنغالديــش لديهمــا مؤسســات وعمليــات متشــابهة تقري�بــًا يتــّم اللجــوء إليهــا واعتمادهــا 

إلرســال مواطنيهمــا للعمــل فــي الخــارج، علــى الرغــم مــن اختــالف بعــض األحــكام التنظيميــة وأحــكام الرعايــة اختالفــًا 

طفيفــًا بــن هذيــن البلديــن. تبــّن أّن كال البلديــن اعتــرا »التوظيــف فــي البــالد األجنبيــة« ركيــزة مهمــة للدبلوماســية 

االقتصاديــة وكذلــك بديــاًل للتوظيــف المحلــي. ت�كشــف اســتطالعاتنا أن العمــال النيباليــ�ن والبنغالدشــي�ن المهاجريــ�ن 

إلــى دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة وقطــر يعتــرون أّن كال البلديــن المســتقبلن لليــد العاملــة وجهــة عمــل جذابــة. 

ومــع ذلــك، يبــدو أّنــه مــا مــن آليــة معتمــدة فــي جميــع هــذه البلــدان األربعــة المذكــورة لتقي�يــم مهــارات العمــال 

المهاجريــ�ن. وعلــى الرغــم مــن ان بعــض المهــن فــي البلــدان المســتقبلة لليــد العاملــة التــي ت�تطلــب أفــرادًا مؤهلــن 

ت�أهيــاًل عاليــًا، إاّل أّن أســاليب فــي تقي�يــم مهــارات الموظفــن / او العمــال المحتملــن تفتقــر إلــى المنهجيــة إلــى حــدٍّ كبــري. 

وبالتالــي، ينتــج عــن مــا تقــّدم، مــن بــن أمــور أخــرى، صــرف النظــر عــن القيمــة الفعليــة لليــد العاملــة الماهــرة المهاجــرة 

من نيبال وبنغالديش إلى دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة وقطر.

 تجربة نيبال و بنجالديش في تقي�يم المهارات واالعرتاف بها في كل من

)اإلمارات العرب�ية المتحدة وقطر(: دراسة مقارنة
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تشــري النتائــج التــي توّصلنــا إليهــا إلــى ضــرورة وجــود اتفــاقٍ ثنائــي بــن البلــدان المرســلة والبلــدان المســتقبلة لليــد 

العاملــة يقضــي باإلقــرار بالحاجــة إلــى توفــري التدريــب علــى المهــارات فــي البلــدان المرســلة لليــد العاملــة. كمــا يمكــن 

لمنتــدى حــوار أبوظبــي أن يلعــب دورًا أساســيًا كمنّصــٍة إقليميــٍة تــؤدي دورًا فعــااًل يعــود بالنفــع علــى كّل مــن البلــدان 

المرســلة والبلــدان المســتقبلة لليــد العاملــة، وذلــك مــن خــالل تقديمــِه للمؤسســات واإلجــراءات ذات الصلــة والتعريــف بهــا 

مــن أجــل )أ( تقديــم حــزم تدريــب منهجــي علــى المهــارات للموظفــن األجانــب المحتملــن فــي نيبــال وبنغالديــش، )ب( 

واست�كشــاف فــرص العمــل الالئــق التــي ت�تطلــب مــوارد بشــرّية ماهــرة فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة وقطــر، )ج( 

ــ�ر اســراتيجيات إلعــادة اســتخدام المهــارات )إلعــادة التوظيــف فــي بلــدان المقصــد وكذلــك إلعــادة االندمــاج فــي  وتطوي

األنشطة االقتصادية في البلدان المرسلة لليد العاملة(.

ثانيشوار بوسال ورامش سونام، وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي لشئون التشغيل بالخارج - جمهورية النيبال
من ت�أليف


