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  نيبال و) (الهند الاكيرو العربية المتحدةاإلمارات  بين استقدام العمالة صناعة حول بحث
   

  
  نيبال و ال)اكيرإقليم (اإلمارات العربية المتحدة والهند  الجغرافية: التغطية

  
  المنظمة الدولية للهجرة المنفذة: الوكالة

  
إدارة  كلية ؛ كاتماندو جامعةكلية اإلدارة في . أحمد آبادفي مدينة   - المعهد الهندي لإلدارة شركاء:ال/  شريكال

   ذات الصلة منظمات المجتمع المدني المحلية زايد؛ األعمال في جامعة
  

   اً شهر ١٢ المدة:
  

 ملخص
دولي النطاق الو والشبكات  رسميةالوطبقات التنسيق الرسمية وغير  ألطرافواسعة من االمجموعة إن ال

النتيجة و. والتنظيم بشكل يسيء السمعة لهذا القطاع الفهم صعبلصناعة استقدام العمالة تجعل القطاع 
ما كثيراً على حد سواء خالل العملية، و العمل وأرباب ما يتم استغالل العمال األجانب اً المؤسفة هي أن كثير

خدمات أو إعطاء معلومات خاطئة عن ال لقاءالمحتملين العمال  تفرض رسوم غير قانونية ومفرطة على
مستوى المهارة المطلوبة أو  حققونالعمال الذين ال يأرباب العمل  قد يتلقى، في حين عملهم المستقبليظروف 

  قد تتطور العالقات السلبية مع العمال الجدد على أساس سوء الفهم بشأن شروط العمل.
   

المشروع البحثي المقترح للبناء على المبادرات السابقة التي خدمت لتسليط بعض الضوء على ويهدف 
المشروع هي في اتخاذ وقيمة  أصالة. باالضافة الى تقديم اقتراحات عملية الدولية الستقطاب العمالةصناعة ال

ي البلدان الثالثة من الدراسة نهج تحليل النظم الهيكلية بالموضوع. العمل مع المؤسسات األكاديمية المحلية ف
على فهم كيفية هيكلة عمليات البحث ، سوف يركز  يةالمؤسس العالقاتمع خبراء في إدارة سلسلة التوريد و

 الهيكل يحفزإمكان أن  يةوالتكاليف المتكبدة ، وكيفالصناعة عبر طبقاتها المختلفة، حيث يتم إنشاء القيمة 
 التي تسمحوفي القطاع  ألساسيةى تحديد العيوب الهيكلية االفاعلين على التصرف بطرق معينة، وسيسعى إل

  خالقية واالستغالل.األنشطة غير األ بحدوث
   

في تقرير يقدم ستتوج ستة أشهر من البحوث الميدانية المتعمقة في اإلمارات العربية المتحدة والهند، ونيبال 
بين مختلف  لبينيةوعلى العالقات ا الدولية الستقطاب العمالةصناعة للمن السمات الهيكلية  شامالً  ليالً تح

أرباب و مكاتب استقدام العمالةو وكالءالمن الباطن و أصحاب المصلحة من العمال المحتملين، إلى وكالء
هذه الصناعة.  ضمنمجموعة من التوصيات لمعالجة العيوب الهيكلية أيضا  الدراسة . وستضعالعمل

  
 الدول األعضاء في سيتم نشر نتائج األبحاث في ورشة عمل لمدة يومين مع ممثلين على المستوى الفني من

) من أجل االتفاق على التوصيات األساسية التي يجب طرحها لمزيد من التعاون ADDأبوظبي (حوار 
  جراءات من جانب واحد.اإلالثنائي والمتعدد األطراف أو 

  

 األساس المنطقي .1
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 نطاق واسعة على متعدد جهات فاعلة شملتوهي قطاع معقد للغاية  العمالة دامالدولية الستقصناعة ال
 شكل، مما يالدوليةالحدود رسمية عبر الغير في المعامالت الرسمية و مشتركيننطاق صغير و

 ً ً  قطاعا النتيجة المؤسفة لهذا التعقيد هو أن المشغلين وم. ينظالتفهم وحيث المن من نوع خاص شاقا
 .هذه الصناعة ضمنعلى االزدهار  ينقادر ين وممارساتهمخالقياألغير 

عدد من التقارير حول هجرة العمالة في ممر جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وقد تم إنتاج 
 مكاتب استقدام العمالةفي السنوات األخيرة مع التركيز على مجموعة متنوعة من القضايا مثل 

وفي هذا السياق، اتصلت وزارة العمل  .دول المنشأمجتمعات واآلثار على  العمل شروطوالسكن و
صناعة ال نلية للهجرة لتطوير مشروع بحثي عالمنظمة الدوبفي دولة اإلمارات العربية المتحدة 

يا واإلمارات العربية المتحدة. بين جنوب آس العمالة الدولية الستقدام
  

  العمالة الستقدام الدولية شبكةلوضع صورة شاملة ومفصلة لإلى يهدف المشروع البحثي المقترح 

شمل يسمن بلدان المنشأ، وهما الهند (والية كيراال) ونيبال. و بلدينبين اإلمارات العربية المتحدة و
العمل في  ربابأانخراط  في كيفية  البحثرسمية وغير الرسمية للشبكة، وث تحليل الجوانب الالبح

، مقصدسواء في بلد المنشأ أو ال مكاتب استقدام العمالة اإلمارات العربية المتحدة مع وكاالت 
والعالقات بين الوكاالت في بلدان المنشأ والمقصد، والعالقات بين الوكاالت في بلدان المنشأ 

من خالل البحوث المكتبية، وتحليل البيانات ووالعمال المهاجرين المحتملين.  من الباطنكالء الوو
مستويات العن المسوحات والمقابالت المتعمقة مع أصحاب المصلحة على جميع  الموجودة، فضالً 

كالء من الباطن والعمال المهاجرين المحتملين الوو كالءالوالعملية (بما في ذلك أرباب العمل و
مجموعة متنوعة من وجهات النظر من أجل  طرحيهدف المشروع ل) والعمال المهاجرين السابقين

فهم األسس الهيكلية الرسمية وغير الرسمية للصناعة وتقديم توصيات مجدية وعملية لمعالجة العيوب 
خالقية. األغير  مكاتب استقدام العمالةفرص ممارسات  حدوث الهيكلية في هذه الصناعة والحد من

؛ ويمكن  مكاتب استقدام العمالةة على نتائج عملية الرئيستأثير المتغيرات على أيضا  بحثؤكد السيو
لمحلي في مجتمع اال حجم(أي ستقدام االموقع و استقدام العمالةكالة و حجمأن تشمل هذه المتغيرات 

شركة  وحجم، عامل المحتمللل والنوع االجتماعي لمهنةاو ، الريف مقابل الحضر)بلد المنشأ
  ناصر.رابط بين هذه العتال جوانب باإلضافة إلىتوظيف، ال

ممثلين على المستوى الفني شارك فيها يسيتم عقد ورشة عمل لمدة يومين عند االنتهاء من البحث، 
وكذلك أصحاب المصلحة اآلخرين لنشر النتائج والتوصيات. أبوظبي حوار  الدول األعضاء في من

من بلدان المنشأ  كل لدى) ابه(وأسبا ساسيةطوير فهم مشترك للتحديات األويهدف هذا النهج إلى ت
طالع بها من قبل الجهات ضالتالية المحتملة التي يتعين االتحديد الخطوات  في خدموالمقصد، وسي

المعنية ذات الصلة. ونتيجة لهذا االجتماع، ينبغي للممثلين على المستوى التقني تطوير إجماع حول 
  على مستوى في إطار األمسؤولين إلى النشطة، ليتم تسليمها باأل الخاصة مجموعة من التوصيات

 أبو ظبي. حوار

منشأ لة جود قوي في جميع البلدان الرئيسووهجرة العمالة، بمع شبكة عالمية من المتخصصين و 
ً ) ، وGCCمجلس التعاون الخليجي (دول العمال المهاجرين إلى  من إجراء البحوث شامالً  تاريخا

 موقع تتمتع بأفضللمنظمة الدولية للهجرة فإن ا، العمالة الدولية باستقداموتنفيذ المشاريع المتعلقة 
بشكل وثيق مع النظراء الحكوميين في بلدان المنظمة الدولية للهجرة ستعمل ولتنفيذ هذا المشروع. 

الدراسة، مع احترام المؤسسات المحلية ذات الخبرة في تحليل شبكة األعمال (المعهد الهندي لإلدارة 
، وكلية إدارة األعمال في  في نيبال كاتماندو جامعةكلية اإلدارة في وأحمد أباد في الهند، في مدينة  –

العربية المتحدة)، وكذلك مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني  اإلماراتفي جامعة زايد 
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  عمالة.الهجرة من  عاليةالتدفقات ال ذاتة يلمناطق الريفيذات الصلة العاملة في ا

  ً ً  ويرتبط المشروع ارتباطا تنقل هدف إلى تعزيز اإلدارة الفعالة لبأهداف حوار أبوظبي الذي ي وثيقا
 عمل المنظمة الدولية للهجرةببط أيضا تير والعمالة بين بلدان المنشأ والمقصد بين الدول األعضاء. 

، وعلى المستوى   مبوعملية كولوالدول األعضاء في األخالقي بين  استقدام العمالة بإجراء القيام 
   ).IRIS( لدوليةاالستقدام العمالة  النزيه العالمي، من خالل مبادرة النظام

  

 الشراكات والتنسيق .2
  
، بالكامل روعلمشادارة إ عن مسؤولالمدير المشروع لدى المنظمة الدولية للهجرة هو كون يسو

  المشروع. مختلف مكوناتتنسيق تنفيذ لتوجيه و
   

 األنشطة البحثية في تنفيذل والباحثين فريق من الخبراء االستشاريين إنشاءب المشروعمدير  سيقوم 
كبار  أن مدير المشروع تأكدوف يسو ونيبال.)، (الهند الية كيراالوو، دولة اإلمارات العربية المتحدة

في مجال  الخبرةبما في ذلك  ،بنجاح التقرير المناسبة الستكمال لديهم الخبرة لبحثا في ستشارييناال
 بين المنظمات. والعالقات سلسلة التوريد،، وإدارة العمالة استقدامو ،مالةالع هجرةالمتعلقة ب البحوث

 بحثالإطار المشروع و مخطط على لموافقةاعلى   للحصول البحث في ستشارياال فريقال دمسيق
 في القاهرة الدولية للهجرةالمنظمة لدى   عمالةالهجرة  في مع المتخصصين التي سيتم تقاسمها

 يلبي مقترحال منهج البحث أن ضمانمن أجل من لجنة حوار ابو ظبي اتصال  نقطة وكذلكبانكوك و
  المناسبة.األهداف المواصفات و

   
 من خاللنيبال في الهند و المنظمة الدولية للهجرة مكاتب أيضا مع التنسيقب مدير المشروعسيقوم 

في هذه مع المسؤولين الحكوميين و هذه المكاتب في المشاريع المحددة القائمة على نقاط االتصال
ألصحاب المصلحة المعنيين.  ثالبح مستشاري وتسهيل وصول تنسيق أنشطة البحث لضمان البلدان

  
في هجرة العمالة   المتخصصين إلى التقدم المحرز في المشروع عن تقريراً  مدير المشروعسيقدم 

ستضمن و. على أساس شهري والقاهرة في بانكوك في المكاتب اإلقليمية للهجرةالمنظمة الدولية لدى 
، ويتم الشركاء في المشروعتقاسمها مع سيتم  التقرير من مسودةنسخة أن بالمنظمة الدولية للهجرة 

التوقعات  لبيت من التقرير النسخة النهائية للتأكد من أن وذلك للتعليق متسع من الوقتتوفير 
  األهداف. و
  

المعهد  مع، في جميع مراحل المشروع ،بشكل وثيق ستشاريالفريق االومدير المشروع سيعمل 
 وكلية) KUSOM( كاتماندوجامعة كلية اإلدارة في )، وIIMA( أحمد آبادفي مدينة  الهندي لإلدارة

في مدينة  المعهد الهندي لإلدارةو والتحليل. البحث مشروع لتطوير زايد إدارة األعمال في جامعة
جامعة كلية اإلدارة في و. متميزة سمعة دوليةب في العالم، البارزة دارةاإل كليات أحد وه أحمد آباد
ً األكبر و ي الكليةه كاتماندو  تتمتع بشهادات مؤهلة تدريسية هيئةولديها   نيبالفي  األكثر احتراما

في منطقة  التجارية الكليات وأعرق أكبر إحدىهي  زايد جامعةفي  األعمالإدارة  كليةو دولية؛
 المقترحة كل المؤسسات الشريكةفإن  ودولية.متنوعة، ، ومؤهلة تدريس أعضاء هيئة ولديها ، الخليج

 قيمة كبيرة من شأنها أن تضيف السياق المحلي فهم، وكذلك إدارة سلسلة التوريد الخبرة في الديه
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  . للبحث
  
نتائج  لنشر لمدة يومين ورشة عملفي القاهرة منظمة الدولية للهجرة للالمكتب اإلقليمي نظم سيو

المكان و الوقت لتحديدلجنة حوار ابو ظبي  ممثلين عن التنسيق معسيتم المشروع و في نهاية التقرير
  لهذا الحدث.المناسب 

  روعتنسيق المش: هيكل 1الشكل 
  

  
  

  

 لتقييما .3

 قاريرتل االستمارات القياسية باستخدام  نحو تحقيق أهدافه المشروع ألداء تقييم داخلي وسيتم إجراء
 المشاركين في من جمعهاسيتم التي  التعليقات واآلراء هذا التقييم وسيشمل. المنظمة الدولية للهجرة

  .يكةالشر مؤسساتالمن  ساهماتالم فضالً عن  العمل ورشة
  

  

  

  مصفوفة النتائج .4

  المؤشرات خط األساس/ الهدف االفتراضات
 اليوجد: خط األساس 

  : اثنانالهدف
 المبادرات  عدد من

التي  التعاونية
الدول  وضعتها
في حوار  األعضاء
على مدى  أبو ظبي

 نتهاءاالبعد  عامين

 الهدف
تعزيز التعاون بين الدول 
األعضاء في حوار أبو 

التنمية الفعالة  حولظبي 
الدولية نظم الوإدارة 

ستقدام العمالة األخالقية ال

مشروعنقطة االتصال لل
فيالعملوزارةفي

المتحدةالعربيةاإلمارات

فياإلقليميالمكتب
القاهرة

مدير المشروع

مستشار قيادي 

اإلمارات العربية 
المتحدة

فياألعمالإدارةكلية
زايدجامعة

باحثمساعد

مستشارون قيادييون 

الهند

لإلدارةالهنديالمعهد –
أبادأحمدمدينةفي

باحثمساعد

مستشارون قيادييون 

نيبال

جامعةفياإلدارةكلية
كاتماندو

باحثمساعد

فياإلقليميالمكتب
بانكوك
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 ذيال المشروع من
قضايا ستجيب للي
التوصيات الواردة و

  بحثيالتقرير الفي 

بين بلدان المنشأ 
  والمقصد

  

  المؤشرات خط األساس/ الهدف االفتراضات

 في  عضاءاأل توصلي
فهم لحوار أبو ظبي 

 عيوبلل جماعي
 في صناعة الهيكلية

، استقدام العمالة
 استنادا إلى تقرير

  ؛ثالبح
  اإلرادةستكون 

 بين موجودة السياسية
في حوار  عضاءاأل

 بشكل (أوابو ظبي 
 عضاءاأل ثنائي بين

المحددين في حوار 
 للعمل على )أبو ظبي

التوصيات الواردة 
 وضعو في التقرير
 .تجريبيةالمبادرات ال

  ال: خط األساس
 نعم: دفــاله 
 
 
 
 
 

 ال يوجد: خط األساس
  خمسة: الهدف

  من  توصياتال طرحيتم
ثراء إل التقرير

 لدىوالتعاون مناقشات ال
في  كبار المسؤولين

في وحوار أبو ظبي 
  الوزارية االجتماعات

 عدد من تتم متابعة 
التوصيات الواردة في 

 من قبل التقرير
ورشة في  المشاركين

بشكل  إما لتنفيذها عملال
 تعاوني أو فردي

  
   

  

 النتائج
 

ي يتم توليد األفكار ف
 في حوار الدول األعضاء

 للمبادرات ظبيبو أ
التعاونية الفردية و

 أوجه تصحيح /لمعالجة 
 نضم الهيكلية القصور

 صناعة استقدام العمالة
 الدولية

  

  

  

  المؤشرات خط األساس/ الهدف االفتراضات

 قادرون على الباحثون 
 الوصول بما يكفي

في  ينيالرئيس لألطراف
 ستقدام العمالةا صناعة
 تحليل شامل لوضع
 الصناعة. لهيكل

 
 الدول  إن ممثلي

: ال خط األساس
 نعم: الهدف

  
: ال خط األساس

 نعم: الهدف
  
  
  

 البحث تقرير نشر  
  
 

  من  حثالب تقريرإقرار
المنظمة  مكاتب قبل

ذات  للهجرةالدولية 
 يمسؤولو الصلة

في العمل وزارة 

 المخرجات
 البحث تقرير نشر .1.1

الهيكلي  اإلطار يددتحب
بين العالقات المتداخلة و

 ضمناألطراف الفاعلة 
الدولية الستقدام صناعة ال

اإلمارات  بينالعمالة 
 بلدينو العربية المتحدة
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في حوار أبو  األعضاء
على  ونقادرظبي 

النتائج  على االتفاق
 الرئيسة والتوصيات

  .لتقريرل
  
   

  
  
  

: ال خط األساس
 نعم: الهدف

  
  
  

 ال يوجد: خط األساس
 36حضور : الهدف

و  ممثال حكوميا
من الدول  100٪

 ممثلةالاألعضاء 
  
  

 ال يوجد: خط األساس
  ٪100: الهدف

اإلمارات العربية 
    المتحدة

 
  بين ورشة عملعقد 

في  الدول األعضاء
 نشرلحوار أبو ظبي 

  البحثتقرير 
 

  الممثلين  عدد منتمثيل
حوار أبو ظبي  في
الدول  نسبة منو

حوار أبو  في األعضاء
 ورشة العمل فيظبي 

 
 الدول من  نسبة عيوقت

في حوار أبو  األعضاء
النتائج ظبي 

رئيسة التوصيات الو
     للتقرير

  

 (نيبال بلدان المنشأ من
   .والهند)

  
  

شامل ال فهمال: 2.1
الدول  بينمشترك الو

في حوار أبو  األعضاء
 الضعف لجوانب ظبي

استقدام نظام  الهيكلية في
 التي تولد العمالة الدولية

في  خالقياألغير  النشاط
  صناعةال

 
 

  

  

  

  

  

  

  المؤشرات خط األساس/ الهدف االفتراضات

 قادرون  الباحثون
الوصول بما  على
 لألطراف يكفي

في  ينيالرئيس
استقدام  صناعة
تحليل  لوضعالعمالة 

 لهيكل شامل

 األنشطة
المنظمات  معتنسيق لل لوجستيةال الترتيبات و تعيين مستشارينالتأكيد على   )1(

 الشريكة؛
وضع لمدير المشروع المشروع و مستشاري بين لمدة يومين عقد اجتماع  )2(

جدول  وضعو اللوجستية الترتيبات وتأكيد منهجية البحثل نهائيةاللمسات ال
 األنشطة؛ مفصل عن زمني

المكتب اإلقليمي في القاهرة و المكتب اإلقليمي في بانكوك ونقطة توقيع   )3(
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 المنهجية والجدول الزمني. علىاالتصال في اإلمارات العربية المتحدة  الصناعة.
 

مع بالتعاون (ن لكل بلد بإجراء بحث ميداني القياديي المستشارين قيام  )4(
، مدير المشروع)، وبالتنسيق مع مشروعبال والمؤسسات الشريكة الباحثين

القاهرة و المكتب المكتب اإلقليمي في  إلى تقريرلل المسودة األولى تسليمو
 اإلقليمي في بانكوك ونقطة االتصال في اإلمارات العربية المتحدة.

 
نسخة  تقديمب، مدير المشروع، بالتنسيق مع قيام المستشارين القياديين   )5(

المكتب  من المالحظاتاستالم  االعتبار مع األخذ بعين التقرير، منقحة من
اإلقليمي في القاهرة و المكتب اإلقليمي في بانكوك ونقطة االتصال في 

  .المشروع وشركاء، اإلمارات العربية المتحدة 
 

المكتب اإلقليمي في القاهرة و المكتب اإلقليمي في بانكوك ونقطة  إقرار  )6(
 االتصال في اإلمارات العربية المتحدة النسخة النهائية من التقرير.

 
 من على المستوى الفني ممثلين مع بالتنسيقورشة عمل لمدة يومين عقد   )7(

المؤسسات  من عن ممثلين فضالً  في حوار أبو ظبي الدول األعضاء
 التالية المحتملةمناقشة الخطوات و التقرير وتوصيات نتائج لنشرالشريكة 

  .التعاون في
 

تسليم توصيات التعاون النهائية للمشاركين في ورشة العمل في اجتماع     )8(
  .في حوار أبو ظبي الدول األعضاء

 
  


