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إّن اآلراء الواردة في هذا التّقرير هي آراُء الُكتَّاِب، وال تعكُس بالّضرورة رؤى الُمنظمة الدولّية للهجرة. كما أّن 
اإلطالق من  ىالّتسميات الُمستخدمة وطريقة عرض المواد في التّقرير ال ُيقَصُد بها الّتعبير عن أّي رأٍي عل

جانب الُمنظمة الدولّية للهجرة فيما يتعّلُق بالوضع القانونّي ألّي بلٍد أو أرٍض أو مدينٍة أو منطقة، أو فيما يتعّلق 
 بالوضع القانونّي لسلطات هذه األماكن أو حدودها أو تخومها. 

جتمع. ظمة ُمفيدة لكلٍّ من الُمهاجرين والمُ إّن الُمنظمة الدولّية للهجرة ُملتزمة بمبدأ أّن الهجرة اإلنسانّية والُمنت
والُمنظمة الدولّية للهجرة، باعتبارها ُمنظمة حكومّية دولّية، تعمُل مع شركائها في الُمجتمع الدولّي على الُمساعدة 

صادّية تفي ُمواجهة التحّديات العملّياتّية التي تواجه الهجرة وعلى تحسين الفهم لقضايا الهجرة وتشجيع التّنمية االق
 واالجتماعّية من خالل الهجرة وأيًضا تعمل على الحفاظ على كرامة اإلنسان واألوضاع الجّيدة للُمهاجرين. 
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 شكر وتقدير

لقد تّم إعداد وبحث وكتابة هذه التّقرير تحت إشراف المكتب الُقطرّي للُمنظمة الدولّية للهجرة في الكويت، وبدعٍم 
وزارة الموارد البشرّية والّتوطين لدولة اإلمارات العربّية الُمّتحدة والمعهد الهندّي لإلدارة في غير محدوٍد من قبل 

أحمد آباد وجامعة زايد ومعهد البحوث االجتماعّية والبيئّية في نيبال وُمنتدى الُمهاجر في آسيا والوكالة الّسويسرّية 
 للتّنمية والّتعاون.

للهجرة في الكويت بشكٍر خاصٍّ لفريق البحث، بدًءا بمنّسقي الّدراسة بالمعهد  ويتقّدم مكتب الُمنظمة الدولّية
الهندّي لإلدارة في أحمد آباد األستاذ الّدكتور بيجو فاركي واألستاذ الّدكتور سارال مخيرجي لإلشراف على 

ّي وفريق الّدعم البحثّي عم البحثالبحث في والية كيَرال الهندّية وفي نيبال، وكذلك الّسيدة دواني تريباثي ُمنسِّقة الدّ 
ضافة إليهم، نعرُب  المؤّلف من الّدكتور عاشق حسين لوِن والّسيدة أنسويا بيالي والّسيد نيبو جون توماس. وا 

ي تنسيق ، لُمساهمته الكريمة فمار توما لإلدارة والتكنولوجياعن امتناننا للّدكتور راجان فارغيس، ُمدير كلّية 
ا لألستاذ الّدكتور هابيبول خوندكر من جامعة زايد إلجراء  البحوث الميدانّية في والية كيَرال. ونوّجُه شكًرا خاصًّ

وتنسيق البحث في اإلمارات العربّية الُمّتحدة، والّسيدة أنيتا غيميِر من معهد البحوث االجتماعّية والبيئّية في 
آسيا لتنسيق  دة ماتسي ماكابواغ من ُمنتدى الُمهاجر فينيبال لقيامها بالبحث في نيبال، والّسيد ِولَيم غويس والّسي

جراء البحث مع وكالء الّتوظيف الفرعّيين في الهند ونيبال.  وا 

وشكٌر خاصٌّ ألعضاء الّلجنة الّتوجيهّية للّدراسة البحثّية للّدعم القّيم الذي قّدموه في كاّفة مراحل الّدراسة البحثّية. 
دة هّية للّدراسة البحثّية هم الّدكتور عبد الّرحمن الّنعيمّي والّسيد إسكندر كالمي والّسيالّسادة أعضاء الّلجنة الّتوجي

رشا عاصم صالح من وزارة الموارد البشرّية والّتوطين لدولة اإلمارات العربّية الُمّتحدة واألستاذ الّدكتور معاوية 
 الهندّي لإلدارة في أحمد آباد والّسيد شاباريناث العّواد من جامعة زايد واألستاذ الّدكتور سنيل شارما من المعهد

ناير والّسيد باسكال رايس من الوكالة الّسويسرّية للتّنمية والّتعاون والّسيد مايكل نيوُسن من الُمنظمة الدولّية 
 للهجرة.

ة البحثّية، بمن اسوُنعرب عن خالص االمتناِن لخبراء الُمنظمة الدولّية للهجرة الذين ساهموا بال كلٍل في هذه الّدر 
 فيهم الّسيدة الرا وايت والّسيدة ماساكو أويدا والّسيدة تارا براَين والّسيدة يانا دومان.



 
 

كما وتعرب المنظمة الدولّية للهجرة في الكويت عن خالص االمتنان والشُّكر لكّل الُعّمال الُمهاجرين وُممثّلي 
لمصادر الّرئيسّية للمعلومات الذين شاركونا خبراتهم وكاالت الّتوظيف وممّثلي أصحاب العمل وغيرهم من ا

 وآراءهم القّيمة حياَل عملّيات الّتوظيف. 
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 ECR Emigration Clearance Required تصريح الهجرة مطلوب 

 FEPB Foreign Employment Promotion Board مجلس تعزيز العمالة في الخارج

 FICCI Federation of Indian Chambers of اّتحاد الغرف الهندّية للّتجارة والّصناعة 
Commerce and Industry 

 GoI Government of India حكومة الهند

 GoN Government of Nepal حكومة نيبال

 INR Indian rupee الروبية الهندّية

 KMS Kerala Migration Survey مسح الهجرة في والية كيَرال

 LPS Labour Permission Stickers ملصقات تصريح العمل

 MEA Ministry of External Affairs وزارة الّشؤون الخارجّية

 MoHRE Ministry of Human Ressources and ّتحدةبدولة اإلمارات العربّية المُ  وزارة الموارد البشرية والتوطين
Emiratisation 

 MoOIA Ministry of Overseas Indian Affairs ة في الخارجالشؤون الهنديّ وزارة 

 MoLE Ministry of Labour and Employment وزارة العمل

 MoU Memorandum of Understanding مذّكرة تفاهم

 MRC Migrant Resource Centre مركز موارد الُمهاجرين

 NAFEA Nepal Association of Foreign في الخارجالّرابطة الّنيبالّية لوكاالت الّتوظيف 
Employment Agencies 

 NPR Nepalese rupee الروبية النيبالّية



 
 

 ODEPC Overseas Development and االستشارات لتعزيز التّنمية والّتوظيف في الخارج
Employment Promotion Consultants 

 NORKA Non-Resident Keralites Affairs ليين غير المقيميندائرة شؤون الكيرَ 
Department 

 PGE Protector General of Emigrants الحامي العاّم للُمغتربين

 UNDESA United Nations Department for  ةة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ إدارة األمم المّتحدة ل
Economic and Social Affairs 

 USD United States dollar الّدوالر األمريكيّ 

 WPS Wage Protection System نظام حماية األجور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 ُملّخص تنفيذيّ 

بحٌث في قطاع توظيف العمالِة بين دولة اإلمارات العربّية الُمّتحدة ووالية كيَرال »تّم تكليُف الورقة الدراسّية 
للُمنّظمة الدولّية للهجرة من قبل وزارة الموارد البشرّية والّتوطين في دولة اإلمارات العربّية  «الهندّية ونيبال

الُمّتحدة، وذلك في إطار حوار أبو ظبي. وتنظُر هذه الّدراسة في عملّيات توظيف العمالة من الهند ونيبال إلى 
إلى  مهارات وُمتوّسطي المهارات. وتسعى الّدراسةاإلمارات العربّية المتحدة، مع الّتركيز على الُعّمال ضعيفي ال

إيجاِد فهٍم للهياكل والّتحّديات والعيوب الحالّية الموجودة في هذا الّنظام والتي من شأنها أن تعّقد التّنظيم وُتعرِّض 
لّتوظيف االُعّمال الحالّيين والُمحتمل قدومهم إلى ُمختلف أشكال سوء الُمعاملة واالستغالل، ومن أبرزها رسوم 

غير القانونّية المفروضة، وذلك بهدف الّتشجيع على وضع نظٍم أكثر فاعلّية وُممارسات الّتوظيف العادلة في 
 الُمستقبل.

وسعًيا لتحقيق هذه الغايِة تّم إجراُء الُمقابالت واالستطالعات مع األطراِف المعنّية في البلدان المخصوصة، بما 
جهات الُموظِّفة وأصحاب العمل والمسؤولين الحكومّيين، وغيرهم من من ال 560عاماًل و 0006في ذلك 

لُمقابالت في تحديد شركاء ا «كرة الّثلج»مصادر المعلومات الّرئيسّية ذات الّصلة. لقد تّم االعتماد على منهج 
 00الوصول إلى ب والُمشاركين في االستطالع الُمحتملين، وتّم إجراُء الّتحليل من منظوِر سالسل الّتوريد، انتهاءً 

 توصية. 66رئيسّية وال من االستنتاجاتِ 

تُبّيُن الّدراسة أّن ُمعظم الُعّمال الهندّيين والنيبالّيين يروَن بأّن دفع رسوم االستقداِم الُمرتفعة، التي عادة ما 
هذا الوضُع  قمُ يحصلون عليها كقروٍض غير رسمّيٍة من أفراد العائلة أو األصدقاء، هو أمٌر ُمسلٌَّم به. ويتفا

نتيجًة لنقِص المعرفة العاّم لدى الُعّمال فيما يتعّلُق بكلٍّ من الحدوِد الُقصوى للّرسوم المفروضة حكوميًّا ووكالء 
الّتوظيِف الُمدَرجين على القائمة الّسوداء. وال يقتصُر األمُر على افتقاِر العاملين في التوظيف للّتدريب الكافي 

األجانب وبالتّالي عجزهم عن تقديم المعلومات الّصحيحة للُعّمال، ناهيَك عن كونهم أنفسهم في استقداِم وتوظيِف 
عرضة الرتكاب االنتهاكات لقواعد وُنظم الحكومة؛ حيث تبقى منّصات المعلومات األخرى، كالّتوجيهات قبل 

يف أّن ُف هذه الّدراسة كالُمغادرة، غير كافية في المضمون والتّنفيذ على حّد سواء. وفي الوقت ذاته، تكش
وكاالت الّتوظيف الحكومّية التزاُل تفتقُر إلى قدرات الُموظَّفين والوصوِل إلى أصحاب العمل في اإلمارات العربّية 
الُمّتحدة، وبالتّالي فشلها في تحقيق غايتها بشكٍل سليٍم من حيث توفير بديٍل عادٍل وذي تكلفٍة ُمنخفضٍة ُيستعاض 

 ّتوظيف الخاّصة.به عن وكاالت ال



 
 

إّن وكالء الّتوظيف الفرعّيين، غير القانونّيين في الهند وذوي الحرّيات الِمهنّية الُمقّيدة بشّدة في نيبال، هم القنوات 
الّرئيسّية التي يستطيُع العّمال من خاللها الحصول على عمل في اإلمارات العربّية الُمّتحدة. وفي حين أّنه ال 

معتهم األمُر الذي ُيعتبر حقيقة تزيد من س–ُممارساٍت خاطئٍة بين وكالء الّتوظيف الفرعّيين ُيمكُن إنكاُر وجود 
قة بوكالء ُيظهُر هذا البحُث كيَف أّن الُعّمال يثقون كّل الثّ  –الّسيئة، وُيعّزُزها االفتقار إلى التّنظيمات الحكومّية

كاوي. ، على أّنهم مصدٌر موثوٌق للمعلومات ومرجٌع للشّ الّتوظيف الفرعّيين، الُمتأّصلين في الُمجتمعات المحلّية
ومن ناحية أخرى، إّن المعلومات المضّلة التي ينشرها وكالء الّتوظيف الفرعّيون هي عادة ما تكون نتيجة لتناقل 

د من يالمعلومات الخاطئة عبر سالسِل الّتوظيف وليَست ُممارسة ُمَتَعّمدة. وفي الحقيقة، وجدت الّدراسة أّن العد
وكالء الّتوظيف الفرعّيين يقومون بالّتحّري عن الخلفّيات قبل إقامة عالقات العمل مع وكاالت الّتوظيف، وذلك 
بغرض ضمان مدى احترام شركائهم التجارّيين الُجدد، وُيقّدمون بنفس الوقت خدمة فحص وفرز الُعّمال 

 الُمحتملين. 

عّيين على األسباب التي تدفُع وكالء الّتوظيف ووكالء الّتوظيف الفر  هذه الّدراسة الّضوء استنتاجتُ كما وُتسّلُط 
إلى تقاضي رسوٍم من الُعّمال أعلى من تلك المسموح بها قانونيًّا في أّن هذه الّرسوم قد تعكُس الّتكاليف الفعلّية 

الحفاُظ على ء إنشاء و لخدمات الّتوظيف التي ُيقّدُمها وكالء الّتوظيف. على سبيل المثال، يتوّجُب على الوكال
عالقاٍت مع الوكالء الّشركاء وتحّمل تكاليف الّترتيبات الّلوجستّية وأحياًنا تغطية تكاليف انسحاب الُعّمال 

 الُمرّشحين من عملّية الّتوظيف.

م ظكما تُبِرُز الّدراسة أّن الّسقَف الحكومّي لرسوم الّتوظيف يستنُد إلى افتراض أّن أصحاب العمل يدفعون ُمع
تكاليِف الّتوظيف. بيَد أّنه، ونظًرا ألّن نموذج األعمال الّتجارّية الّسائد للّتوظيف الّدولّي اليزاُل بالغالب نموذًجا 
يتحّمُل فيه الُموظَّف العامُل الّتكاليف، فإنَّ فرَض الّرسوم المرتفعة على الُعّمال ُيمكُن تفسيرُه بوصفِه انعكاًسا 

ضافًة إلى تكاليف الّتوظيف الّتجارّية، يرى وكالء الّتوظيف بأّنهم غالًبا ما يتحلتكاليف الّتوظيف الفعليّ  ّملون ة. وا 
تغطية التكاليف الُمترتّبة على اختيار الُعّمال الُمحتملين الّتراجع واالنسحاب من عملّية الّتوظيف في مرحلة 

هذا، ّتحدة. وللّتعامِل مع إمكانّية حصول أمٍر كُمتقّدمة أو بعد فترٍة وجيزٍة من وصولهم إلى اإلمارات العربّية المُ 
يبدو بأّن عمالء الّتوظيف يقومون باستغالل العّمال أكثر من خالل االحتفاظ بوثائقهم األصلّية، فضاًل عن 

 إلزامهم بتوقيع عقود غير رسمّيٍة في بلدان المنشأ.

 ساءلة لدى أصحاِب العمِل من حيث اشتراكهموعالوة على ما سبق، ُتسّلُط هذه الّدراسة الّضوء على انعدام المُ 
مع شركات الّتوظيف الّشريكة في الُممارسات غير القانونّية وغير األخالقّية، وذلك في ظّل الغياب الواضح 



 
 

آللّيات الّرقابة في بلدان المنشأ. كما يبدو بأّن لدى أصحاب العمل نظم داخلّية محدودة لُمراقبة الُممارسات غير 
البحث بأّن  استنتاجاتُ ة وغير األخالقّية لموّظفي الّشركة المسؤولين عن عملّيات الّتوظيف. وُتؤّكُد القانونيّ 

استبدال العقود اليزاُل ُممارسة شائعة بين أصحاب العمل. غيَر أّنه من شأِن انعدام التّنسيق بين بلدان المنشأ 
أن يؤّدي إلى  (eMigrateترونّية، باإلنكليزّية: والمقصد حيال أنظمة حركة العمالة )أي بوابات الهجرة اإللك

ازدواجّية في إصدار عقود العمل التي قد يراها الُعّمال على أّنها بدائل للعقود. وباإلضافة إلى ذلك، أعرَب عدٌد 
من أصحاب العمل عن دعمهم لنموذج توظيٍف يتحّمُل فيه الُعّمال الّتكاليف، سعًيا منهم لضمان التزام الُعّمال 
حالما يتّم توظيفهم. كما تبّين بأّن أصحاب العمل اآلخرين يحّملون الُعّمال الّتكاليَف، عبر وكالء الّتوظيف 

، بغية ضمان اختيار الُعّمال للعمل.  بشكٍل أساسيٍّ

يف لوُتظهُر الّدراسة بأّن آلّيات الّشكاوي والّتعويض التزال تواجه صعوبة في بلدان المنشأ والمقصد. وُتشّكل التكا
الُمرتفعة للتّقاضي رادًعا للُعّمال يحول دون لجوئهم إلى تقديم الّشكاوي. وباإلضافة إلى ذلك، فإّنه ُينظُر إلى 
الّشكاوي في بلدان المنشأ على أّنها غير مواتية اجتماعيًّا وتُثير المخاوف من القائمة الّسوداء واألعمال االنتقامّية. 

ود خطوط الُمساعدة وغيرها من وسائل الوصول إلى العدالة في دولة اإلمارات لقد أّدى عدم إدراك الُعّمال لوج
العربّية الُمّتحدة، جنًبا إلى جنٍب مع انعدام الحوافز التي تدفع أصحاب العمل إلى تسجيل الّشكاوي واّتخاذ 

 اإلجراءات بشأنها، إلى خلق بيئة خانقة للُعّمال الُمهاجرين المكروبين.

يًضا كيف أّن غياب التّنسيق بين بلدان المنشأ والمقصد من شأنه أن يزيد من حاالت استغالل تكشُف الّدراسة أ
الُعّمال. وقد ظهر ذلك جليًّا في نظام الهجرة اإللكترونّي. ومن الُمفارقات أن هذا الّنظام، الذي ُوضَع أصاًل 

افّية. ومن ل الستيفاِء ُمتطّلباته من وثائق إضلحماية الُعّمال الُمعّرضين لالستغالل، زاد من الّتكاليف على الُعّما
جهة أخرى، إن إمكانّيُة تحويل تأشيرة الّزيارة والّسياحة وتأشيرة العائلة إلى تأشيرة عمل كانت قد أتاحت المجال 

بلدانهم  يأمام الُعّمال لتفادي وكاالت الّتوظيف والّتكاليف الُمترتّبة عليها، بيَد أّنها تمنُع عنهم آلّيات الحماية ف
األّم وتجعلهم أكثر عرضة لالستغالل في اإلمارات العربّية الُمّتحدة. وأخيًرا، ُيظهُر البحَث كيف أّن شركات 
توريد اليد العاملة، التي تعمل بشكل غير قانونيٍّ في اإلمارات العربّية المتحدة، تزيُد من تكاليف الّتوظيف غير 

 عّمال وتزيد كذلك من مخاطر تعّرضهم لالستغالل. الّرسمّي التي يتكّبدها الُمهاجرون ال

 توصيٍة عملّية لُمواجهة الّتحّديات التي تّم تحديُدها وهي: 66وتُقّدُم هذه الّدراسة 

 إنشاُء شهادة لوكاالت الّتوظيف وأنظمِة تصنيٍف بناًء على قواعد الّسلوك القانونّية واألخالقّية؛ .6



 
 

ضفاء طابع مهنّي للوكاالت وضع برامج تدريب إلزامّي رسمّي لوكاال .0 ت الّتوظيف، وبناء القدرات وا 
 الحكومّية؛

ضفاء طابع مهنّي للوكالء الفرعّيين بغية تضمينهم بشكٍل رسمّي وكامٍل في عملّية الّتوظيف؛ .5  تنظيم وا 
 جعل آلّيات تقديم الّتوجيه قبل الُمغادرة آلّياٍت رقمّيٍة والمركزّيٍة؛ .0
 وضع نظام لتأشيرات العمل الموسمّي كبديٍل لشركات توريد اليد العاملة؛  .5
منع الُعّمال ذوي المهارة المنخفضة والُمتوّسطة من تحويل تأشيرة الزيارة أو الّسياحة أو التّأشيرة العائلّية  .0

 إلى تصاريح عمل دوَن الّدخول من خالل بلدانهم األصلّية؛
ثقافة القائمة الّسوداء والخوف من األعمال االنتقامّية في بلدان  تخفيض تكاليف التّقاضي ومعالجة .3

 المنشأ؛ 
ُمحفَّزة ألصحاب العمل، وزيادة الوعي حيال آلّيات الّشكاوي والّتعويض في  استحداث آلّيات شكاوٍ  .1

 اإلمارات العربّية الُمّتحدة؛
نّية وغير عن الّسلوكّيات غير القانو  إنشاء نظام للمسؤولّية الّتسلسلّية ُيحّمل أصحاَب العمل المسؤولّية .0

 األخالقّية لوكاالت الّتوظيف الّشريكة في بلدان المنشأ؛
تشكيل مجموعات عمٍل ثنائّيٍة معنّية بالّتحّديات ذات األولوّية ضمن دورة الّتوظيف بين بلدان المنشأ  .62

مع نظام الهجرة اإللكترونّي والمقصد، كإنشاء مجموعة عمل لُمواءمة أنظمة اإلمارات العربّية الُمّتحدة 
 في الهند، على سبيل المثال ال الحصر؛ 

إنشاء آلّية للحوار الُمَمأَسس بشأن الّتوظيف بين األطراف المعنّية من الجهات الحكومّية وقطاع  .66
 الّتوظيف في بلدان المنشأ والمقصد.
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 الباب األّول: مراجعة اإلنتاج الفكريّ 

 ُمقّدمة 1.1

بالمئة من  5.0مليون شخٍص، أو  003، ُيقيم ما يزيد عن 0260وفًقا لكتاب حقائق الهجرة والتحويالت للعام 
الُمهاجرين الدولّيين في تزايٍد ُمستمرٍّ مع مرور الوقت، تعداد سّكان العالم، خارَج بلدان المنشأ. واليزاُل عدُد 

بالمئة من مجمل سّكان العالم في الّسنوات الخمسة عشر األخيرة )مجموعة  5حيث استمّر الُمعّدل أعلى من 
ن ي(. إّن بلداَن مجلس التعاون الخليجّي السّتة )المملكة العربّية الّسعودّية ومملكة البحر 0260البنك الّدولّي، 

مليون ُمهاجٍر ُمؤّقت  00ودولة الكويت وقطر وسلطنة عمان واإلمارات العربّية الُمّتحدة( ُمضيفة لما يزيد عن 
(. وتُقّدُم دول مجلس الّتعاون الخليجّي سنويًّا قرابة 0265، ةة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ )إدارة األمم المّتحدة ل

 (.xvii: 0265مليون من الُمعالين في بلدانهم )الّسويدّي،  652ّدُر بــمليون وظيفة ُتساعد في إعالة ما يق 6.5

إّن الهجرة ظاهرةٌ ُمعّقدةٌ ترتبطُ ارتباًطا وثيًقا بتاريخ البشرّية. وقد ساعدت العولمة على اإلسراع في تنّقالت الّناس 
لتي تؤّثر ّثرت في تدّفق اليد العاملة اوالُمنتجات )الّسلع والخدمات( واليد العاملة عبر الحدود الوطنّية. وتحديًدا أ

على كّل من البلدان الُمرسلة والبلدان الُمستقبلة بطرٍق ُمتعّددٍة، سواء كانت الهياكل االقتصادّية والمؤّسساتّية 
(. لقد وّلدت الّطبيعة الُمعّقدة 0262والتركيبة الّسكانّية، أو الّسياسة المحلّية واألمن الوطنّي )كابور ديفيش، 

لهجرة مجموعة واسعة من الّدراسات األكاديمّية والبحوث من منظوراٍت سوسيولوجّيٍة واقتصادّيٍة وسياسّيٍة وثقافّية ل
التي تبحُث، على سبيل المثال، توصيفات حاالت الُمهاجرين أو عواقب الهجرة على البلدان الُمرسلة والُمستقبلة 

؛ بياسيري 0266؛ رجان إيرودايا وآخرون، 0265سا، ؛ ِرشمي آر.إس & سعيد أوني0265)رجان إيرودايا، 
؛ ديباك ناير، 0225؛ ساري سريفاستافا & إس.ك ساسيكومار، 0262؛ بينود َخديرا، 0266ويكراماسيكارا، 

6000.) 

 ة والتوطينالموارد البشريهذا المشروع البحثّي، الذي قامت بإجرائه الُمنظمة الدولّية للهجرة بتكليٍف من وزارة 
ة اإلمارات العربّية الُمّتحدة ولحسابها، يبحث عملّية الّتوظيف لأليدي العاملة الُمهاجرة من نيبال والهند إلى بدول

اإلمارات العربّية الُمتحدة. وبالتّالي، ُيسّلط البحث الّضوء بلدين حيث تلعب تنّقالت اليد العاملة دوًرا كبيًرا وتؤّثر 
ُن مواطنو هذيِن  هند البلديِن جاليتين كبيرتين في اإلمارات العربّية الُمتحدة. إّن الطريق من البشكل كبيٍر، وُيكوِّ

مليون  5إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة هو واحٌد من أهّم ممّرات الهجرة في العالم وأسرعها نموًّا، مع تواجد قرابة 
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ًة بمليون ُمهاجر هندّي في العام ُمقارن 0265ُمهاجٍر هندّي يقيمون في اإلمارات العربية المتحدة في العام 
(. في حين أّن الجالية النيبالّية الّصغيرة 0265، ةة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ )إدارة األمم المّتحدة ل 0222

 (.0260ألف ُمهاجٍر نيبالّي )إنتشلي،  522ولكن سريعة الّنمو في اإلمارات العربّية الُمتحدة تُقّدر بحوالي 

هجرة اليد العاملة من الهند ونيبال: يتمّثل الّنوع األّول بالهجرة الّدائمة للُعّمال والمهنّيين ذوي هناَك نوعان من 
المهارات العالية بشكٍل أساسيٍّ إلى البلدان الُمتقّدمة كالواليات الُمّتحدة األمريكّية وكندا والمملكة الُمّتحدة وأستراليا. 

نات ينّيات القرن المنصرم، بيَد أّنها اكتسبت زخًما كبيًرا خالل الّتسعيوقد بدأت ظاهرة الهجرة هذه في بداية خمس
إثَر التطّورات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وزيادة الّطلب على المهنّيين المهرة. أّما الّنوع الثّاني من 

يوافقون  ة والُمتوّسطة الذينالهجرة، الذي ُيشّكُل محور هذا البحث، ينطوي على الُعّمال ذوي المهارات الُمنخفض
على األعمال الّتعاقدّية المؤّقتة في بلدان الخليج العربّي، في مملكة البحرين ودولة الكويت وقطر وسلطنة عمان 

وعام  6035/6030والمملكة العربّية الّسعودّية واإلمارات العربّية الُمتحدة، وخاّصة بعد ارتفاع أسعار الّنفط في 
(. ونتيجة لالرتفاع الُمتزايد في عائدات الّنفط في الخليج العربّي، وما ترّتب على 0262ش، )كابور ديفي 6030

ذلك من االستثمارات في مشاريع ضخمة لتطوير البنى الّتحتّية، باإلضافة إلى الّنقص في األيدي العاملة 
طاٍب لذي خلق بالتّالي عامَل استقالمحلّية المعروضة، فقد توّلد طلٌب ُمتزايٌد على العمالة األجنبّية، األمُر ا

 (. 6003للّطبقات العاملة في الهند ونيبال وغيرهما من البلدان )شيخار، 

تجتذُب بلدان الخليج العربيِّ بشكٍل أساسيٍّ ثالثة مجاالٍت أو ُمستوياٍت من المهارة: المهنّيين ذوي المهارات 
ات الُمتوّسطة ووظائف ذوي المهارات العالية/وظائف ذوي الياقات البيضاء ووظائف ذوي المهار 

الُمنخفضة/الُعّمال ذوي الياقات الّزرقاء. ومن أمثلة الوظائف المهنّية الماهرة، الطبيب والمهندس والُمحاسب 
والُمهندس المعمارّي وأستاذ الجامعة والمدير، في حين ُتعتبُر مهُن الحرفّي والّصنائعّي والّسائق وظائف شبه 

وظائُف التي تتطّلُب مهارات ُمنخفضة على عّمال البناء والّزراعة والمعاونين في المتاجر ماهرة. وتشمُل ال
 والُعمال المنزلّيين.

من جهٍة، ُتشّكُل هجرة العمالة عاماًل ُيعتبر من نواٍح عديدة ُمفيًدا بالّنسبة لكلٍّ من اقتصادي الُبلدان الُمرسلة 
والبلدان الُمستقبلة، وكذلك بالّنسبة لألفراد؛ بيَد أّنه، ومن جهٍة أخرى، هنالَك تحّدياٍت وعيوٌب في عملّية تنقُّل 

َض الُعّمال المرتقبين لُمختلف أشكال سوء الُمعاملة واالستغالل في كال اليد العاملة التي من شأنها أن ُتعرِّ 
(. ومن الّصعوبات العديدة التي تواجه عملّية الَحْوَكمة في الحيلولة دون وقوع اإلساءات 0265الجانبين )هيلر، 
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تيجةٌ لعملّيات ت الخاطئة هَي نوضمان عملّيات توظيٍف عادلٍة يبرُز الفساُد والعجُز الُمؤسَّساتّي. إّن هذه الُممارسا
عملّية  لتنظيم وتبسيط إجراءات»ُمعّقدة، وهي ناجمٌة بشكٍل جزئيٍّ عن النُّظِم ذاتها التي وضعتها الحكومات 

بين البلدان الُمرسلة لليد العاملة ودولة اإلمارات العربّية الُمّتحدة )وزارة الّشؤون الخارجّية بدولة الهند، « الهجرة
ؤوليَن صلة وصٍل بين المس»خلَق هذا الّنظاُم، على حّد تعبير وزارة الّشؤون الخارجّية الهندّية،  (. وقد0223

(. 0221، )ورَد في رجان وآخرون، «الحكومّييَن ووكاالت الّتوظيِف التي تؤّدي إلى زيادة في استغالل الُفقراء
العربّية  عليها عملّية الّتوظيف إلى دولة اإلمارات إّن دافَع هذا المشروع البحثيِّ هَو فهُم الّتحّديات التي تنطوي

الُمتحدة للُعّمال الُمتعاقدين المؤّقتين )من ذوي المهارات العالية والُمتوّسطة والُمنخفضة وغيرهم من المهنّيين( 
كاالِت وو من والية كيَرال الهندّية ونيبال. ومن أجل هذا الغرض، تّم أجراُء العديِد من الُمقابالت مع الُعّمال 

، وغيرها من المصادر الّرئيسّية للمعلومات من البلدان المخصوصة، وتّم تحليلها من منظور سلسلة 1الّتوظيفِ 
 الّتوريد، وتّم عرُض نتائجها في هذه الورقة البحثّية. 

 هجرة اليد العاملة من الهند 1.1

 دوُر هجرة اليد العاملة 1.1.1

ة الهندّية ة، ُتشّكل ُمجتمعات الغربة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ ل وفًقا لبياناٍت صادرة عن إدارة األمم المّتحدة
مليوَن مواطٍن هنديٍّ خارج بلدهم بحسب تقارير العام  60أكبر كتلة جاليات سّكانّية في العالم، حيث يقيُم قرابة 

مليون  60ة المكسيك )(. وتتبُعها ُمباشر 0265ة، ة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ )إدارة األمم المّتحدة ل 0265
)إدارة األمم المّتحدة  0265مليون مواطٍن روسّي( في العام  66مواطٍن مكسيكّي( ومن ثّم االّتحاد الّروسّي )

عامٍل  120.222، على سبيل المثال، حصل 0260(. ففي العام 0265ة، ة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ ل
ّصة، متمّثلة بالحامي العاَم للُمغتربين، وقاموا بُمغادرة الهند هنديٍّ على تصريح الهجرة من الّسلطات الُمخت

(. وقد كان االّتجاه الّرئيسّي لتدّفقات الُعّمال من الهند في الّسنوات 0265)التّقرير الّسنوّي للحكومة الهندّية، 
ن عامٍل في المنطقة، ماليي القليلة الماضية نحَو بلدان الخليج العربّي، حيث ُتشيُر التّقديراُت إلى أّن قرابة خمسة

ليشّكلوا بالتّالي أكبَر كتلِة عمالٍة وافدٍة في الخليج العربّي. وفي اإلمارات العربّية الُمتحدة، يشّكُل الهنوُد أكبر 

                                                           
 اتُمرادف ومن. العمل وأصحاب الموّظفين بين توافق التي حكومّية، أو خاّصة ُمنّظمة، أّية الورقة هذه في الوارد «توظيف وكالة» بُمصطلح ُيقصدُ  - 0

 طلحُمص عن الُمصطلحات هذه تمييزُ  ينبغي. عمالة وُمجّندو عمالة وشركة عمل وكالةُ  نذكر أخرى سيقات   في ُتستخدم قد التي الّتوظيف وكالة مصطلح
 لعاملةا األيدي وتوفّر الُعّمال ُتوّظفُ  حيث العمل، أصحاب بمثابة هذه وتعملُ  العمالة، توريد شركة أو الّتوريد بشركة أيًضا ُيعرف والذي العمالة، موّرد
 .مؤّقتة بصورة العمل أصحاب من لغيرها وّظفتها التي
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)إدارة  0265مليون مواطٍن هندّي بحسب إحصائّيات العام  0.1مجموعٍة من جنسّية واحدة، مع وجوِد قرابة 
، سّجلت كلٌّ من اإلمارات العربّية 0262(. وفي العام 0265ة، ة واالجتماعيّ ؤون االقتصاديّ لشّ األمم المّتحدة ل

من ُمجمل الُعّمال الهنود الُمهاجرين الُمنتشرين في العالم )َخديرا،  %02المتحدة والمملكة العربّية الّسعودّية 
0262.) 

أدية المهارات الُمتوّسطة والُمنخفضة، الذين يقومون بت ومن بين هؤالء، فإنَّ الغالبّية الُعظمى هي من الُعّمال ذوي
 0260وظائَف مؤّقتة، وسوَف يعودون إلى الهند حال انتهاء عقود عملهم، بحسب بيانات الحكومة الهندية للعام 

ين بالمئة من الُعّمال الهنديّ  32(. وقد أظهرت الّدراسات بأّن حوالي 0265)التّقرير الّسنوي للحكومة الهندّية، 
في منطقة الخليج العربّي هي من ذوي المهارات الُمتوّسطة والمهارات الُمنخفضة، في حي ُيشّكل الُعّمال ذوو 

 (.0262بالمئة )بوسي وآخرون،  52المهارات العالية حوالي 

عربّي، األمر الذي لوُتعدُّ والية كيَرال الهندّية واحدةً من أكثر الواليات توريًدا لأليدي العاملة من الهند إلى الخليج ا
أّدى إلى تطّور ملموٍس في هذه البقعة من البالد. إّن العديَد من الّدراسات، كالتّقارير الّسنوّية لوزارة الّشؤون 

 0260/0265و 0266/0260و 0220/0225الخارجّية الهندّية؛ والتّقارير الّسنوّية للحكومة الهندّية لألعوام 
، ُتشيُر إلى أّن أكثر من نصف ُمجمل الُمواطنين 0265& شاهبارا، ؛ باإلضافة إلى سينغ 0260/0265و

بالمئة من ُمجمل الُمغتربين من والية  51الهندّيين العاملين في الخليج العربّي هم من والية كيَرال، وأكثر من 
يات األخرى الُمَورِّدة (. ومن بين الوال0265كيَرال الهندّية ُيقيمون في اإلمارات العربّية الُمتحدة )زكرّيا & رجان، 

للعمالة هناك والية تاميل نادو وأندرا براديش وأوتار براديش وبيهار وبنجاب وبنغال الغربّية )الحكومة الهندّية، 
(، بيَد أّن ُمعظم الكتابات الُمتاحة، فضاًل عن البحوث في الُمتناول، ُترّكُز تحديًدا على والية كيَرال )ساري 0265

 (. 0225ك ساسيكومار، سريفاستافا & إس.

لقد أّدى الفقر وارتفاع نسبة الكثافة الّسكانّية وركود القّطاع الّزراعّي وارتفاع ُمعّدالت البطالة إلى هجرة العديد 
من أبناء كيَرال نحَو بلدان الخليج العربّي بغية االستفادة من الفرص االقتصادّية والوظائف الُمتاحة الّناتجة عن 

الذي  0266(. وقد وجَد مسُح الهجرة في والية كيَرال في العام 0220عزيز & ُمستياري بيغوم، عائدات الّنفط )
قامت به وزارة الّشؤون الخارجّية الهندّية بأّن الهجرة من والية كيَرال الهندّية إلى الخليج العربّي قد انخفض نتيجة 

مّر ندّية أخرى غير والية كيَرال واالنخفاض الُمستلعّدة أسباٍب، كتزايد المعروض من األيدي العاملة من واليات ه
لمدى تفاوت األجور بين كيَرال والخليج العربّي، فضاًل عن تكاليف الهجرة المتزايدة. بيَد أّن مسَح الهجرة في 
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، وجَد بأّن عدد الُمهاجرين من والية كيَرال إلى بلدان الخليج 0260والية كيَرال بعد ثالث سنواٍت، في العام 
(. وبالتّالي، تظلُّ بلدان الخليج 0265)زكرّيا ورجان،  0260و 0266لعربّي كان حقيقة قد ازداد بين العامين ا

 العربّي هي الُوجهة الُمفّضلة بالّنسبة للعديد من الُمهاجرين من والية كيَرال.

الُمتلّقية  دارة في قائمة البلدانإّن الهند هي إحدى البلدان الّرئيسّية الُمصّدرة لأليدي العاملة، مع احتاللها الصّ 
)مجموعة البنك  0265مليار دوالر أميركّي من الحّواالت في العام  30للحّواالت المالّية، والتي ُقّدرت بحوالي 

(. ويرى العديُد من الُخبراء بأّن الهجرة والحّواالت المالّية والتّنمية االقتصادّية مرتبطةٌ كّل االرتباط 0260الّدولّي، 
عضها البعض. فالُمجتمعات التي تعمل بصورة دائمة أو مؤّقتة في الخارج ُتسهُم ليَس فقط في اقتصادات بب

ّنما أيًضا في اقتصادات البلدان الُمرسلة. وعالوة على المال، تشمل تلك الُمساهمات على  البلدان الُمضيفة، وا 
المنشأ. وعلى الّرغم من أّن درجة وطبيعة األفكار والمعرفة وخلق المزيد من فرص العمل في سوق عمل بلدان 

التّأثير على التّنمية قد تتفاوت بشكٍل ملحوٍظ، يتجّلى أثُر الحواالت المالّية في الّدخل القومّي وكذلك في التّنمية 
القائمة في مناطق معّينة، بل وحّتى على الُمستوى األسرّي. فهناَك في الهند تغّيراٌت كبيرٌة من حيث الحّد من 

لفقر وزيادة الّدخل التي ُتشيُر إليها التّقارير بالّنسبة أُلَسر الُعّمال الُمهاجرين، بالُمقارنة مع ُأسر الُعّمال غير ا
(. لقد أّدت الهجرة إلى إحداِث تغّيراٍت عميقٍة في اقتصاد والية كيَرال من حيث 0225الُمهاجرين )هاس، 

(، 0225مل والتّنمية اإلقليمّية وتوزيع الّدخل )َجسِتن بول وسباش، الُمّدخرات واالستهالك والفقر وتنمية سوق الع
(. وقد أفاد مسُح الهجرة في والية كيَرال في 0220وتحديًدا في مناطق مثل ماالبار )عزيز & ُمستياري بيغوم، 

مليون  6.0 ّي منبأّنه مع ازدياد عدد الُمهاجرين الُمّتجهين من والية كيَرال إلى بلدان الخليج العرب 0260العام 
، تضاعفت مع هذا االزدياِد الحواالُت المالّيُة 0260مليون ُمهاجٍر في العام  0.0إلى  6001مهاجٍر ففي عام 

دوالر  6000506022كرور هندّي )أي ما يعادل  65222الّسنوّية خمس مّراٍت في هذه الفترة، أي من 
دوالر أميركّي( في  62060023522ا يعادل كرور هندّي )أي م 36.222إلى  6001أميركّي( في العام 

. ومن الّنتائج األخرى لتلك الهجرة االرتفاع في أسعار األراضي والّسلع االستهالكّية وخدمات 0260العام 
الّرعاية الّصحّية والّنقل ومواّد البناء والمواّد الغذائّية. وباختصاٍر، فإّن تأثير الهجرة من والية كيَرال الهندّية إلى 

 (. 0220دان الخليج العربّي ملموٌس في كّل جانٍب من جوانب الحياة في كيَرال )زكرّيا وكانا ورجان، بل

لقد تّم إجراء العديد من الّدراسات التي غّطت جوانب ُمختلفة من الهجرة من الهند، كتأثير تدّفق العمالة وما 
(، وكذلك دوُر 0220؛ زكرّيا وكانا وَرجان، 6000يرتبط بها من أمواٍل على االقتصاد الوطنّي في الهند )ناير، 



6 
 

(. كما تناوَل عدٌد من الّدراساِت 0225الهجرة في الحّد من البطالة في سوق العمل الهندّي )َجسِتن بول وسباش، 
 مسألة الّتكاليف االجتماعّية الُمرتبطة بالهجرة، وقد ألقت بعُض الّدراسات الّضوَء على القضايا الُمتعّلقة بالّنوع

(. وفي حين أّن الجزء األكبر من األعمال المكتوبة ُمسبًقا قد 0265و 0265االجتماعّي في الهجرة )َرجان، 
تناوَل األبعاد االجتماعّية واالقتصادّية والثّقافّية الُمختلفة لتدّفقات الهجرة، بيَد أّنه لم يتّم إيالء االهتمام الكافي 

(. إّن دراسًة واحدًة فقط عن 0266لعملّية )بياسيري ويكراماسيكارا، للّسياسات والُممارسات الُمّتصلة بهذه ا
(، ُمعتمدةً بشكٍل رئيسيٍّ على 0266ُممارسات الّتوظيف في الخارج الُمتّبعة بالهند )َرجان وفارغيز وجاياكومار، 

الخارج  ظيف في، كانت قد سّلطت الّضوء على الّتجاوزاِت التي تحدُث في عملّية الّتو 0223بياناٍت من العام 
من قبل ُمختلف األطراف المعنّية بهذه العملّية. إّن قصَص الُمعاناة واالستغالل للُمهاجريَن معروفة جّيًدا في 
الهند، وتحديًدا في والية كيَرال. ولكي يتّم التوّصل إلى فهٍم أفضل لعملّية الّتوظيف في الهند، كخطوٍة نحَو الحد 

الُمهاجرون، فال بدَّ من الّنظر في المناخ االجتماعّي الّسياسّي الُمتغّير للّسنوات  من اإلساءات التي يتعّرُض لها
جراءاٍت رسمّية لعملّيات الّتوظيف،  القليلة الماضية، الذي سعت الحكومات لتقويضه عبر استحداث سياساٍت وا 

 وكذلك إللقاء الّضوء على هجرة األيدي العاملة من منظور سالسل الّتوريد.  

 ة الّتوظيف وَحْوكمتهاعمليّ  1.1.1

نظًرا للعدد الُمتزايد من الُعّمال الُمهاجرين من الهند وزيادة تعقيد ُممارسات عملّية الّتوظيف في الخارج، ُتواجه 
الحكومة الهندّية تحّديات جديدة في ُمراقبة وتنظيم أنشطة الجهات الفاعلة المعنّية، كأصحاب العمل ووكالء 

(. إّن انخراط 0266والُعّمال الُمحتملين )َرجان وفارغيز وجاياكومار،  2والوكالء الفرعّيين اريحالّتوظيف والّتص
أطراٍف ُمتعّددٍة ذات مصالح خاّصة في عملّية الّتوظيف أّدى إلى ُمختلف أشكال االستغالل من قبل األطراف 

ر للّسفر واستبدال العالفاعلة في بلدان المنشأ وبلدان المقصد على حّد سواء، كالتّأخير غير المُ  قود وفرط برَّ
(. بالّنسبة للُعّمال الَمَهرة، إّن احتمالّية 0265الّتكاليف المفروضة والّتوظيف غير القانونّي واالحتيال )هيَلر، 

وقوعهم ضحّية لالستغالل منخفضة نسبيًّا بالُمقارنة مع الُعّمال ذوي المهارات الُمتوّسطة وذوي المهارات 
ذين كثيًرا ما يكونون عرضًة لحوادث االحتيال والُمضايقات. إّن الّظروف في الوطن، إلى جانب الُمنخفضة، ال

الّسعي نحَو حياة أفضل، تدفُع بالُعّمال ذوي المهارات الُمتوّسطة وذوي المهارات الُمنخفضة للّشروع في الهجرة 

                                                           
 في أّما(. 0 حاشيةال انظر) الّتوظيف وكالة عن نيابة قانونّية بصورة يعملون الذين األفراد إلى «الفرعيّ  الوكيل» ُمصطلح ُيشيرُ  النيبالّي، الّسياق في - 2 

، دون من يعملون الفرعّيون فالوكالء الهند . نونللقا ُمخالفة أعمال بارتكاب الّتوظيف أنشطة عبر يقوم ُعّمال   مجّندُ  فهو رسمّي، غير بشكل   أي ُرَخص 
 0.6.6 أيًضا انظر
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لفة هذا األمُر، بدوره، المجال أمام أطراٍف ُمختبالّرغم من ارتفاع الّتكاليف والمخاطر الُمترتّبة عليها. وقد أتاح 
للّدخول في تجارة وأعمال الّتوظيف، وكذلك لزيادة تكاليف الهجرة أضعاًفا ُمضاعفة. وكنتيجة لذلك، فالُعّمال 
 الُمهاجرون ليسوا فقط ُمجَبرين على دفع مبالغ مالّية ُمتزايدة أكثر من أّي وقٍت مضى، مع تراكم الّرسوم اإلضافّية
ّنما أيًضا على القبول بظروٍف  الواجب دفعها لُمختلف الجهات الفاعلة في مراحل ُمختلفة من عملّية الّتوظيف، وا 

 (.0260معيشّية وظروِف عمٍل رديئٍة في البلدان الُمضيفة )ساَمنتروي، 

ارج وعملّية ظيف في الخإّن إحاطة الُمهاجريَن علًما في وقت ُمبّكر حيال الّسياسات واإلجراءات الُمتعّلقة بالّتو 
الهجرة والقواعد واألنظمة في الُبلدان الُمضيفة هو أمٌر ُيشّكُل الّركيزة األساسّية لُمبادرة الّتوظيف التي أطلقتها 

(. وتلعُب الّشبكات االجتماعّية دوًرا ُمتزايد األهمّية في ربط وتوجيه 0265ُمنظمة العمل الدولّية )غورُدن، 
وظيف، إذ يعتمُد الُمهاجرون على صالت القرابة والّصداقة في الحصول على المعلومات الُمهاجرين بفرص التّ 

التي تؤّدي في نهاية المطاف إلى الهجرة. فعلى سبيل المثال، في دراسة استقصائّية ألسر الُمهاجرين، تّم 
هاجرات أّنهم طلبوا من المُ  10بالمئة من الُمهاجرين و 36، أفاَد 0266إجراؤها في والية كيَرال في العام 

(. وقد وجدت الّدراسة 0266الُمساعدة من األصدقاء واألقارب في عملّية هجرتهم )َرجان وفارغيز وجاياُكومار، 
ذاتها بأّن مستوى اإلدراك لدى الُمهاجرين حيال ُمختلف األطراف الفاعلة في سلسلِة توريِد العمالِة هو مستًوى 

(. بيَد أّن الحاجة الُملّحة لدى العديد من الُعّمال للهجرة، وما 0266اُكومار، ضئيٌل جدًّا )َرجان وفارغيز وجاي
يترّتب على ذلك من استعدادهم لدفع الّرسوم الباهظة وتحّمل الُممارسات غير العادلِة ونقص المعرفة بشكٍل 

ظيم الّضعيف ر الكافية والتّنواسٍع بينهم حيال القواعد واألنظمة المعمول بها، وذلك جنًبا إلى جنٍب مع الّرقابة غي
من قبل الحكومات، أّدت كّلها مًعا إلى خلق بيئة خصبة لوقوع الُممارسات الخاطئة خالل عملّيات الّتوظيف 

 (.0220)بياسيري ويكراماسيكارا، 

رة من شفي الهند، يتّم تسجيُل وَحْوكمة وكاالت الّتوظيف من ِقَبل الحامي العاّم للُمغتربين بموجب الماّدة العا
لة قانونيًّا إلجراء عملّيات توظيف 6015قانون الهجرة الهندّي،  . ووكاالت الّتوظيف هي الفرد أو الّشركة الُمَخوَّ

لين  –المواطنين الهندّيين للعمل في الخارج. في حين ُيعَتبُر الّتوظيف عن طريق وكالء الّتوظيف غير الُمَسجَّ
في الهند، وُيعتبر أّي شخٍص أو شركة تقوُم بتوظيف شخٍص ما بغرض أمًرا غير قانونيٍّ  -الوكالء الفرعّيين

العمل في الخارج، ومن دون ترخيٍص بذلك، ُمرتكًبا لجريمة بموجب قانون الُعقوبات الهندّي. إاّل أّنه وبالّرغم 
ّل الواليات ك من ذلك، يعمُل الوكالء الفرعّيوَن، غير المعروفة أعدادهم، على نطاٍق واسٍع في مجال الّتوظيف في
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لة، التي ترتكُز  الهندّية. حيث يقوُم هؤالء الوكالُء بتيسيِر االّتصال بين وكاالت الّتوظيف الخاّصة وغير الُمسجَّ
أعمالها بالغالب في المدن، وبين الُعّمال الُمهاجرين الُمحتملين في المناطق الّريفّية في جميع أنحاء البالد. 

مل على ُمستوى الوكالء الفرعّيين في قطاع الّتوظيف لديه حواجز دخوٍل طفيفة وتزدهُر أعماُلهم حيث أّن الع
وال يتطّلُب عملهم مكاتَب ثابتًة ويتطّلب حدًّا أدنى من رأس المال التّأسيسّي. إنَّ للوكالء الفرعّييَن وغيرهم من 

الّنائية  صول إلى الُمجتمعاتالجهات غير الّرسمّية دوٌر حاسٌم في سلسلة توريد العمل نظًرا لقدرتهم على الو 
ومكانة الثّقة التي يحظون بها داخل ُمجتمعاتهم. ويظلُّ هؤالء في الغالب بمنأى عن األطر التّنظيمّية أو آلّيات 

(. وُيظهُر البحث الميدانّي الذي تّم إجراءه من أجل هذه الّدراسة بأّن أغلب الُعّمال 0265الَحْوَكمة )غوردن، 
 على معلوماتهم األولى عن وظيفة في الخارج من خالل وكالٍء فرعّييَن.الُمهاجرين حصلوا 

لين لدى الحامي العاّم للُمغتربين أو لدى وزارة ال ن الخارجّية، فإّن ّشؤو وباعتبار أّن الوكالء الفرعّييَن غير ُمسجَّ
الية ى سلطات شرطة الو حول سوء الُمعاملة الُمرتكبة من قبل الوكالء الفرعّيين تتّم إحالتها إل أّية شكاوٍ 

الُمختّصة/الحامي العاّم للُمغتربين بغرض الّتحقيق واّتخاذ اإلجراءات في حال وقوع انتهاك للماّدة العاشرة من 
، وغيرها من أحكام القانون بحسب االقتضاء. بعَد الّتحقيق في القضّية وتحضير 6015قانون الهجرة الهندّي، 

الّشرطة، بدورها، للحصول على موافقة الحامي العاّم للُمغتربين أو وزارة الّشؤون الّدعوى القضائّية، تسعى أجهزةُ 
من  03الخارجّية أو غيرها من الّسلطات الُمختّصة لُمالحقة الُمّتَهمين في المحكمة الُمختّصة وبموجب الماّدة 

اُر القضائّية هذه، ويتّم إصد. تتّم ُمعالجة طلبات الحصول على عقوبات الُمالحقة 6015قانون الهجرة الهندّي، 
عقوبة الُمقاضاة كمسألة ذات أولوّية من قبل الحامي العاّم للُمغتربين أو وزارة الّشؤون الخارجّية. ففي الفترة ما 

تّم اّتخاُذ اإلجراءات الاّلزمة ضّد  0260تشرين الثّاني، نوفمبر،  52و 0265كانون األّول، ديسمبر،  6بين 
( 600وكالء توظيف بتهمة ارتكاب أنشطة احتيالّية، كان ُمعظمهم في والية ماهاراشترا )وكاالت و  020إجمالي 

 . 0260( بحسب الحكومة الهندّية، 60( وكيَرال )05ومن ثّم في دلهي )

إّن الّتحدّيات التي تواجه الُعّمال الُمهاجرين الهندّيين من ذوي المهارات الُمتوّسطة والمهارات الُمنخفضة خالل 
ة الّتوظيف في كال الّطرفين، من قبل الوكالء والوكالء الفرعّيين في الهند وكذلك أصحاب العمل في بلدان عمليّ 

الّتوظيف، كعدم صرف األجور أو التأخُّر في صرفها أو اإلنهاء الُمبّكر للعقود أو استبدلها، كانت قد أثارت 
في الهند وكذلك حيال الحماية والّرعاية االجتماعّية الّتساؤالت حول ُأطر الَحْوكمة والتّنظيم لعملّيات الهجرة 

للُمهاجرين في الُبلدان الُمضيفة. وعلى الّرغم من الُمبادرات الّصادرة عن وزارة الّشؤون الخارجّية الهندّية لتنظيم 
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لّية ُمبهمًة مالهجرة بغية االضطالع بمسؤولّياتها في ضمان الّرعاية االجتماعّية والحماية للُمهاجرين، التزاُل الع
وتستمرُّ معها حاالت استغالل ماليين الُمهاجرين من ِقَبِل وكالء الّتعيين أو الّتوظيف في ُمختلف مراحل الهجرة 

(. وقد أبَرَزت الّدراسات التي أجراها مركز دراسات التّنمية، في كيَرال، بأّن العديد من 0260)ساَمنتروي، 
، بلدان الخليج العربّي لم يصلوا إلى تلك البلدان بتأشيرات عمل نظامّية المواطنين الهندّيين الذين يعملون في

(. وهو تماًما ما أّكدُه 0262الفتًة االنتباه إلى الخلل واسع الّنطاق في نظام َحْوكمة الهجرة في الهند )ُكمار، 
ألمر بالهجرة ن يتعّلق القد عملت الهند في فراغ سياسّي، حي»وزير الّشؤون الخارجّية الّسابق، كيرشنا ُكمار، 

(. إّن عدم وجود َحْوَكمة صحيحة للهجرة يؤّدي إلى حاالت كبيرة 0262على حّد تصريحه )ُكمار،  «الدولّية
 من الهجرة غير الُموثّقة واالستغالل وانعدام الحماية.

. وقد 6015للعام  نون الُمغتربينإّن األداة الّسياسّية الّرئيسّية للتعامل مع الهجرة الدولّية للُعّمال الهندّيين هي قا
تّم وضعُ هذا القانون بغية رعاية وحماية مصالح الُعّمال الُمهاجرين الهندّيين ذوي المهارات الُمتوّسطة والمهارات 
الُمنخفضة. وُيلزُم قانون الُمغتربيَن الُمهاجرين بالحصول على تصريح للهجرة من مكتب الحامي العاّم للُمغتربين، 

ى وكالء الّتوظيف الحصوَل على شهادة تسجيل صادرة عن الحامي العاّم للُمغتربين )سريفاستافا ويفرُض عل
(. ووفًقا ألحكام قانون الُمغتربين، ُتصّنُف جوازات الّسفر إّما جوازات سفٍر تصريُح الهجرة 0225وساسيكومار، 

توى ر الّتمييز بين الفئتين هو مسمطلوٌب فيها أو جوازات تصريح الهجرة غير مطلوب فيها. علًما أّن معيا
التعليم لدى الفرد صاحب الجواز: وُيعتبر خّريجو الجامعات وذوو الّشهادات األعلى منهم معفّيين عن تصريح 

بلًدا  61الهجرة، في حين أّن األشخاص الذين لم يجتازوا المرحلة العاشرة، والذين ينوون الّسفر إلى إحدى 
تصريح  بغية العمل فيها، يحصلون على جوازات سفٍر تحتاجُ  -تحتاج إلى تصريح الهجرة ُتعتبُر بلداًنا-ُمحدًَّدا 

(. واإلماراُت العربّيُة الُمتحدة هي في الئحة البلدان الثمانية عشر 0266الهجرة )َرجان وفارغيز وجاياكومار، 
 (. 0265التي تحتاج إلى تصريح الهجرة )التّقرير الّسنوّي للحكومة الهندّية، 

قد خلق هذا الّتمييز بين ما يحتاُج تصريًحا للهجرة وما ال يحتاج تصريًحا للهجرة العديد من الّصعوبات في ل
إجراءات التّقديم للحصول على جوازات الّسفر وتصريحات الهجرة، وخاّصة لدى الُمتقّدمين األقّل تعليًما ذوي 

(. وباإلضافة إلى الخطوة اإلدارّية 0260ان، المهارات الُمتوّسطة وذوي المهارات الُمنخفضة )ُكمار وَرج
اإلضافّية المترتّبة على أصحاب الجوازات التي تتطّلب تصريًحا للهجرة، وهي الحصول على هذا الّتصريح، 
يتوّجب عليهم أيًضا تحّمل الّتكاليف المرتبطة بها. مما لفت الّنظر إلى ُمفارقة أّنه في حين أّن الُعّمال الهندّيين 
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اقات الّزرقاء في الّشرق األوسط وجنوب شرق آسيا هم أصحاب الفضل الّرئيسّي والُمساهمات األكبر ذوي الي
ت التي حظيت بشهادة البعض بأّنها كانت بمثابة شبكِة أماٍن حين واجه–في تدّفقات الحّواالت المالّية إلى الهند 

أّنهم يعانون األمّرين في عملّية الهجرة إلى بيَد  -0265الهند عجًزا قياسيًّا في الحسابات الجارية في العام 
 (.0265الخارج على أساس ُمستواهم الّتعليمّي )غوروتشاران، 

لين، وبالتّالي الُمفوَّضين، هو مسؤولون عن إدارة عملّية الهجرة الّرسمّية إلى الخارج.  إّن وكالء الّتوظيف الُمسجَّ
نادو وأندرا براديش، إّن وكالء الّتوظيف هم من كال القّطاعين  بيَد أّنه، في عدٍد من الواليات، ككيَرال وتاميل

ليين ة شؤون الكيرَ دائر الخاّص والعام على حدٍّ سواء. إنَّ شركة االستشارات لتعزيز التّنمية والّتوظيف في الخارج و 
واسٍع نتيجٍة لعدم  دٍ هما وكالتا توظيٍف ُتديُرهما حكومة والية كيَرال. وتحظى هذه المؤّسسات بانتقا غير المقيمين

كفاءتها الملحوظة والبطء في عملّيات الّسوق، باإلضافة إلى افتقارها الستقاللّية عن الوالية والمهنّية العاّمة. 
لة منها، إلى  وبالتّالي، تسعى وكاالت الّتوظيف الخاّصة األكثر تنافًسا ونفوًذا، سواء الُمسّجلة وغير الُمسجَّ

 (. 0262م مكاسبها )رجان وفارغيز وجاياكومار، استغالل هذا الوضع لتعظي

الكثير من الجهود الّرامية إلى إصالح عملّية الهجرة، ودخلت في  ة في الخارجالشؤون الهنديّ لقد بذلك وزارة 
مذّكرات تفاهٍم ثنائّية مع عدد من الحكومات لكسب تعاون تلك الحكومات. فقد وّقعت الهنُد ُمذّكرة تفاهم مع 

عية ( سا0220، ة في الخارجوزارة الشؤون الهنديّ ) 0220حكومة دولة اإلمارات العربّية الُمتحدة في العام 
لتنظيم حراك المواطنين الهندّيين إلى اإلمارات العربية الُمتحدة. وعالوة على ذلك، أدركت الحكومة الهندّية أّنه 
الستيعاب األعداد الُمتزايدة من الُعّمال الُمهاجرين توجَّب عليها إعادة صياغة عملّية الهجرة، وذلك من خالل 

لّنسبة ألصحاب المصلحة الّرئيسّيين، فضاًل عن إعادة تعريف وضع معايير وتحديد األدوار والمسؤولّيات با
، والذي من شأنه أن 60153إطار التّنظيم. إن أهّم اقتراٍح تّم طرحه يهدُف إلى تحديث قانون الُمغتربين للعام 

، وُيعطي الُمهاجرين المزيد من  لحقوق اُيساعد في الّسيطرة على الهجرة غير الّنظامّية من خالل إطاٍر قانونيٍّ
(. إّن العديد من الُمبادرات الّسابقة التي تّم إجراؤها من قبل الحكومة الهندّية لضمان 0265)الحكومة الهندّية، 

الحماية والّرعاية االجتماعّية للُمهاجرين الهندّيين في الُبلدان الُمضيفة، كانت قد تعّرضت لالنتقادات كبيرة 
 (. 0266ضاًل عن عدم التزامها بالمعايير الّدولّية )ويكراماسيكارا، الفتقارها إلى الّشفافّية والتّنسيق، ف

                                                           
 /« https://indiankanoon.org/doc/99408546 »: الّتالي الّرابط على االطالع يرجى الهجرة، قانون من اإلنكليزّية الّنسخة على للحصول -3 
 (6102 نوفمبر/الّثاني تشرين 7)
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 هجرة اليد العاملة من نيبال 1.1

 دور هجرة اليد العاملة 1.1.1

لقد تزايَد عدُد الّسكان في نيبال، كما هو الحال في العديد من دول جنوب آسيا، بشكٍل ُمتسارٍع خالل العقود 
 00.000، بلَغ تعداُد ُسّكان نيبال حينها قرابة 0266نّي للعام القليلة الُمنصرمة. فبحصب اإلحصاء السُّكا

مليون نسمة. وتتمّيُز نيبال نسبة مرتفعة  05656ابة الذي بلغ قر  0226مليون نسمة، ُمقارنة بتعدادهم في العام 
عن  سنة، في الوقت الذي كان ما يزيدُ  06.0من الّشباب من ُمجمل عدد الّسكان، حيث بلغ ُمتوّسُط األعمار 

لى درجة أقّل، البطالة بشكٍل  55بالمئة من ُمجمل الّسكان أقّل من  32 سنة من العمر. إّن العمالة الّناقصة، وا 
عاّم، جنًبا إلى جنٍب مع بيئة غير حاضنة لألعمال الحّرة والمشاريع الّتجارّية كانت قد جعلت من هجرة العمالة 

النيّبالّيين الذين يدخلون سوق العمل كّل عاٍم )بحسب ُمنّظمة العمل  ألٍف من الشُّّبان 022خياًرا جّذاًبا لقرابة 
ِح أن ينخرَط ُمعظُمهم (: »0260(. ووفًقا لُبخاريل )0260؛ هيَغن زانكر وآخرون، 0260الدولّية،  من الُمرجَّ

يُم اقتصاد الذي ُيدفي األعمال الّزراعّية الُمرتبطة بحلقة اإلنتاجّية الُمنخفضة والُممارسات التّقليدّية األمر 
، في حين يتّم استيعاُب اآلخرين في الّتجارة ُمنخفضِة الُمستوى والّصناعات الّتحويلّية. في هذا الّسيناريو، «الكفاف

يبقى دخُل ما ال يقلُّ عن ثُلِث القوى العاملة دوَن خّط الفقر الوطنّي، األمر الذي ُيشكُِّل بدوره عاماًل حاسًما 
ُع فئة الشّ  باب على البحث عن عمٍل في ُبلداٍن أخرى. وُتشيُر مصادر مختلفة إلى أّنه يقوُم يوميًّا قرابة ُيشجِّ

من الّنيبالّيين الّشباب بُمغادرة البالد عبر مطار تريبهوفان الّدولّي، ساعين إلى تحقيق حيوات أفضل  6522
 يشمُل هذا على األشخاص الذين ُيهاجرون (. وال0265كانون الثّاني/يناير،  4لهم وأُلَسِرهم )ذا كاتماندو بوست، 

خارج األنظمة المعمول بها في البلدان الُمرسلة وبلدان العبور والبلدان الُمستقبلة. وقد اعتبرت الحكومة الّنيبالّية 
دارة العمل، ا مُر الذي ألالعمالَة األجنبّية الُمدارة بصورة جّيدة بأّنها سياسٌة واستراتيجّيٌة للّتخفيف من حّدة الفقر وا 

( والخّطة المرحلّية لثالث 0223-0220انعكَس في الخطط الدورّية. فقد وضعت الخّطة العاشرة )بين عامي 
ألًفا من الشُّّبان بالّتوالي،  352ألًفا و 552( أهداًفا ُمحّددة تتمثَُّل بإرسال 0262-0223سنوات )بين عامي 

 (. 0260ل، للعمل في الخارج خالل فترة التّنفيذ )حكومة نيبا

وفًقا إلدارة العمالة األجنبّية، إّن تصريحات العمل الممنوحة للعمالة في الخارج هي في تزايد ُمّطرد. ففي فترة 
تصريًحا للُمرّشحين  0000650بمنح  ، قامت إدارة العمالة األجنبّية0260و 0221ست سنواٍت، بين عامي 

بالمئة  653بالمئة من تعداد ُسّكان نيبال. وُتظهُر األرقاُم زيادة مذهلة بنسبة  1الُمحتملين، أي ما ُيعادُل نحو 
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الّصادرة خالل  الّتصاريحومن بين إجمالي ة الُمشار إليها وسنتها األخيرة. عند الُمقارنة بين الّسنة األولى للفتر 
عمالة. وفًقا للبيانات الّصادرة بالمئة( من قبل شركات ال 33.3تصريًحا ) 6300050ترة، تّم تحضير تلك الف

للّنساء( تّم إصداُرها  55110تصريًحا للّرجال ُمقابل  6200560تصريًحا ) 6215601عن وزارة العمل، إّن 
 00005ا للّرجال ُمقابل تصريحً  060005) 010551، وتّم الّترتيُب لُمعظمها، 0260و 0260بين العامين 

بالمئة من الُمهاجرين قاموا بالهجرة عن  06تصريًحا للّنساء(، من قبل شركات العمالة. وُيبّيُن هذا العدُد بأّن 
نَّفة بحسب الّنوع االجتماعّي  زايًدا تطريِق شركات العمالة في الّسنوات الخمسة الماضية. وُتظهُر البيانات الُمصَّ

، 0265و 0221بالمئة بين العامين  055د الّتصاريح الصادرة لإلناث، التي ارتفعت بنسبة غير تنسابّي في عد
من أبرز ما و بالمئة في عدد الّتصاريح الّصادرة للّذكور في الفترة الزمنّية ذاتها.  655بالُمقارنة مع ارتفاٍع بلغ 

نيبال. إّن  مس والّسبعين ُمقاطعة فيأظهرته البيانات هو توزُُّع الحاصلين على التصاريح الذي تمّثل في الخ
العشر ُمقاطعات ذات الّنسبة األعلى بين تلك الُمقاطعات، عند ترتيبها تنازليًّا، هي دانوسا وماهوتاري وجابا 

 ومورانج وسيراها وناوالباراسي وَسبتَاري وسنساري وسارالهي وروبانديهي. 

بالمئة من إجمالي تصاريح  02.0ن من نيبال هي ماليزيا )إّن ُبلدان المقصد األكثر جذًبا للُعّمال الُمهاجري
بالمئة( واإلمارات العربّية  60.0بالمئة( والمملكة العربّية السعودّية ) 05.3العمل الممنوحة( وتليها دولة قطر )

إلمارات (. ومن بيِن دول الخليج العربّي ُتعتبر دولة ا0260)إدارة العمالة األجنبّية، بالمئة(  62.5الُمتحدة )
ألف نيبالّي في البالد  522العربّية الُمتحدة الوجهة الُمفّضلة لدى الُمهاجرين النيبالّيين، مع وجود ما يقارُب 

تجتِذُبهم إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة فرُص العمل الجّيدة الُمتاحة لكل من الُعّمال ذوي . (0260إنتشلي، )
العربّية  اإلماراتإلى الّنيبالّيون  ينظرُ قد المهارات العالية وذوي المهارات الُمنخفضة أيًضا )المرجع ذاته(. 

إدارة العمالة لقد أصدرت (. 0260دا )إنتشلي، على أّنها خطوة للهجرة نحَو بلدان أخرى كأستراليا وكنالُمّتحدة 
تصريًحا للعمل للُمهاجرين الّراغبين  060602ة، التي ُتعتبُر الذراع اإلدارّي لوزارة العمل، عدًدا وقدره األجنبيّ 

تصريًحا للّنساء(  01005تصريًحا منها للّرجال ُمقابل  613035بالذهاب إلى دولة اإلمارات العربية الُمتحدة )
ُهنالَك أية  وفي حين ليَست. (0260إدارة العمالة األجنبّية، ) 0260وشهر نيسان، أبريل،  0266عام  بين

الُمساعدة التي تقّدُمها شركات العمالة للنيبالّيين الُمهاجرين إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة بيانات ُمتاحة حول 
بنحو  0260ن يستخدمون هذه الوكاالت في العام ، تُقّدُر اإلحصائّيات عدد الُمهاجرين الذي0266حتى عام 
رجاًل  60051ُمهاجًرا )منهم  00233نساٍء(، بالُمقارنة مع  60325رجاًل و 663151)منهم  653506

 .(0260امرأة( ُيسافرون إلى اإلمارات العربية الُمتحدة على حسابهم الخاص )إدارة العمالة األجنبّية،  0060و
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نظًرا إلى تزايد العدد اإلجمالي للُمواطنين الّنيبالّيين الذين ُيهاجرون في كّل عام بغاية العمل، ُتظهُر كذلَك 
الحواالت المالية اّتجاًها تصاعديًّا. لقد أصبحت الحواالت المالّية عامَل إسهاٍم رئيسيٍّ في دخل األسرة وكذلك 

 لى ذلك، نتيجة للتدّفق القوي للحواالت المالّية، فإّن ميزان الحسابللبالد. وعالوة عفي الناتج المحلّي اإلجمالي 
الذي عادةً ما يشّكُل مصدًرا رئيسيًّا لعدم االستقرار في االقتصاد الكلّي بالّنسبة لالقتصادات في جنوب -الجاري 

 0.35لمالّية إلى نيبال(. فقد بلغت تدفُّقات الحواالت ا0260في نيبال هو إيجابّي )منظمة العمل الدولّية،  -آسيا
بالمئة من الناتج المحلّي اإلجمالّي في  50.0، أي ما مّثَل جزًءا نسبُته 0265مليار دوالر أمريكّي في العام 

 مقدار ، بلغت0225في حين أّن تدفُّقات الحواالت المالّية، في العام (. 0260)البنك الّدولّي،  0260العام 
بالمئة بين عامي  5.0لقد بلَغ رصيُد الحساب الجاري (. 0260بنك الدولّي، مليون دوالر أمريكّي فقط )ال 336

(. 0260، وكان من الُمتوقَّع أن يرتفع بشكٍل طفيٍف خالل الّسنوات التالية )منظمة العمل الدولية، 0260/0265
المالّية التي دعمت رّية و وفًقا لشبكة جنوب آسيا للمعاهد االقتصادّية، ولَّدت الهجرة للعمل في الخارج الموارد البش

. وُتظهُر إحصاءاٌت (Sanei،0266التخفيف من الفقر في المناطق الّريفّية في نيبال بشكٍل رئيسيٍّ )ساني، 
صادرة عن البنك الّدولّي بالّتساوي االنخفاض الملحوظ في معّدالت الفقر في البالد. يرى البعُض بأّن التدّفقات 

بالمئة في العام  05.0ت مالّية من هجرة العمالة أّدت إلى تخفيض الفقر إلى الكبيرة من األموال بشكل حواال
(، وذلك على الّرغم من الحرب 0266)البنك الدولّي،  0220بالمئة في العام  52.0بالُمقارنة مع  0266

 .(0265ان، )َرجاألهلّية الطاحنة التي شهدها البالد وما عانته من ركوٍد في النمو الّزراعّي خالل الفترة ذاتها 

 عملّية الّتوظيف وحوكمتها 1.1.1

هم من أصحاب األجور الُمنخفضة ويعملون في وظائف للُمبتدئين من إّن ُمعظم الُعّمال الُمهاجرين من نيبال 
لة بشكِل مكافآٍت أو ضمان  دون أّي استحقاقاٍت على المدى الطويل، كالمعاشات التّقاعدّية والّتعويضات المؤجَّ

وفير ت اجتماعّي. وغالًبا ما يتعّرضون لالستغالل من قبل أصحاب العمل الذين يتخّلفون عن دفع أجورهم أو عن
بيَد أّن االستغالل يبدأ في الكثير من الحاالت في (. 0260ظروٍف معيشّية إنسانّية )منظمة العفو الدولّية، 

. يقوم العديُد من الوسطاء وشركات العمالة في نيبال (0265كانون الثّاني/يناير،  4ذا كاتماندو بوست، نيبال )
قوٍد ُمصاغة بشكٍل ُيضرُّ الُعّمال )هاغن زانكر وآخرون، للتوقيع على عبالّضغط على الُعّمال الُمحتملين 

(، مّما ُيعّرضهم لمخاطر عبودّية الدَّين، من خالل فرض رسوِم تعيييٍن باهظٍة والعمل في وظائف خطيرة 0260
والّدفع الّناقص لألجور أو عدم دفعها على اإلطالق، فضاًل عن اإلساءات الجنسّية والجسدّية وغيرها من أشكال 
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الُممارسات الّسيئة وسوء الُمعاملة. ورغًما من أّن الُعّمال الُمهاجرين ذوي المهارات الُمتوّسطة والُمنخفضة 
اليزالون يعانون من وطأة االعتداءات ُيساهموَن بأكثر من ربع الناتج المحلّي اإلجمالّي للبالد، إاّل أّنُهم 

 ف من األطراف الفاعلة المحلّية واألجنبّية على حّد سواء. والُممارسات الّسيئة خالل عملّية الّتعيين والّتوظي

، والذي 6000، وتّم تعديلُه في عام 6015إّن قانون العمالة في الخارج، الذي تّم طرحُه في نسخته في عام 
 ا في ذلك، ُيحدُِّد اإلطار المؤسَِّسّي لتسهيل الهجرة، بم0223تّم استبدالُه بالقانون المعمول به حاليًّا في العام 

مواصفات الّلوائح الخاّصة بوكاالت الّتوظيف، وتفويض الّصالحّيات ألجهزة الهجرة، واألهّم من ذلك كّله، رعاية 
مصلحة الُعّمال وعائالتهم. إّن األطراف الّرئيسّية المعنّية بقانون العمالة في الخارج هم الُعّمال الُمحتملون 

لة والوكالُء  وأصحاُب العمل. وتتمُّ إدارة شؤون هذه األطراف الفاعلة األربعة من قبل وشركات العمالة الُمَسجَّ
وهيئة تحكيم العمالة في الخارج ومكتب العمل بمطار مجلس تعزيز العمالة في الخارج إدارة العمالة األجنبّية و 

ُل  من قانون  50باب التريبهوفان الّدولّي، باإلضافة إلى ُملحقيات العمل في ُمخَتَلف البلدان الُمضيفة. يفصِّ
دارة هذا الّصندوق  0223العمالة في الخارج للعام  إنشاَء صندوٍق للّرعاية االجتماعّية من قبل حكومة نيبال، وا 

ى ووفًقا لهذا البند، إّن الّتكاليف التي تتكبدها شركات العمالة سواًء علمجلس تعزيز العمالة في الخارج. من قبل 
الّتدريب يتمُّ إيداُعها في هذا الّصندوق. واألهمُّ من ذلك، إّن على كلِّ عامٍل  هيئة ُرخٍص أو تجديد أو رسوم

دوالر  02يستعدُّ للحصول على عمٍل في الخارج تقديُم ُمساهمة للّصندوق، تُقدَُّر حاليًّا بألف روبية نيبالّية )
لُس ضمن األمور التي يقوم مجأمريكّي( للّشخص الواحد، وذلك قبل أن ُيغادر البالد إلى البلد المضيف. ومن 

 تعزيز العمالة في الخارج باستخدام صندوق الّرعاية االجتماعّية للُمهاجرين لتغطيتها ما يلي:

 ؛نفقات تدريبات ما قبل الُمغادرة 

 نفقات تعليم أبناء الُمهاجرين الذين لقوا حتفهم أو اختفوا أو تعّرضوا لإلعاقة؛ 

  ّساء العامالت الُمهاجرات؛إنشاُء مراكز الّرعاية ألطفال الن 

 نفقات الّتكاليف الّطبّية للُمهاجرين الذين يعودون إلى نيبال نتيجة لمشاكل صحّية دون استكمال العقود؛ 

  صرف الّتعويضات للُعّمال الُمصابين وعائالت الُمهاجرين المتوفين، باإلضافة إلى تكاليف استعادة
 جثامين الُمتوّفين؛
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  .تكاليف إجالء الُمهاجرين في حاالت األزمات 

، قامت نيبال بَسنِّ قانوٍن شامٍل للعمالة في الخارج عّدل وجمع كلَّ 0223في الخامس من أيلول، سبتمبر، 
تأسَّست إدارة . 6015ن العمالة في الخارج للعام القوانين الّسابقة الُمتعّلقة بالعمالة في الخارج، وخاّصة قانو 

لحّل محّل إدارة تعزيز العمالة، بيَد أّن  0223ألجنبّية بعد صدور قانون العمالة في الخارج للعام العمالة ا
الحكومة النيبالّية قامت بإنشاء إدارة عمل مستقّلة، بإشراٍف من الوزارة ذاتها، إلدارة شؤون الهجرة الّداخلّية. لقد 

لح الُمهاجرين. ومع ذلك فإّن الُمهاجرين الذين يسافرون تّم تأسيُس إدارة العمالة األجنبّية لحماية ورعاية مصا
عن طريق الهند أو يتّبعون طرًقا أخرى غير ُمباشرة، وبالتّالي ال يسّجلون ُمغادرتهم لدى وزارة العمل، يظّلون 

ى وظائف لحصول علالذين يسعون ل ،غير موثّقين. ُتشيُر بعُض التّقديرات إلى أّن عدد النيبالّيين غير الُمَوثَّقين
 .(0260مليون شخٍص )ديكسيت،  5في الخارج عن طريق الهند، بقرابة 

إطاًرا قانونيًّا ُمعّقًدا ألبعد الحدود إلرسال الُعّمال إلى بلداٍن أخرى،  0223يقدُِّم قانون العمالة في الخارج للعام 
لة فقط إرساُل البما في ذلك من الفحوصات والّتصاريح من عّدة هيئات. يحقُّ لشركات العمالة ال عمالة إلى ُمَسجَّ

كذلك الّترتيبات الُمباشرة بين الحكومة النيبالّية  0223الخارج. ومع ذلك، يتناول قانون العمالة في الخارج للعام 
( 6التي تطلُب توريد العمالة. في تلك الحالة، ينّص الباُب الخامس )والبلدان األجنبّية أو مؤّسسات الّتوظيف 

على أّنه يحّق لحكومة نيبال اختيار أّية شركِة عمالٍة من خالل  0223مالة في الخارج للعام من قانون الع
المجال أمام الُعّمال لالتّباع  0223ُمنافسة مفتوحة الختيار الُمرشَّحين. كما ُيتيُح قانون العمالة في الخارج للعام 

ة الحاليّة لعمليّة الخريطباب الّرابع: اللّتوظيف في مساراٍت فردّية. وترُد تفاصيُل المسارات الُمختلفة لعملّية ا
 .التّوظيف

ّنما يحقُّ ذلك فقط لشركات  0223ينصُّ قانون العام  على أّنه ال يحقُّ لألفراد العمل كوكالء لتوظيف الُعّمال، وا 
لة بموجب قانون الّشركات للعام  ارة الُمربحة للغاية . وبالتّالي، إّن الّدخول في هذه الّتج0220العمالة الُمَسجَّ

ُب على أّي شركة تسعى للحصول على تصريٍح  ام بعملّيات الّتوظيف للقيُمقّيٌد وفًقا لنظام ترخيٍص شديٍد. يتوجَّ
مليون روبية  5ان تدفَع رسوم الّترخيص المنصوص عليها، ويتوّجب أن يكون بحوزتها مبلغ استئمانّي بمقدار 

دوالر أمريكّي( نقًدا  0500ألف روبية نيبالّية )ما يعادل  322يكّي( أو دوالر أمر  01200نيبالّية )ما يعادل 
دوالر أمريكّي( كتأميٍن. يتّم إصداُر  06520مليون روبية الباقية ) 0.5باإلضافة إلى ضماٍن مصرفيٍّ بمبلغ 

نتهاء من الّسنة اال الّترخيص لمّدة سنة مالّية واحدة، وقابل للتجديد لمّدة تصل إلى ثالث سنوات مالّية الحقة بعد
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لة، ويتوّجب عليهم األولى.  يحقُّ لألفراد العمل كوكالء ولكن فقط من خالل ارتباط بشركات العمالة الُمَسجَّ
، يحقُّ لشركة 0221من قواعد العمالة األجنبّية للعام  30وبحسب الباب الّتسجيل لدى إدارة العمالة األجنبّية. 

( fn.2العمالة فتُح مكاتَب فرعّية وتعيين عدٍد من الوكالء )الذين ُيشار لهم هنا بالوكالء الفرعّيين؛ انظر أيًضا 
ل لُّ كادٍر بالعمل لكي يقوم كو  ين لدى إدارة العمالة األجنبّية.للقيام بتسيير أعمالها، وذلك شريطة أن يكونوا ُمسجَّ

دوالر  6100ألف روبية نيبالّية )ما يعادل  022كوكيٍل فرعّي، يتوّجب على الّشركة إيداُع مبلٍغ نقديٍّ وقدره 
. . واألهّم من ذلك، تتحّمُل شركُة العمالة كامل المسؤولّية حيال أأمريكّي( يمنُع و ّي عمل يرتكبه العميُل الفرعيُّ
 منًعا باتًّا على أّي وكيٍل فرعيٍّ العمَل مع أكثر من وكالة في أّي وقت من األوقات. ( 62) 01الباُب 

، على األحكام الُمتعلِّقة بتعيين 014في نيبال، وتحديًدا القاعدة  0221قواعد العمالة األجنبّية للعام تنصُّ 
ل الفرعّي وأن حصول على رخصة الوكياليزاُل يتوّجب على الوكاالت تقديُم طلٍب للالوكالء الفرعّيين في نيبال. 

على توّفر المؤّهالت التالية للوكالء  0221وتنصُّ قواعُد العام ألف روبية نيبالّية.  022تدفَع رسًما قدره 
 الفرعّيين في نيبال: 

  القدرة على القراءة والكتابة بالّلغة الّنيبالّية بشكٍل طليق؛ 

  الُمتعّلقة بالعمالة األجنبّية )يقُع تقديُر وتقييُم هذه المهاراتالقدرة على جعل اآلخرين يفهمون األمور 
 ؛على عاتق الوكالة(

 5لم يسبق وأن عوِقَب الرتكاب جرٍم جنائيٍّ مخّل بالّشرف. 

ُترسُل لها  تعييُن وكالٍء فرعّييَن في بلدان المقصد التيوتنصُّ القواعُد ذاتها على أنَُّه يحقُّ لوكاالت الّتوظيِف 
 ال. وتشمُل المؤّهالت الوكالء الفرعّيين المطلوبة في بلدان المقصد ما يلي: الُعمّ 

 يجُب أن يكون مواطًنا نيباليًّا؛ 

 حاصل على شهادة جامعّية على األقّل؛ 

                                                           
 : الّتالي الّرابط في القوانين هذه من اإلنكليزّية الّنسخة على االطالع ُيمكن. 6112( 6122) نيبال في الخارجّية العمالة قوانين - 4 

 «http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=95077&p_country=NPL&p_classification=17» 

 ذاته. الّسابق المصدر - 5 
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 .لم يسبق وأن عوِقَب الرتكاب جرٍم جنائيٍّ مخّل بالّشرف 

يتمُّ تجديُد و  بل وكاالت الّتوظيف.تقديُمها من قيتوّجُب على الوكالء الفرعّيين حيازة بطاقاٍت شخصّية يتّم 
. يحقُّ لوكالء الّتوظيف الفرعّيين العمل مع وكالة توظيٍف واحدة فقط. كما  البطاقات الّشخصّية بشكٍل سنويٍّ

ُحف  ،ويتوّجُب على كّل وكاالت الّتوظيف نشُر إشعاٍر سنويٍّ   العناوينالُموزَّعة وطنيًّا، األسماء و في إحدى الصُّ
، من بين 0265/0260ـــاملة لوكالء الّتوظيف الفرعّيين. ووفًقا للتّقرير المرحلّي إلدارة العمالة األجنبّية لـالك

ٍل، قاَم  322 ووفًقا للّرابطة الّنيبالّية لوكاالت الّتوظيف . 0265منهم بتجديد رخصهم في العام  500وكيل ُمَسجَّ
. ألَف شخٍص يعملو  02في الخارج، هناك حوالي  يشمُل و ن كوكالء توظيٍف فرعّيين بدوام كامل أو بدواٍم جزئيٍّ

لين. هذا الّرقُم كالًّ من الوكالء الفرعّيين لين وغير الُمسجَّ  الُمَسجَّ

وكما هو الحال في الهند، يقوم وكالء الّتوظيف الفرعّيون في نيبال بدور الوسطاء والميّسرين الذين يقومون 
حوريًّا في ويلعُب وكالُء الّتوظيِف الفرعّيون دوًرا مبالجمع بيَن وكاالت الّتوظيف والُعّمال الُمهاجرين الُمحتملين. 

يكون الُعّمال من أفراد عائلة أو أصدقاء وكالء الّتوظيف أو أّنهم توظيف الُعّمال للعمل في الخارج. وغالًبا ما 
بال، ولكّنهم ن وظائف ُمختلفة في نيإّن لدى وكالء الّتوظيف الفرعّييلهم عن طريق العائلة واألصدقاء. قد أرسلوا 

جرين الُمحتملين ايشّكلون في األساس حلقة الوصل بين المناطق الّريفّية وكاتماندو، حيث يحضرون الُعّمال الُمه
 إلى العاصمة إّما للّتوظيف الُمباشر أو إلحالتهم إلى وكاالت توظيف أو وكالء توظيف فرعّيين آخرين. 

ر لتوفي الُمقاطعات، قامت نيبال بإطالق مراكز موارد الُمهاجرين في كاتماندو وغيرها من 0262في عام 
ت مجلَس الّتعليم أنشأرات ُمستنيرة. ومن الجدير بالذكر أّن نيبال المعلومات الاّلزمة للُعّمال الُمحتملين الّتخاذ قرا

 لمهارات. ل الذي ُيوّفُر حاليًّا اختباًراالتقنّي والّتدريب المهنّي، تحت إشراف وزارة الّتربية والّتعليم، 

دراًكا منها بالفراغ الّسياساتّي الُمستمّر في سياق الّتدّفقات الّضخمة للُعّمال  ت حكومة نيبال الُمهاجرين، أعلنوا 
. وتناولت 6000سة العمالة الوطنّية للعام ، التي حّلت محّل سيا0260سياساتها الخاّصة بالعمالة األجنبّية للعام 

 هدفالهجرَة من منظور الّرعاية والّسالمة والحماية والكرامة، ُمشترطًة أن  0260سياسة العمالة األجنبّية للعام 
العمالة األجنبّية اآلمنة والُمنتظمة والُمحترمة والموثوقة للُمساهمة في »دّية سيكون لضمان الهجرة االقتصا

الّتخفيف من الفقر جنًبا إلى جنٍب مع التّنمية االقتصادّية واالجتماعّية الُمستدامة من خالل الفوائد االقتصادّية 
ومن بين جملة من األمور، تسعى . (0260 العمل، وذلك بحسب )وزارة« وغير االقتصادّية للعمالة األجنبّية
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يبدأ الُمهاجرون دورة الهجرة غارقيَن بالّديون، وهو أمٌر شائُع الحصول في نيبال.  أالّ هذه الّسياسُة إلى ضمان 
وال هذه ، التي لكما كان إعالُن هذه الّسياسة خطوة نحَو تحقيق استخداٍم فاعٍل للحواالت المالّية للُمهاجرين

ما ووافقت كانت سُتسّخر إلى حدٍّ كبيٍر لسداد الديون التي تكّبدها الُمهاجر في بداية دورة الهجرة. الّسياسة ك
ة الذي سيقّدُم قروًضا بفوائد ُمنخفضة للُعّمال الُمحتملين بغي« مصرف العمالة»الحكومة النيبالّية على إنشاء 

أن ُيَوفِّر  مطلوبة للهجرة بشكٍل رسمّي. ومن المتوّقعتغطية أتعاب الوكالء وتكاليف الّنقل وغيرها من الّتكاليف ال
المصرف حساباٍت للحواالت المالّية، وأن ُيساعد الُعّمال الّسابقين على الحصول على رأس ماٍل إضافيٍّ 

 لألغراض االستثمارّية بهدف تعزيز إعادة اإلدماج الّناجحة.

، نّص قراٌر وزاريٌّ صادٌر 0265من تّموز، يوليو، « التّأشيرة الحّرة والتذكرة المجانّية»وباإلضافة إلى سياسة 
وصاعًدا، ال يتوّجُب على الُعّمال الُمحتملين دفُع أّية  0265عن وزارة العمل بأّنه، اعتباًرا من تموز/يوليو 

 قط إذا ذكر أصحاب العمل بشكل خطيٍّ بأّنهم لن يقومواتكاليف مقابل الّتوظيف باستثناء رسوم الخدمات، وف
وفي إعالناٍت الحقة، طلبت وزارة العمل من الّسفارات الّنيبالّية في ماليزيا ودول مجلس بتغطية تلك الّرسوم. 

ن يالّتعاون الخليجّي السّت )المملكة العربية السعودية وقطر والكويت واإلمارات العربية الُمتحدة ومملكة البحر 
طلبات توظيف الُعّمال الّنيبالّيين الُمقدمة من أصحاب العمل غير وسلطنة عمان( إيقاف الّتصديق على 

الُمستعّدين لدفع رسوم وتكاليف التّأشيرة والّتذكرة. وقد عارضت شركات العمالة النيبالّية بشّدة هذا القرار الوزارّي، 
 ن األخرى الُمرسلة للعمالة، كبنغالديش، قد تستولي على هذا الحقلقائلة بأّن هذا القرار ليس عمليًّا، وأّن البلدا

 01في ماليزيا وبلدان مجلس الّتعاون الخليجّي إن تمّسكت نيبال بسياسة صفر الّتكلفة )التايمز النيبالّية، 
 .(0265حزيران/يونيو، 

 في اإلمارات العربّية الُمّتحدة توظيف اليد العاملة 1.1

الُمتحدة هي واحدٌة من أغنى بلدان العالم من حيث نصيب الفرد، من الّدخل القومّي إّن اإلمارات العربّية 
لقد تمَّ تسخيُر عائدات (. 0265)البنك الّدولّي،  0265دوالر أمريكّي في عام  32532اإلجمالّي، الذي بلَغ 

ة الوطنّية، األمر االقتصاديّ  التنمية االجتماعّيةفي الّنفط الّضخمة في البالد في تنمية البنية الّتحتّية وكذلك 
الذي ترتّبت عليه الحاجة الُمتزايدة للعمالة األجنبّية في كاّفة مجاالت العمل في القطاع الخاّص منذ ستّينات 
القرن الفائت، ولكن وبشكٍل خاصٍّ منذ الّسبعينات وصاعًدا. إّن اإلمارات العربية الُمتحدة هي واحدة من البلدان 

، شّكل الُمهاجرون 0265التي ُيشكُِّل فيها الُمهاجرون الغالبّية الّساحقة من السُّكان )فحّتى العام  القليلة في العالم
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مليون نسمة.(؛ وبالتّالي تستضيُف اإلماراُت  0.0ماليين نسمة من أصل مجموع السُّكان الذي بلغ حينها  1
ة قتصاديّ ؤون االلشّ إدارة األمم المّتحدة لالم )العربية الُمتحدة خامَس أكبر تعداٍد للُمهاجرين الدولّيين في الع

في اإلمارات العربية الُمتحدة هي في الغالِب جنوب آسيوّية )من إّن فئة الّطبقة العاملة . (0265، ةواالجتماعيّ 
بالمئة من القوى العاملة في  02الهند والباكستان وبنغالديش ونيبال وسريالنكا(، إذ يشّكل الجنوب آسيوّيون 

  6بالمئة من إجمالي عدد السُّكان في اإلمارات العربية الُمتحدة. 55(، ويشّكلون 0265البالد )ماليت واليوحة، 

تنظُر اإلمارات العربّية الُمتحدة إلى هجرة الُعّمال إلى الخليج العربّي بوصفها ترتيًبا ينبغي أن يبقى مؤّقًتا، كما 
 ؤولين الحكومّيين، مثاًل، من ِقَبل وزير العمل الّسابق بدولة اإلمارات،تّم التّأكيد بصورة ُمتكّررٍة من قبل المس

 ، حيث قال:0220في العام  الكعبي عبد اهللمعالي الدكتور علي بن 

 أّن الُعّمال الوافدين إلىلقد وضعت دولة اإلمارات العربّية الُمتحدة مجموعة من القوانين واألنظمة لضمان »
مؤّقتة، وليسوا ُمهاجرين دائمين؛ أّنهم ال يتركون بلدانهم ويأتون إلى اإلمارات العربية البلد موجودون بصورة 

ّنما يأتون بموجب عقود عمٍل مؤّقتٍة لتأدية أعمال ووظائف ُمعّينة، وبعد ذلك  الُمتحدة للعيش بشكٍل دائٍم، وا 
 «يعودون إلى ديارهم

ُمعترٌف به من قبل حكومة دولة اإلمارات العربية  «االقتصادفي تنشيِط إّن الدور الهاّم للعمالة األجنبّية »
الُمتحدة، حيث أّن عدًدا من القوانين واألنظمة تّم تنفيُذها من قبل اإلمارات في الّسنوات الماضية، بما في ذلك 

قامة وعمل الُعمّ 0260ُمعظُم اإلصالحات األخيرة لقانون العمل في عام  ال ، والتي تسعى لتنظيِم دخوِل وا 
 (.0265األجانب في البالد، فضاًل عن ضمان حماية الُعّمال )غباش، 

لقد صادقت اإلمارات العربّية الُمتحدة على تسع ُمعاهداٍت دولّية ُمختلفة: بخصوص ساعات العمل والعمل 
بين الذكور  ورجيلّي للمرأة والُمساواة في األالقسرّي والتّفتيش على العمل في قطاعي الصناعة والّتجارة والعمل اللّ 

 والحّد األدنى لسّن العمل والّتمييز في الّتوظيف والعمل، فضاًل عن ُمعاهدةٍ اإلجباري واإلناث وحظر العمل 
(. وقد جاءت هذه الّتدابير ردًّا على الُممارسات الخاطئة واسعة الّنطاق 0220عمالة األطفال )الكعيبي، إلنهاء 

ألطراف الفاعلة في الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمتحدة وغيرها من واالستغالل وسوء الُمعاملة من ِقَبل ا
                                                           

 مليون 0.6 بمقدار الباكستانّية الّسكانّية الكتلة وتتليها( بالمئة 67.02) مليون 6.2 بمقدار الُمتحدة العربّية اإلمارات في الهندّيين الّسكان عددُ  ُيقّدر -6 

 262 بعدد الفلبينّيون ثمّ  ومن( بالمئة 7.10) ألف 711 بعدد البنغالديشّيون ثمّ ( بالمئة 00.16) مليون 0.12 بعدد اإلماراتّيون ثمّ  ومن( بالمئة 06.21)

 (.بالمئة 2.25) ألف
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بلدان الخليج العربّي، وتبّيُن هذه الّتدابير فهًما للمسؤولّية الكبيرة الُمترتّبة على كونها واحدًة من أهّم البلدان 
الُمّتحدة حول الهجرة والتّنمية، ، خالل الُمناقشة المواضيعّية لألمم 0266في عام الُمستقبلة للعمالة في العالم. 

يجُب »أعرَب وزير الموارد البشرّية والّتوطين بدولة اإلمارات العربية الُمتحدة، معالي الّسيد صقر غباش، قائاًل: 
لعقود او تمكيُن الُعّمال من التمتُّع بحقوقهم في: الُموافقة الُمستنيرة للهجرة وُممارسات الّتوظيف الّشفافة والعادلة 

. كما أّكدد «واألجور المحمّية واالمتيازات والّتعويضات لنهاية الخدمة وشروط العمل الاّلئقةالّشفافة الُملزمة 
الوزيُر على ضرورة الّترتيب لقروٍض، وللبرامِج اإلعالمّية والّتوجيهّية قبل الُمغادرة، باإلضافة إلى ضرورة الّتشاور 

 (. 0266لمقصد )غباش، والّتعاون بين بلدان الُمغادرة وا

إّن تقاضي الّرسوم من قبل وكاالت وشركات الّتوظيف مقابل التّأشيرات أو تذاكر الّطيران أو الفحوصات الطبّية 
 Arabianهي مسألة نقاٍش ُمتكّرٍر في وسائل اإلعالم واحتجاٍج ُعّماليٍّ )انظر على سبيل المثال موقع: 

Business.com ،0220 :؛ أو موقعThe Observer ،0260) وهي ُممارسة التزاُل قائمة في اإلمارات العربّية ،
 :1/6012من قانون العمل رقم  61الماّدة اعتبارها عماًل غيَر قانونيٍّ بموجب الُمتحدة، على الّرغم من أّنها 

أّية عمولة أو  بتقديمأّي عامٍل، سواًء قبل أو بعد توظيفه،  قبول أو ُمطالبةأو ُمَورِّد عمالة  ال يجوُز ألّي وكيلِ »
استثناء على أّية مصاريف ب أن يحصل من العاملُمكافأة مادّية لقاء ترتيب عملّية الّتوظيف هذه، وال يجوُز له 
 . «ما تُقرُّ به أو ُتوافق عليه وزارة العمل والّشؤون االجتماعّية

 ق عليها )أو بأي حال(، وفي توقيتّمال على أجورهم الكاملة الُمتَّفعالوة على ذلك، عماًل لضمان حصول العُ 
، 0221في كانون الثّاني/يناير  ورعن نظام حماية األجُمناسٍب، أعلنت حكومة دولة اإلمارات العربية الُمتحدة 

. إّن الّشركات الُمسجلة لدى الوزارة ُملزَمٌة بدفع رواتب 0220للعام  311وتّم عرضه بموجب القرار الوزارّي رقم 
ُتمنُع هذه الّشركات من تجديد ُرخص عملها إن نظام حماية األجور، ووفًقا للقرار الوزارّي،  الُعّمال من خالل

 0260للعام  350(. بيَد أّن القرار الوزارّي األخير رقم 0220في حال عدم امتثالها للمرسوم )وزارة العمل، 
عها. ر في دفع األجور أو عدم دففي حال التّأخّ )قرار نظام حماية األجور(، يضُع عواقب شديدة أكثر تفضياًل 

طريقٌة من ُطرق التّأّكد من »وعموًما، فإّن فرض دفع األجور عبر حساٍب مصرفّي على أصحاب العمل هو 
 (. 0260ة، )ُمنظمة العمل الدوليّ « أن الجهات الّراعية ُتوّظُف وتدفُع الّرواتب للُموّظفين العاملين تحت رعايتها
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ُممارسات لُمواجهة ال ، هذا العام، وهي ُمخصَّصةٌ حّيز التّنفيذ في كانون الثّاني، يناير تدخل ىخر الئحة أ إنّ 
ُمواطنين، في توحيد عروض العمل وعقود العمل لغير ال الاّلئحةُ  هذه تمثَّلُ ة الُمتعّلقة باستبدال العقود، وتالسّيئ

لقرار، إّن وزارة العمل )التي ُتدعى اآلن ووفًقا ل. 0265لعام  300المنصوص عليه بموجب القرار الوزارّي رقم 
يتوافُق  ، للعملِ تقديم عرضٍ  عندَ إال »بوزارة الموارد البشرّية والّتوطين( لن ُتصادق على توظيف أّي عامٍل أجنبيٍّ 

د، للعامل وبعَد توقيعه من قبل العامل بحسب األصول التّالي . وبالتّالي فإّن الخطاب، وب«مع عقد العمل الُموحَّ
مفتوحٌة أمام الوزارة لُمراجعتها والُمصادقة عليها. يتوّجب أن يتضّمن العقُد على  لّشروط الُمحّددة للعقد،ا

تاريُخ بدء عقد العمل وطبيعة العقد )محدودة أو و  عقد العملمعلومات عن األجر وتاريخ المعلومات التّالية: 
عقود ُمحدَّدة المّدة( ومكان وموقع العمل. هذا مع غير محدودة(، وطبيعة العمل ومّدة عقد العمل )بالّنسبة لل

بان إالعلم أّن الّشروط واألحكام الّتعاقدّية تتوافق بشكل كامٍل مع خطاب عرض العمل الُموّقع والُمرسل، وذلك 
 .(0260وصول العامل إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة )منظمة العمل الدولّية، 

إّن الحدَّ من الُممارسات غير القانونّية يرتبُط بمدى إدراك الُعّمال لما يجوز وما ال يجوز قانونيًّا، باإلضافة إلى 
 0260في عام  «بيٍّ ترحي كتّيبٍ »حقوقهم وواجباتهم. وتحقيًقا لهذه الغاية، بدأت اإلمارات العربّية الُمتحدة توزيَع 

ر. ُيوّفر هذا الُكتيُِّب للُعّمال الواصلين المعلومات األساسّية حيال القوانين لكّل الُعّمال الذين يصلون إلى المطا
ُب على صاحب العمل أن ي»واألنظمة بلغة بسيطة وغير ُمبهمة، كاإلشارة على سبيل المثال إلى أّنه  دفع يتوجَّ

وجديٌر بالّذكر (. 0260ّية، )ُمنظمة العمل الدول« لك تكاليَف الّتوظيف والّسفر إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة
لعامَل الثّقة لطرح ُتعطي ا»الوعُد الذي ُيقدُِّمه الُكتّيُب في تقديم الُمساعدة والعون إن احتاج إليها العامُل، التي قد 

 (. 0260)ُمنظمة العمل الدولّية، « األسئلة واالستفسارات حيال ظروفهم

 عاملة من منظور سالسل الّتوريدهجرة اليد ال 1.1

األساس الّتحليلّي لهذا البحث هو إدارة سالسل الّتوريد؛ وهَو مفهوٌم ينطبُق عادًة على الُمصنِّعين والُمورِّدين إّن 
والُمستخدمين النهائّيين فقط، بيَد أّنه ُمفيٌد بالّتساوي لتقييم وتحليل هجرة العمالة، حيث أّن كالًّ من هجرة العمالة 

دارة سالسل الّتوريد ترتبطان بتنقّ  ي كلتا الحالتين، وفل القوى العاملة والبضائع والخدمات عبَر قنوات ُمحّددة. وا 
كلُّ األطراف الفاعلة هي كياناٌت ُمستقّلٌة، وتعمُل بصورة جماعّية إلى حدوث عملّية التنقُّل. في سلسلة توريد 

ار التّأشيرات ُتجّ ء الّتوظيف و هجرة اليد العاملة، ُيمكُن تشمل األطراُف الفاعلُة الّرئيسّية أصحاَب العمل ووكال
لقد ُأجريت العديُد من الّدراسات (. 0220وُوكالء الّتوظيف الفرعّيين وغيرهم الكثير )َرجان وفارغيز وجاياكومار، 
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(. 0260الُمكثّفة حول هجرة العمالة التي ترّكُز على ُمختلف األبعاد االجتماعّية االقتصادّية والّسياسّية )رَجان، 
وفي حين حظيت كذلك إدارة سالسِل الّتوريد كمفهوٍم اهتماًما كبيًرا في أوساط األكاديمّيين والُممارسين، وتّمت 

دٌد قليٌل ع لحركة البضائع والخدمات، بيد أّن هنالك حّتى اآلنفة ِدراستها على نحٍو واسٍع لتغطية جوانب ُمختل
الذين سّخروا هذا اإلطار الفّعال لفهِم عملّيات هجرة العمالة ( 0260؛ فيريتيه، 0265فقط من الُكتّاب )غوردن، 

 سالسل الّتوريد.من منظور 

ثرة ُمتحدة هي عملّياٌت ُمعّقدٌة جدًّا نتيجة لكإّن عملّيات هجرة العمالة من الهند ونيبال إلى اإلمارات العربّية ال
ين الذين هذا األمُر له تأثيٌر على الُعّمال الُمحتملاألطراف الفاعلة الّرسمية وغير الرسمّية المعنّية بهذه العملّية. 

لّتوظيف اُيواجهون الّرسوم الُمتراكمة على امتداد ُمختلف مراحل عملّية الهجرة، كما ُيأّثُر على كفاءة وكاالت 
تبًعا لنهِج سالسل (. 0220والجهود الحكومّية الّساعية إلى تنظيم هذا الّنظام )َرجان وفارغيز وجاياكومار، 

الّتوريد، إّن تعظيم االستفادة من عملّية الهجرة يتطّلُب التّنسيق بين كّل األطراف الفاعلة، بما في ذلك الحكومات 
 يكفل تقديم أفضل الخدمات للُمهاجرين وكذلك كفاءة وكالء الّتوظيف.  والهيئات التّنظيمّية، ولكن من شأنه أن

مجموعة من ثالثة كياناٍت )ُمنّظمات أو أفراد( أو أكثر ُتشارُك بشكٍل ُمباشٍر »إّن سلسلة الّتوريد هي عبارة عن 
« مالءلى العُ في تدّفقات المنبع والمصّب من الُمنتجات والخدمات والتمويالت و/أو المعلومات من المصدر إ

إّن سالسل الّتوريد هي ذات طبيعة ُمعّقدة نتيجة الشتراك أطراٍف ووظائف ُمتعّددة (. 0226)ِمنتَسر وآخرون، 
(. إّن تحسين األداء طويل األمد للّشركات بشكٍل فرديٍّ في الّتوريد، وبالتّالي الّسلسلة 0221)آرشيندر ودشموخ، 

 (. 0220؛ كوزينس وآخرون، 0220ل الّتوريد )تشان وبولراج، ككّل، هو الهدف األساسيُّ إلدارة سالس

 وفًقا لِمنتَسر، إّن تحسين سلسلة الّتوريد ألبعد حدٍّ ُممكن هَو أمٌر ُيمكُن تحقيُقه عبر التّنسيق المنهجي واالستراتيجيّ 
(. إّن التّنسيَق مطلوٌب في 0262بين كّل األعمال التجارّية في سلسلة الّتوريد ذات الّصلة )ناسُلند ووليامُسن، 

ي حين أّن عدم فلُمواءمة القرارات بين األطراف الفاعلة في سلسلة الّتوريد.  كّل مرحلة من مراحل سلسلة الّتوريد
يكون لدى أطراٍف فاعلٍة ُمختلفٍة في سلسلة الّتوريِد أهداٌف ُمختلفة تؤّدي إلى وجود التّنسيق يحدث عندما 

ى ذلك، بما وعالوة علالخالفات. وينتُج عن ذلك معلومات محّرفة وُمتأّخرة تتناقل بين مراحل سلسلة الّتوريد. 
أّن ُكلَّ مرحلة من مراحل سلسلة الّتوريد تحاول إعطاء األولوّية لمصالحها الخاّصة، ولو كان ذلك على حساب 

 اآلخرين، فإّن أرباح سلسلة الّتوريد بأكملها تتضاءل.
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لّطلب عبر ايدة في اإّن عدم القيام بتبادل المعلومات في سلسلة الّتوريد من شأنه أن يؤّدي إلى تقّلباٍت ُمتز 
(، وبالتّالي إلى 6051)فورستر،  «سترتأثير فور »أو  «تأثير الّسوط»ُمختلف مراحل سلسلة الّتوريد، ما ُيسمَّى بـ
ة وقد عزت العديد من الّدراسات ظاهرة تأثير الّسوط إلى أسباب عملّياتيّ ضعف في األداء الكامل لسلسلة الّتوريد. 

باُب الّسلوكّية هي انعدام الّتواصل والّتعاون والثّقة بين أعضاء الّسلسلة، لتنتهي وكذلك ألسباب سلوكّية. األس
بالمعلومات الخاطئة واالنتهازّية واالفتقار إلى المعرفة والّتدريب الُمالئم. وهكذا فإّن تباُدَل المعلوماِت في كلِّ 

ن سخير الفّعال للموارد والقدرات، والحد ملسلة الّتوريد هو أمٌر له أهمّية حاسمة لضمان التّ مرحلة من مراحل س
أوجه الّشكوك. كما ُيعتبر عاماًل هامًّا لخلق القيمة في عملّية سلسلة الّتوريد، حيث تحّولت األولوّية من األصول 

 المادّية وغير المادّية إلى األصول غير الملموسة.

ر وآخرون، باألداء األفضل لسالسل الّتوريد )فيشَ  إضافًة إلى التّنسيق، توّصل الباحثون إلى أّن الّتعاون ُمرتبطٌ 
كانت أدبّياُت إدارة سالسل الّتوريد تميُل إلى الّتركيز على تكاليف الُمعامالت باعتبارها الّشاغل . (0262

األساسّي، ُمستندًة إلى افتراض أّن العالقات بين األطراف الفاعلة في سلسلة الّتوريد ُيمكن أن تنحلَّ ببساطة إن 
ًرا (. 0221صبحت الّشروط غير مالئمة ألّي من األطراف )جونيبيرو وآخرون، أ بيَد أّن الباحثين توّصلوا مؤخَّ

إلى أّن قيمة العالقات طويلة األمد بين األطراف الفاعلة في عملّية سلسلة الّتوريد، وأّن هذه العالقات ُيمكن 
وتشمُل هذه الجهود تعزيَز الثّقة (. 0221تعزيزها من خالل ُمختلف جهود إدارة العالقات )هانِسن وآخرون، 

وُمساعدة األطراف الفاعلة في فهم االختالفات (، 0220سلة الّتوريد )راينهارت وآخرون، بين الشُّركاء في سل
 (. 6003بين الثّقافات إن كانت تلك األطراف الفاعلة موجودة في بلدان ُمختلفة )ليفي، 
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 البحث الباب الثّاني: منهجُ 

 ُمقّدمة 1.1

إّن الّتركيز العاّم لهذه الّدراسة هو حول مسائل الَحْوَكمة فيما يتعّلُق بسالسل توريد هجرة العمالة في القنوات 
الُمّتجهة من الهند ونيبال إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة. ويهدُف البحُث إلى فهِم عملّيات توظيف الُعّمال الُمتّبعة 

نخفضة والُمتوّسطة من والية كيَرال الهندّية ونيبال إلى اإلمارات العربّية في هجرة الُعّمال ذوي المهارات المُ 
الُمتحدة، من منظور سالسِل الّتوريد. تشمُل األطراف المعنّية بهذه العملّيات الُعّماَل )الُمحتملين والحالّيين 

قادة ولي الواليات والومسؤولي الحكومات المركزّية ومسؤ والّسابقين( ووكاالت الّتوظيف والوكالء الفرادى 
السياسّيين واالجتماعّيين، فضاًل عن أقارب وأصدقاء وجيران الُعّمال. إّن مضمون البحث الخاّص بالهند سيرّكُز 
ُجغرافيًّا على والية كيَرال، في حين يرّكُز المضمون الخاّص بنيبال على الُمقاطعات الّثالث، كاتماندو وجابا 

 الُمقاطعات إرسااًل لليد العاملة إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة.وسيراها، التي ُتعتبر أكثَر 

وُيشار قاء )الياقات الّزر  الُعّمال ذوو يتضّمُن إطار العّينات في هذه الّدراسة على ثالث فئات مخصوصة: )أواًل(
اسم وُيشاُر لهم هنا بشركات العمالة ومورِّدو العمالة والوكالء الُفرادى )؛ )ثانًيا( «(الُعّمال»لهم هنا باسم 

المصادر »وُيشاُر لهم هنا باسم ؛ وأخيًرا )ثالثًا( األطراف الفاعلة األخرى في عملّية الّتوظيف )«(الوكالء»
( الُعّمال 6. تنقسُم المجموعة المخصوصة األولى، الُعّمال، إلى ثالث فئات عمالّية: )(«للمعلومات الّرئيسّية

( الُعّمال الذين يعملون حاليًّا في 0؛ )«(الُعّمال الُمحتملين»)وُيشاُر لهم هنا باسم الذين يمّرون بعملّية الّتوظيف 
( العّمال الذين إّما أنهوا عقودهم 5؛ وأخيًرا )«(الُعّمال الحالّيين»اإلمارات العربّية الُمتحدة )وُيشار لهم هنا باسم 

نا بٍب ما، وُيقيمون حاليًّا في ديارهم )ُيشاُر لهم هأو تقاعدوا أو تركوا عملهم في اإلمارات العربّية الُمتحدة لس
ولجمع البيانات من بين هذه المجموعات المخصوصة الّثالث تّم إعداُد ثالثة «(. الُعّمال الّسابقين»باسم 

استبياناٍت ُمختلفة، كلُّ استبياٍن منها ُمخّصٌص للحالة الخاّصة بكّل مجموعة من المجموعات. وقد أصبحت 
 التي تّم جمُعها من المجموعتين المخصوصتين األولى والثّانية هي القاعدة الّرئيسّية للّتحليل. البيانات 
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 أدوات جمع البيانات 1.1

الء عن طريِق استبياناٍت ُمنّظمة، ُمصّممة بصورة ُمنفصلة لكّل مجموعة لقد تّم جمُع البيانات من الُعّمال والوك
 االستبياناِت من قبل فرق الّدراسة استناًدا إلى دراسة استقصائّية لألدبّيات والُمناقشاتعلى حدة. وقد تّم إعداُد هذه 

ين عن الُمنظمة الدولّية للهجرة. لقد شمَل استبيان الُعّمال قسًما ينطبُق على مع الخبراء، بما في ذلك ممّثل
هم المالمح فن(. وقد رّكَز هذا القسُم على الُمشاركين من فئات الُعّمال الّثالث )الُمحتملين والحالّيين والّسابقي

قب ذلك قسٌم خاّص وأعالّديموغرافّية ودوافع العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة والتّفاصيل الُمتعّلقة بالعملّية. 
بكّل فئة من الُعّمال على حدة. وشملت هذه األقسام، على سبيل المثال، أسئلًة حول استبدال العقود والّشكاوي 

إلنصاف. في بادئ األمر، تّمت ترجمُة استبيان الُعّمال إلى اللُّغة الماالياالمّية )اللُّغة المحلّية في والية كيَرال( وا
الفات توالّلغة الّنيبالّية عبر مصدرين ُمستقّلين، والحًقا قام أعضاءُ فرق الّدراسة الملّمون بهتين الّلغتين بتوفيق االخ

 بين نسختي هتين الّلغتين. 

رّكَز االستبيان الخاّص بالوكالء على فهم تنظيمهم وعملّياتهم والّتكاليف الُمترتّبة على عملّية الّتوظيف ومدى 
إدراكهم للّسياسات واإلجراءات في كّل من بلدان المنشأ والمقصد، فضاًل عن عالقاتهم مع ُمختلف األطراف 

 يان باللُّغة اإلنكليزّية.الفاعلة في عملّية الّتوظيف. وقد تّم إعداُد هذا االستب

أّما بالّنسبة للمصادر الّرئيسّية للمعلومات، أعّد فريُق الّدراسة مجموعة من األسئلة الّتوجيهّية التي تهدُف إلى 
جمع رؤى ووجهات نظر الُمجيبين بشأن عملّية الّتوظيف. وتتأّلُف مجموعة المصادر الّرئيسّية للمعلومات بشكٍل 

لحكومات المركزّية والواليات والُممثّلين الُمنتخبين وُمدراء الموارد البشرّية في بلدان المقصد رئيسيٍّ من مسؤولي ا
بين ووكاالت وحامي الُمغتر  ليين غير المقيميندائرة شؤون الكيرَ ومسؤولين من والقادة الُمجتمعّيين والمحلّيين 
 الّسفر والّصحفّيين والُمحامين. 

قاَم الفريُق بإجراء دراسة تجريبّية الختبار االستبيانات، وكذلك لتحديِد ما إذا كانوا في مرحلة مبكرة من البحث، و 
سيتمّكنون فعاًل من الحصول على المعلومات المطلوبة. وعقب ذلك إجراُء تعديالت لالستبيانات لتستوفي 

ة للهجرة ت الُمنظمة الدوليّ متطّلبات ُمعّينة على الُمستوى الميدانّي، ولضمان جمع بيانات جّيدة الّنوعّية. قام
ات المستندين تُقّدم تقييًما ومنظوًرا خارجيًّا للّدراسة. وتّمت ُمناقشة مسودبتشكيِل لجنة توجيهّية ُمستقّلة من الُخبراء ل
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والّتصديُق عليها من قبل لجنة الخبراء الّتوجيهّية وغيرها من الجهات المعنّية، بما في ذلك خبراء هجرة العمالة 
 ُمنظمة الدولّية للهجرة. من ال

 جمع البيانات 1.1

المجموعات المخصوصة تّم باستخدام منهج كرة الثّلج؛ وهي تقنّية  في كّل البلدان ولجميعإّن جمع البيانات 
تقوم بتوظيف موضوعات ُمستقبلّية من بين غير احتمالّية تعتمُد على عدٍد محدوٍد من الموضوعات الموجودة 

ضافُة الُمجيبين إلى العّينة إلى أن يتّم التوصُّل إلى عدٍد كاف. وغالًبا ما يلجأ الباحثون إلى معارفها. تستمرُّ إ
هذه التقنّية ألخذ العّينات عند تناول مناطق يصعُب الوصول إليها، وعندما يصعب الوصول إلى قاعدة بياناٍت 

ل، لحالة. بالّنسبة للُعّمال في الهند ونيباُمناسبة من موضوعات الّدراسة أو الُمقابلة الُمحتملة، كما في هذه ا
اعتمَد االختيار األولّي لألفراد على عالقات ومعارف الباحثين. بعَد بناء عالقة من األلفة مع هؤالء األشخاص، 

 معارفهم للباحثين بشكٍل ُمباشر. ُطِلَب منهم توصية أو تقديُم 

. ولضمان جمع عّينة كبيرة، 7ُمقاطعات كيَرال األربع عشرةتّم جمُع البيانات عن الُعّمال في كّل  في الهند،
ختيار ُمجريي والمحلّييَن إلجراء الُمقابالِت مع الُعّمال.  الّتعاقدُ واالنتهاُء من الّدراسة في الوقت الُمناسب، تّم 

، وخاّصة في المناطق ياتالوالكلّية في  05الُمقابالت، قام فريُق الّدراسة باختيار الُمرّشحين الّنهائّيين وذهبوا إلى 
شبه الحضرّية. واخِتيَر فقط الطُّالُب الملتحقون ببرامج الّتعليم العالي ومن لديهم إلماٌم أو سبق وأن تدّربوا على 
جمع البيانات في العلوم االجتماعّية. وكان ُطاّلب الّتعليم العالي الذين يدرسون مجاالت اآلداب والعلوم في 

بإجراء الُمقابالت، حيث يمتلكون كالَّ من الخبرات الاّلزمة إلجراء  م القائمون األساسّيونالكلّيات الحكومّية ه
الُمقابالت والّصالت الجّيدة بالُعّمال. وتكّونت العّينة من أفراد عائالتهم وأصدقائهم وجيرانهم أو أي من المعارف 

ّيٍة لّنهُج في الحصول على بيانات نوعاآلخرين الذين استحدثت صالت بهم عبر هذه األوسط. وقد ساعد هذا ا
 حيث كان الُعّماُل ُمرتاحين في الحديث مع أشخاٍص يعرفونهم. 

بعَد ذلك تّم اختيار ُمنّسق كلّية الوالية )وُيشار له هنا ُمنّسُق الكلّية( لكّل كلّية ليعمُل بشكٍل وثيٍق مع الُطاّلب. 
يانات من كّل كلّية إلى دورة تدريبّية بشأن تنفيذ عملّية جمع الب وخضَع الُطاّلب الذين سيقومون بإجراء الُمقابالت

                                                           
 ايانادوو وكوزيكود وماالبورام وباالكاد وتريسور وإرناكوالم وإيدوكي وكوتايام وأالبوزا وباثانامثيتا وكوالم ثيروفانانثابورام: هي الُمقاطعات -7 

 وكاسارآغود وكاّنور
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الستبيانات الُعّمال. وباإلضافة إلى ذلك، تّم عقد ثالثة اجتماعاٍت لُمنّسقي الكلّيات للتأكُّد من أنه لدى كلِّ 
ة وتركيبة االستبيان لبحثيّ الُمنّسقين فهٌم جّيٌد لهدف البحث. وشمَل البرنامُج الّتدريبيُّ الغرَض من هذه الّدراسة ا

لت بعُض حيُث تناو وأصول الُمقابلة التي يتوّجب اتّباعها عند الّتعامل مع الذين سُتجرى معهم الُمقابالت، 
يث حاألسئلة مواضيع حّساسة. وبعد الّتدريب، قام الُطاّلُب الُمقاِبلون بجمِع البيانات على مدى أربعة أشهر، 

 ردًّا قاباًل لالستخدام.  6506بجمع ما مجموعُه  قاموا

واجَه الُطاّلُب الُمقابلون العديد من الّتحّديات خالل عملّية جمع البيانات، بما في ذلك محدودّية الوقت بالّنسبة 
 نا من الُمقابالت كانت قصيرة، وذلك باإلضافة إلى التردُّد بين بعض ممَّ لجزٍء من العّينة، مما يعني أّن بعضً 

ُأجِرَيت معهم الُمقابالت بأن يكونوا ُمتعاونين أكثر في إجاباتهم على األسئلة األكثر حساسّية، أو ببساطة عدم 
 إجابة األسئلة على اإلطالق خوًفا من األعمال االنتقامّية. 

. دوأحمد آبا تّم إجراُء عملّية جمع البيانات من الوكالء من قبل أعضاء الفريق ذوي الّصالت القوّية في كيَرال
وقد كانت هذه الّتجربة ضرورّية حيث أّن الّتواصَل مع الوكالء كان عموًما صعًبا للغاية، وكان الوكالء حذرين 
حيال تقديم المعلومات. بعَد إعداد قائمة أولّية من األشخاص الذين سُتجرى معهم الُمقابالت باالعتماد على 

علومات التي تّم جمعها من شبكة اإلنترنت والمصادر الحكومّية فريق الّدراسة، فضاًل عن المصالت ومعارف 
وهيئات الّتوظيف، تّم إصداُر طلبات ُمباشرة عن طريق الهاتف أو البريد لدعوتهم للُمشاركة في الُمقابالت. 

ستبيان وبالّرغم من الّتوصيات الّشخصّية والمواعيد الُمسبقة، كانت هناك تحّديات أحياًنا عند إجراء ُمقابلة اال
مع الوكالء، حيث أّنهم لم يكونوا دائًما على استعداٍد إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الُمقابلة. وللحّد من هذه 
الّتحّديات والّصعوبات، قام فريُق الّدراسة بصياغة أسئلة ُموّحدة للحصول على أكبر قدر ُممكٍن من المعلومات 

ُت مع الوكالء فريَق الّدراسة في اكتساب رؤية واضحة لعملّية في الوقت المحدود الُمتاح. ساعدت الُمقابال
الّتوظيف من وجهة نظرهم. تّم تسجيُل الُمالحظات كتابًة باليد، بإذٍن من الوكالء، حيث لم يسمح ُمعظُم الوكالء 

جراُء ُمعظم إ الّنسخة اإللكترونّية من االستبيان. تمّ بتسجيل الُمقابالت، وتّم نقل هذه الُمالحظات ُمباشرة إلى 
الُمقابالت مع الوكالء بشكٍل شخصيٍّ في مكاتبهم، في حين أجريت الُمقابالت مع الوكالء اآلخرين عبر الهاتف 

. وقد كانت الغالبّية العظمى مّمن شملتهم الّدراسة نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنتأو عن طريق خدمات 
بالمئة( من الوكالء أنفسهم، في حين كان اآلخرون من ُمدراء الوكاالت. رفَض، على األقّل، أربعُة  02)حوالي 

من  ستبعاُدهمتّم اوكالء الُمشاركة أو كانوا غير قادرين على إكمال الُمقابلة إبان االتصال األولّي، وبالتّالي فقد 
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ُمقابلة صالحة لالستخدام، مع العلم أّن قّلة العدد تعود إلى أّنه تّم اختيار  02ما مجموعه العّينة. تّم جمُع 
 الوكالء الُمسّجلين فقط والعاملين في الّتوظيف في والية كيَرال للُمشاركة في العّينة. 

الًبا ما كانوا يسّية للمعلومات بأنفسهم، والذين غوبنفس الّطريقة، قام أعضاُء فريق الّدراسة بُمقابلة المصادر الّرئ
ل إليهم عن طريق البحث على شبكة اإلنترنت. في حين أّن المسؤولين  من معارفهم الّشخصّية، أو تّم الّتوصُّ
الحكومّيين، على سبيل المثال، تلّقوا ِخطاًبا إلخطارهم بغاية هذه الّدراسة، باإلضافة إلى رسالة تعريف من قبل 

نظمة الدولّية للهجرة. تّم تسجيُل ُمعظم الُمقابالت مع المصادر الّرئيسّية للمعلومات، وتّم تدوينها الحًقا. المُ 
ذكًرا وأنثى واحدة(، ولم يكن أيٌّ منهم  60وتمّثلت المصادُر الّرئيسّية للمعلومات بعشرين من الوكالء الفرعّيين )

آب، أغسطس،  65و 0260تّموز، يوليو،  00ت ككّل في الفترة بين مسّجاًل لدى الحكومة. وقد تّم إجراء الُمقابال
في ُمدن إرناكوالن وتريفاندُرم وكاليَكت؛ وفي بلدّيات ألوفا وآنغامالي وكوتّاراقارا؛ وفي قرية باداغارا  0260

يانات ب بالقرب من كاليَكت؛ في مدينة تيروتشيرابالي، وفي قرية كادالور في تاميل نادو. وقد تّم الحصول على
كان و االّتصال الخاّصة بالوكالء الفرعّيين من قبل وكاالت الّتوظيف الُمسّجلة رسميًّا في تريفاندرم، والية كيَرال. 

دراسات الهجرة  في آسيا، مركزُمنتدى الُمهاجر الّشريُك المحلّي الذي شارَك في جمع البيانات البحثّية عضًوا في 
 الهندّية. 

 نة الهند: تكوين العيّ 6الجدول 
 عدد األشخاص الذين أجريت معهم الُمقابالت المجموعاُت المخصوصة

 6506 الُعّمال
 02 الوكالء 

 00 المصادر الّرئيسّية للمعلومات

انتشَر فريُق الّدراسة إلى ُمختلف المناطق الحضرّية والّريفّية في الُمقاطعات الُمختارة إلجراء الُمقابالت في نيبال، 
مع الُعّمال، الذين سيقومون بدورهم توصية أو تقديم مواّد عّينات أخرى للباحثين. تّم جمُع كّل البيانات الخاّصة 

ُج بين الباحثين وُشركائهم في الُمقابالت. وقد ساعَد هذا الّنه بالُعّمال وجًها لوجه، أي من خالل لقاءات شخصّية
الّدراسَة في الحصول على المزيد من البيانات الّنوعّية حيث كان الُعّمال، الذين ُأجريت معهم الُمقابالت، أكثر 

 .  ارتياًحا في الحديث بشكٍل شخصيٍّ
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من خالل االّتصال بشركات العمالة والوكاالت قام كباُر أعضاء فريق الّدراسة بجمع البيانات من الوكالء 
 وموّظفي المكاتب الفرعّية في القرى.

لقد تّم إعداُد قائمة بالمصادر الّرئيسّية للمعلومات بالّتشاور مع الجهات الفاعلة، كمكتب الُمنظمة الدولّية للهجرة 
اّصة ول على بيانات االّتصال الخفي نيبال وأعضاء حكومّيين وجماعات الّدفاع عن الُمهاجرين. وقد تّم الحص

إدارة العمالة األجنبّية والّرابطة الّنيبالّية لوكاالت الّتوظيف في الخارج، وكذلك من بالوكالء الفرعّيين من خالل 
خالل المعارف الّشخصّية للوكالء والُموظِّفين. وُأجِرَيت الُمقابالت من قبل كبار أعضاء فريق الّدراسة في الفترة 

الّرابطة الّنيبالّية لوكاالت  في كاتماندو، في مكتب 0260آب، أغسطس،  0و 0260تّموز، يوليو،  65بين 
الّتوظيف في الخارج ومكاتب الوكاالت الُمنفردة التي هَي أعضاٌء في الّرابطة الّنيبالّية لوكاالت الّتوظيف في 
الخارج، وكذلك في المطاعم أو المقاهي. كما ُأجريت ُمقابالت بعض الوكالء الفرعّيين في أماكن إقامتهم. 

من  50وكياًل فرعيًّا ) 00ومن بينهم المصادر الّرئيسّية للمعلومات، من  35مع قابالت المُ وعموًما، تّم إجراُء 
منهم كانوا مسّجلين، وعشرة فقط غير ُمسّجلين(. هذا وقد تّم تسجيُل كّل تلك  05من اإلناث؛  1الذكور و

ة عضًوا في بيانات البحثيّ الُمقابالت )باستثناء سبِع ُمقابالت(. وكان الّشريُك المحلّي الذي شارَك في جمع ال
للحقوق اإلنسان والتنمية الثقافية المنتدى اآلسيويّ ُمنتدى الُمهاجر في آسيا و  ى جانِب هذه ، مركُز الُمهاجرين. وا 

اإلجراءات، تم عقُد ُمناقشات جماعّية ُمرّكزة مع أعضاء مجلس إدارة الّرابطة الّنيبالّية لوكاالت الّتوظيف في 
 . الخارج

 تكوين العيّنة نيبال :0الجدول 
 عدد األشخاص الذين أجريت معهم الُمقابالت المجموعاُت المخصوصة

 022 الُعّمال
 622 الوكالء 

 35 المصادر الّرئيسّية للمعلومات

في اإلمارات العربّية الُمتحدة، قامت مجموعتان بجمع البيانات، مجموعة نيبالّية وأخرى كيَرلّية )هندّية(، والّلتان 
الستفادة ُمنتدى الُمهاجر في آسيا ومقّره الفلّبين، لتم انتقاء أعضائهما من ُمجتمعاتهم المحلّية بُمساعدة من قبل 

لُمهاجرين في اإلمارات العربّية الُمتحدة. وقد خضَع جامعو البيانات من عالقاتهم وصالتهم المتينة بُمجتمع ا
لدورة تدريبّية ليوٍم واحٍد بموجب تعليمات من الخبراء الميدانّيين من الُمنظمة الدولّية للهجرة ووزارة الخارجّية 
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كٍل ُمنفصل. هذا ستبيانات بشالدورة الّتدريبّية حول االوالّتعاون الدولّي وجامعة زايد. وقد توّلى ُمتخّصصو الّلغة 
. 0260ن/يونيو أّيار/مايو وحزيرا وقد تّم إجراء العمل الميدانّي في اإلمارات العربّية الُمتحدة في الفترة بين شهري

وبما أّن أدوات البحث كانت الّلغتين الماالياالمّية والنيبالّية، قام الُخبراء في كيَرال ونيبال بإجراء تحليالت البيانات 
ألولّية لالستبيانات ذات الّصلة. وللّتحليل الكمّي للبيانات الخاّصة باإلمارات العربية الُمتحدة، تّم دمُجها بالعّينات ا

 الخاّصة بنيبال وكيَرال.

 -مع ُعّمال نيبالّيين 022منها كانت مع عّماٍل هندّيين و 522-استبياٍن مع الُعّمال الحالّيين  522تّم إجراء 
مع المصادر الّرئيسّية للمعلومات، بما في ذلك من الُموّظفين والّدبلوماسّيين والمسؤولين الحكومّيين ُمقابلًة  03و

 لقد كان اختيار العّينات ُمقّيًدا نتيجة لعّدة عوامل، من بينها االفتقار لجامعي البيانات. وغيرهم. 

 تحليل البيانات 1.1

أعقَب جمع البيانات تقييٌم لجودِة البيانات، من قبل الُمشرف الميدانّي بشكٍل أولّي، بغية الكشف عن نقص 
 م االجتماعيةالحزمة اإلحصائية للعلو البيانات أو عدم اّتساقها. وتّم استخداُم برنامج مايكروسوفت إيكسل وبرنامج 

(SPSS 20.0 ّإلدارة البيانات والّتحليل الكمّي. وتم ) لة. استخداُم أرقام الّترميز لتحديد فئات اإلجابة لكّل األسئ
بعد إكمال قاعدة البيانات، بما في ذلك من الّتصنيف الّتعريفّي بأرقام الّترميز، تّم إجراُء تنظيف لقاعدة البيانات 

لُمتغّير والّتحليالت دة ابغية إزالة أو تصحيح البيانات غير الّدقيقة أو غير الّصحيحة. كما تّم إجراءُ التحليالت وحي
وسبة الجداول حَ ثنائّية الُمتغّير على حدٍّ سواء. للبيانات حول الُعّمال والوكالء تّم إجراُء تحليٍل وصفيٍّ من خالل 

عّي وتحليل لقد كشَف الّتحليل النو التكرارّية والنسب المئوية والقيم المركزّية والتشتُّت والجداول الُمتقاطعة. 
 انات أنماط التّفاعل والموضوعات الُمتكّررة، التي سيتّم عرُضها في الباب الّرابع من هذه الّدراسة. المضمون للبي
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 الباب الثّالث: خريطة عمليّة التّوظيف

 عملّية الّتوظيف في الهند 1.1

 األطراف المعنيّةالّشكل األّول: عمليّةُ التّوظيف في الهند. تدفُّقات المعلومات واألموال والوثائق من بين 

 بدء العملّية 1.1.1

الّتوظيِف بقيام شركة صاحب العمل بتسجيل نفسها وتبيان الوظائف الّشاغرة لديها في نظام بّوابة تبدُأ عملّيُة 
من الباب الثّالث(. ويتوّجُب على صاحب العمل تقديُم أدّق التّفاصيل  5.6.5الهجرة اإللكترونّية )انظر القسم 

وظيفة على حدة، أال وهي نوُع العمل والّتسهيالُت الُمقّدمة للُمرّشحين الّناجحين، وما إلى ذلك،  الخاّصة بكلِّ 
 باإلضافة التّفاصيل الُمتعّلقة بوكالة الّتوظيف التي ستتوّلى إجراء عملّية الّتوظيف في الهند.
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 الحصول على طلب الّتوظيف 1.1.1

يختاُر صاحُب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة وكالةً للّتوظيف في الهند، ويقوم بتسجيل المعلومات التّفصيلّية 
الخاّصة بهذه الوكالة في نظام بّوابة الهجرة اإللكترونّية، ويقوم بإخطار الوكالة بذلك. ُيمكُن لوكالة الّتوظيف 

ة الهجرة اإللكترونّية، وأن تقوم من هناك بتحميل خطاب العرض/خطاب هذه عندها تسجيُل الّدخول إلى نظام بّواب
الّطلب/عرض العمل الذي نشره صاحُب العمل. عادةً ما تستقطُب وكاالت الّتوظيف األعمال من خالل عالقات 

 من خالل الّسمعة )اإلعالن الّشفهيالمعارف الّشخصّية أو موّظفي تطوير األعمال في البلدان الُمضيفة أو 
 الُمتداول( والعمالء المتكّررين. 

 نظام بّوابة الهجرة اإللكترونّية  1.1.1

تّم إطالق نظام بّوابة الهجرة اإللكترونّية )الُمشار إليه هنا بنظام الهجرة اإللكترونّي( من قبل وزارة الّشؤون الهندّية 
يف الُعّمال ذوي الياقات الّزرقاء من في عملّيات توظ 0265حزيران/يونيو  6في الخارج ودخل حّيَز التّنفيذ في 

 قبل البلدان الّثمانية عشر التي ُتعتبُر بلداًنا تحتاج إلى تصريح الهجرة. 

يتعّين على جميع أصحاب العمل األجانب الّراغبين بتوظيف الُعّمال الهندّيين الّتسجيل في نظام الهجرة 
سجيل في نظام وللتّ باسم تسجيل أصحاب العمل األجانب.  اإللكترونّي لدى الّسفارة الهندّية المعنّية، ما ُيعرفُ 

الهجرة اإللكترونّي، يتوّجب على أصحاب العمل ملُء استمارة طلٍب على شبكة اإلنترنت وأن يرفَع الوثائق 
المطلوبة على الموقع. وإلنشاء خطاب طلٍب على شاغٍر ُمعّين، يجُب على صاحب العمل توفير توصيف 

ّشاغرة ومعلومات حول الّراتب وشروط العمل األخرى، كُمّدة العقد وساعات العمل وأجر تفصيلّي للوظيفة ال
 ساعات العمل اإلضافّية، إن ُوجدت، وتوافر الخدمات الطبّية والّنقل وأماكن الّسكن، إلخ.

ويتعّين على صاحب العمل إضافة اسم ورقم تسجيل وكالة الّتوظيف التي ينوي االستعانة بها في إجراء عملّية 
الّتوظيف بالّنيابة عنه. إبان تقديم جميع الوثائق المطلوبة بشكل ناجٍح، يجل على صاحب العمل أن ُيرسل 

ت العالمّية بأبوظبي، التي تقوم بدورها للخدما «IVS»وهي شركة نسخة من هذه الوثائق إلى وكالة خارجّية، 
بالتحقُّق من التّفاصيل الخاّصة بشركة صاحب العمل، وتُقّدم لها اسم ُمستخدم وكلمة مرور للدخول إلى الّنظام 

 على شبكة اإلنترنت. 
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 ةاإلجراءات المتعّلقة بملء االستمارة على شبكة اإلنترنت والّتسجيل ورفع طلٍب من خالل نظام الهجر إّن 
، للموقع الّرسمّي لنظام Resources tabاإللكترونّي يتّم شرحها بالكامل في فيديوهات ُمتوّفرة في ّبوابة موارد، 

 8الهجرة اإللكترونّي.

حالما تقوم شركُة صاحب العمل بالّتسجيل في نظام الهجرة اإللكترونّي، ُيمكنها إجراء عملّيات الّتوظيف إّما من 
خالل وكاالت الّتوظيف أو من جّراء نفسها )أي من خالل الّتوظيف الُمباشر(. ستقوم وكالة الّتوظيف التي 

وتبدأ بإجراء عملّية الّتوظيف في بلدها تتلّقى طلب العمل بأخذ نسخة من خطاب الّطلب/خطاب العرض، 
 المعنّي. 

 والموافقاتاألذونات  1.1.1

 تقديمُ الوثائق إلى حامي المُهاجرين

تتلّقى وكالُة الّتوظيف خطاب الّطلب/طلب العمل وتفويًضا رسميًّا ونسخة عن عقد العمل التي ُيرسلها صاحب 
ن لذي تعمل فيه. وتذهب الوكالة إلى مكتب حامي الُمهاجريلّتوظيف في البلد االعمل بغية الّشروع في عملّية ا

جراء الُمقابالت واختيار الُعّمال لصالح  لتقديم هذه الوثائق للحصول على إذٍن لإلعالن عن وظيفة العمل وا 
 الّشركة الُموظِّفة.

 إذُن نشر اإلعالن من قبل حامي المُهاجرين

بعد الحصول على اإلذن من قبل حامي الُمهاجرين، يقوم وكيُل الّتوظيف بنشر إعالٍن في الّصحيفة؛ وغيرها 
من وسائل اإلعالن كالُملصقات واإلعالنات على القنوات الّتلفزيونّية ومحّطات الّراديو، أو اإلعالنات المعروضة 

وصول الّتصال بوكالء القرى أو الوكالء الفرعّيين للفي مكتب وكالة الّتوظيف. وُيمكن لوكالة الّتوظيف أيًضا ا
 الُعّمال الُمحتملين. 

 تقديمُ الوثائق للحكومة المركزيّة

                                                           
 8- www.emigrate.gov.in 

http://www.emigrate.gov.in/
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إلجراء ُمقابلة عمٍل، يتوجَُّب على وكيل الّتوظيف تقديُم طلب للحصول على إذن من الحكومة المركزّية، وفي 
قابلة الُمخّطط لها، وغيرها من المعلومات ذات الوقت ذاته تزويدها بمعلومات دقيقة حول مكان وزمان المُ 

 الّصلة. وبمجّرد الحصول على اإلذن، تقوم وكالة الّتوظيف بكّل الّتدابير الاّلزمة إلجراء الُمقابلة/الُمقابالت.

 مرحلة الُمقابالت 1.1.1

 المُقابلة التي تجريها وكالة التّوظيف

تقوم عادة كاالت الّتوظيِف بإعداد قائمة ُمختصرة بأنسب الُمرّشحين، وتقوم بدعوة هؤالء المرّشحين إلى ُمقابالت. 
تقوُم بعُض وكاالت الّتوظيف باإلعالن على نطاٍق واسٍع، وتقوم كذلك بإجراء مقابالت من دون موعد ُمسبٍق. 

 إذا ما طلبت شركة الّتوظيف ذلك.حين وقد تقوم الوكالة بإجراء اختبار مهنيٍّ لكّل الُمرشّ 

 مُقابلة من قبل صاحب العمل

ن موعٍد دو مقابالت  يجريقد ُترسُل شركة صاحب العمل ُممّثاًل عنها إلجراء الُمقابالت مع الُمرّشحين أو أن 
صُل كة. وقد ي، ويقوم ُممّثل الّشركة باختيار الُعّمال نيابة عن الّشر walk-in interviewsُمسبٍق، باإلنكليزّية: 

عدد الُمقابالت دون موعٍد إلى خمسين ُمقابلة يوميًّا. تتكّفُل وكالُة الّتوظيف بكّل الّنفقات الُمتعّلقة بزيارة الُممّثلين 
يل وتنزيل وخدمات تحمأو أصحاب العمل إلى بلدان الّتوظيف إلجراء الُمقابالت، بما في ذلك من تكاليف الّسفر 

 إلخ. إن القليل فقط من أصحاب العمل يتكّفلون بكّل هذه الّتكاليف بأنفسهم.  الّركاب وأماكن اإلقامة،

 االختيار من قبل وكالة التّوظيف/صاحب العمل 

يتّم إبالُغ الُمرّشحين الُمحتملين باختيارهم على الفور، وُيطلُب منهم تقديم جوازات سفرهم الخاّصة وشهادة على 
 إكمال الّتعليم الثّانوّي )الشهادة العاشرة( والّشهادة المهنّية إلى وكاالت الّتوظيف. 

 إرساُل خطاب العرض
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وظيف من شركة صاحب العمل إرسال خطاب العرض، والتي إبان القيام باختيار الُمرّشحين، تطلُب وكالُة التّ 
يقوم وكيُل الّتوظيف بتوزيعها على كّل الُعّمال الذين يتّم اختيارهم، شريطة أن يكونوا قد استوفوا كّل الوثائق 

 الاّلزمة. 

 مرحلة ما بعد الُمقابالت 1.1.3

 نتائُج الفحص الطبيّ 

بل الُعّمال الذين يتّم اختيارهم، ُيطلب منهم الخضوع لفحوصات حالما يتّم الّتوقيُع على خطاب العرض من ق
طبّية. وُتوافق وكالة الّتوظيف فقط على الُمرّشحين الذين يحصلون على شهادات صحّية تُثبت لياقتهم الصحّية 

 للعمل. 

وإلجراء الفحوصات الطبّية، ُيمكن للُمرّشحين االختيار بين الُمستشفيات الخاّصة أو المراكز الّصحّية الُمعتمدة 
ى العالقات الحفاظ علويتوّجب على وكاالت الّتوظيف من ِقَبل اّتحاد المراكز الّصحّية الُمعتمدة لدول الخليج. 

 الُمرّشحين الذين يتّم اختيارهم الّذهاب إلى مركٍز ُمعّين. العديد من هذه المراكز الّصحّية، وأن يطلبوا من 

 التّأشيرة والتّذكرة

تقوم وكالة الّتوظيِف بالّتحقُِّق من كّل الوثائق الخاّصة بالُمرّشحين الذين يتّم اختيارهم، كجوازات الّسفر والّشهادات 
بل شركة صاحب ذكرة. يتّم توفير التّأشيرة من قالّصحّية وغيرها، وحينئٍذ فقط تقوم الوكالة بإصدار التّأشيرة والتّ 

 العمل، في حين أّن الّتذاكر قد يتّم أو ال يتّم تقديمها من الّشركة الُموظِّفة. ويختلف ذلك بين أصحاب العمل
 في اإلمارات العربّية الُمتحدة.

 األجرة الماديّة

ألف روبية  02يحّق لوكاالت الّتوظيف قانونيًّا أن تتقاضى من كلٍّ من الُعّمال الُمحتملين رسوًما تصل إلى 
دوالر أمريكّي( لقاء الخدمات التي تُقّدمها. ويتوّجُب على الُعّمال الُمحتملين سداد جزٍء  001هندّية )ما ُيعادل 

وظيف، ويقومون بسداد الجزء الباقي عند إصدار التّأشيرة من هذه الّرسوم عند تقديم طلباتهم إلى وكالة التّ 
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ت الّتوظيف إلجراء التكاليَف الخدمات وغيرها من الّنفقات التي تتكّفُلها وكا الّرسمّيةُ  ذكرة. وتشمُل الّرسومُ والتّ 
 الُمقابالت.

 عملّية الّتوظيف في نيبال 1.1

 العمالة الّشكل الثّاني: عمليّة التّوظيف في نيبال عبر شركات

 بدء عملّية الّتوظيف 1.1.1

تبدأ عملّيُة الّتوظيف عبر شركات العمالة بخطاب طلٍب/طلب عمٍل من قبل صاحب العمل )انظر القسم 
الحصص المطلوبة من الّرجال والّنساء. وتقوم بالتّالي شركة العمالة باإلعالن (. وُيحدُِّد خطاب الّطلب 5.0.0

الّصحف، وأحياًنا في قنوات الّتلفاز والّراديو. قد يذكر اإلعالن الّراتب األساسّي عن الوظائف الّشاغرة في 
 وساعات العمل الّرسوم المترتّبة على عملّية الّتوظيف أو الّطلب، إن ُوجدت.
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 الحصول على طلب الّتوظيف 1.1.1

بّية مركزة في اإلمارات العر تستقطُب شركاُت العمالة العمَل من خالل فرق تطوير األعمال الخاّصة بها والُمت
تدخُل شركُة العمالة وشركة صاحب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة أو عبَر الموّظفين الّزائرين من نيبال. 

ُل العديد من أصحاب العمل الّتعامَل مع شركات العمالة الُمتحدة في اتّ  فاق رسميٍّ لتوريد العمالة من نيبال. وُيفضِّ
ركات العمالة ذات سجّل أداء جّيد. ويتعّيُن على شركة العمالة الُمنخرطة في عملّيات الّتوظيف المعروفة، أو ش

 . 5في الخارج أن تتّبَع اإلجراءات الواردة في الّجدول 

 األذونات والموافقات 1.1.1

 موافقة إدارة العمالة األجنبيّة

، يتوّجب 0223، هناك موافقتان منصوص عليهما في قانون العمالة األجنبّية للعام 5كما هو ُمبيٌَّن في الّجدول 
على شركة العمالة الحصول عليهما لكلٍّ من أصحاب العمل على حدة. وقبل الّشروع في عملّية التوظيف 

ول ن إدارة العمالة األجنبّية، ومّرة أخرى الحصواختيار الُعّمال، يتعّين على شركة العمالة الحصول على موافقة م
يصُف الجدول و على ُموافقة الهيئة الحكومّية ذاتها بعَد اختيار الُعّمال ليتّم الّسماح لهم بالّسفر إلى بلد المقصد. 

 الثالُث تدفُّق الوثائق في الّتوظيف من خالل شركات العمالة. 

 : التّوظيف من خالل شركات العمالة 5الجدول 

الّرقم 
 الّتسلسليّ 

 قبل الُموافقة 
 )الوثائق المطلوبة(

اإلعالن 
 واالختيار 

 الموافقة ما بعد االختيار
)يتعّيُن تقديُم الوثائق إلى جانب 

 وثائق للُموافقة الُمسبقة( 1

6 

البعثة خطاب الّطلب: يتّم تصديقها من قبل 
 النيبالّية/ملحقّية العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة،
ُتحّدُد المعلومات المتعّلقة بشركة صاحب العمل 

 )االسم والعنوان والبلد(، ونوع وعدد الُعّمال المطلوبين

 
شهادة دورة تدريبّية ذات صلة 

 بُمتطّلبات العمل 

خطاب الّضمان: يبّيُن بالّتفصيل الّراتب والّتسهيالت  0
 التي ستُقدَُّم للعامل 

اإلعالنات 
والحًقا 
 االختيار 

ة بتوجيهات ما قبل شهاد
 الُمغادرة 

 شهادة صحّية  خطاُب عقد الّتوظيف: بين العامل والّشركة  5
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 شهادة تأمين  خطاب العقد: بين وكالة الّتوظيف وصاحب العمل 

5 
خطاب تفويٍض: إلى وكالة الّتوظيف الّنيبالّية من 
قبل شركة صاحب العمل، ُتوكُِّل شركة العمالة في 

 باستقدام الُعّمال نيابة عنهانيبال للقيام 

العقد بين العامل ووكالة 
 الّتوظيف

3 

خطاُب تفويٍض: لوكالة الّتوظيف الّنيبالّية؛ شركة 
صاحب العمل توكِّل شركة العمالة الستقدام الُعّمال 

 نيابة عنها
 

نسخة عن عقد العمل بين وكالة الّتوظيف وصاحب 
 العمل األجنبيّ 

عرض العمل بين العامل 
 وصاحب العمل

 
إيصاُل الّسداد من قبل العامل 

 لوكالة الّتوظيف

 0260المصدر: من إعداد المُؤلّفين، 

 اإلعالنات 1.1.1

عند حصول شركة العمالة على إذٍن بإجراء عملّيات الّتوظيف، تقوم الّشركة باإلعالن في صحيفة وطنّية. ويلجأ 
عدٌد من شركات الّتوظيف إلى اإلعالن عن طريق الّتلفاز والّراديو للوصول إلى أكبر عدٍد ُممكٍن من األشخاص 

اشر، حيث يقوم أصحاُب العمل بنشر إعالناٍت الّتوظيف الُمبالباحثين عن عمل. وينطبق األمُر ذاته على 
 بأنفسهم. 

وبالّنسبة لوسائل الّتوظيف األخرى، كالّتحويل من قبل الّشركات المحلّية، تقوُم إدارُة شركة صاحب العمل 
 بُمشاركة المعلومات الخاّصة بالوظيفة الّشاغرة مع مكتبها الفرعّي في نيبال. 

 عملّيات شركات العمالة 1.1.1

عادًة ما تتواجد المكاتُب الّرئيسّية لشركات العمالة في كاتماندو، وعدٌد قليٌل من هذه الّشركات لديها مكاتٌب 
وتتمُّ إدارة المكاتب الفرعّية من قبل موّظفي شركة العمالة. فرعّية في الُمقاطعات والقرى األخرى في نيبال. 

من ُمجمل شركات العمالة الُمسّجلة في نيبال لديها مكاتب في  بالمئة 62إلى  5وُتشيُر التقديراُت إلى أّن قرابة 
. تقوم المكاتب الفرعّية لشركة العمالة (0260إدارة العمالة األجنبّية، الخارج؛ أي في البلدان الُمستقبلة للعمالة )

يخضعوا لُمقابلة لبجمع الُمرّشحين على أساس مدى ُمالءمتهم، وتقوم بإرسالهم إلى المكتب الّرئيسّي في كاتماندو 
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 وفي بعض األحيان، يقوم ُممّثلون عن شركة العمالة بزيارة المكاتب الفرعّيةنهائّية/أو اختبار، واالختيار الاّلحق. 
جراء عملّيات الُمقابالت واالختيار هناك. إّن موّظفي المكاتب الفرعّية ليسوا على اّتصاٍل ُمباشر مع  للّشركة، وا 

ّرئيسّي فقط يقوم بالتّنسيق مع أصحاب العمل. وبعبارة أخرى، تقتصُر وظيفة المكاتب أصحاب العمل. المكتُب ال
الفرعّية لشركات العمالة على جمع الّسير الذاتّية وتجميع الُمرّشحين. كما تعمل أيًضا بمثابة مركٍز للّتواصل مع 

خطارهم بالمعلومات الهاّمة عن الوظيفة والفوائد وشر  لك وط الّتوظيف األخرى، بما في ذالُعّمال الُمحتملين وا 
 الّنفقات. وبالتّالي فإّن كاّفة اإلجراءات األخرى الُمتعّلقة بعملّية الّتوظيف تتّم ُمعالجتها في المكاتب الّرئيسّية. 

آالف روبية نيبالّية  62وفي المكاتب الفرعّية، يتعّيُن على الُعّمال سداُد مبلٍغ )ما ُيسمّى بالّرسوم الّرسمّية( وقدره 
لتّأشيرة الحّرة ا» وقبل بدء العمل بسياسةدوالر أمريكّي( للّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمّتحدة.  05)ما ُيعادل 

، كان يتوّجب على الُمهاجرين دفُع رسوم أعلى بكثير ُتعادل قرابة 0265وليو، من تّموز، ي« والتذكرة المجانّية
دوالر أمريكّي(. وتشمُل الّرسوم الّرسمّية رسوَم الخدمة الحكومّية  6500ألف روبية نيبالّية )أي ما ُيعادل  652

توّجُب كة العمالة. ويُمساهمة في صندوق رعاية ُمهاجرين والتّأمين، باإلضافة إلى رسوم خدمات شر على شكِل 
شركة و على صاحب العمل قانونيًّا التكفُّل بالتأشيرة والتذاكر، وغيرها من وثائق الّسفر للعامل الذي يتّم اختياره، 

آالف روبية نيبالّية، وذلك فقط إذا حصلت  62العمالة بدورها ال يحّق لها فرُض أكثر من الّرسوم الُمقّررة بمقدار 
 قبل صاحب العمل على عدم استعداده لدفِع هذه الّرسوم.  على تأكيٍد خطيٍّ من

 62على الّرغم من تحديِد سقوٍف لرسوم الّتوظيف في الّسابق بحسب بلد المقصد، وتّم خفضها ُمجدًّا اآلن لتبلغ 
ء. اآالف روبية نيبالّية، قد تتزايُد الّرسوم المدفوعة من قبل األشخاص الباحثين عن عمل مع تزايد أعداد الوسط

دوالر أمريكّي(.  6510إلى  6500ألف روبية نيبالّية )أي  632ألف و 652فقد يتكّبدون مبالغ تُقّدر بحوال 
ّنما وفقط بالمبالغ المسموح بها ومع ذلك، غالًبا ما ال يحصُل الُعّمال على  إيصاالت بكامل المبالغ المدفوعة، وا 

ضافة إلى ذلك، يتكّفل الُعّمال المحت ات ملون كاّفة مصاريف الّسفر إلى المكاتب الّرئيسّية للّشركقانونيًّا. وا 
لحضور االختبار/ أو المقابلة، والتكاليف األخرى المرتبطة بها. هذا وقد تطلُب شركة العمالة من الُعّمال 

 على حساِب الُمرّشحين.  –الُمحتملين الخضوع لدورات تدريبّية 
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 وكالء الّتوظيف الفرعّيينرابط  1.1.3

ُيساعُد وكالُء الّتوظيف الفرعّيين الُعّماَل الُمحتمليَن في العثور على شركة العمالة الُمناسبة. وغالًبا ما تكون 
هناك اتّفاقاٌت ُمسبقة غيَر رسمّية بين شركات العمالة ووكالء الّتوظيف الفرعّيين. يقوم الوكالء الفرعّيون بإعالم 

لعمل. ويقوم الوكالء الفرعّيون أحياًنا بُمساعدة الُعّمال الُمحتملين في الُعّمال حول الوظائف الُمتاحة وشروط ا
 الحصول على الوثائق المطلوبة. 

 أشكال أخرى للّتوظيف 1.1.3

 التّوظيف من قبل شركات التّوريد

لمقصد. وحاَل اقد يتّم توظيُف الُمرّشحين من قبل شركات الّتوريد )وكاالت الّتعاقد الخارجّي( الموجودة في بلدان 
وصولهم إلى ُبلدان المقصد ُتوّفر لهم فرص عمٍل تتناسب مع مؤّهالتهم وخبراتهم. تقوم شركات الّتوريد بصرف 

 رواتٍب لهؤالء الُعّمال إلى أن يحصلوا إلى وظيفة.

 التّوظيف المُباشر

ت واختيار ارات والُمقاباليقوُم أصحاب العمل بنشر اإلعالنات في الّصحف بشكٍل ُمباشر، وأن يجروا االختبقد 
الُمرّشحين من إحدى البلدان الُمرسلة للعمالة، وذلك دون الّتعاقد مع أّي من شركات العمالة أو الوكالء. وغالًبا 
ما يتّم إجراء اختبار عمليٍّ ومن ثّم ُمقابلة نهائّية للقيام باالختيار الّنهائّي. إّن هذه الُممارسة شائعة بين أصحاب 

 ركات المرموقة، ويتّم اعتمادها في الوظائف التي تتطّلُب مهارات تقنّية. العمل والشّ 

وبالُمقابل، ُيمكن ألّي فرد التّقديم الُمباشرة للحصول على وظيفة في شركة ما. حيث يحصلون على معلوماٍت 
طريق األصدقاء  أو عن حول فرص العمل من خالل البوابات اإللكترونّية الُمستقّلة أو المواقع اإللكترونّية للّشركة

واألقارب. وبعد أن يتّم اختيارهم من قبل صاحب العمل، يتعّين على الُعّمال الحصول على إذن من قبل إدارة 
شهاداٍت طبّية وتأمينّية . وتشمُل القائمُة 0العمالة األجنبّية من خالل تقديم كلِّ الوثائق المذكورة في الجدول 

كمال برنامٍج توجيهّي.   وا 
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 التّوظيف المُباشر –: إجراءاُت التّوظيف 0دول الج

 الّرقم الّتسلسليّ 
الُموافقة الُمسبقة إلدارة 

 العمالة األجنبّية
الّسلطة المعنّية بتسيير 

 العملّية
الموافقة الّنهائّية إلدارة 

 العمالة األجنبّية
 البلد األجنبيّ  6

يتوّجب تقديُم شهادة  إدارة العمالة األجنبّية 
 التّأمين

 نوع العمل 0
 خطاب العرض 5
 شهادة برنامج الّتوجيه 0
 شهادة صحّية 5

 0260المصدر: من إعداد المُؤلّفين، 

 لّتحويل من الّشركات المحلّيةا

في حاالٍت نادرة، قد تقوم شركة كبيرة في اإلمارات العربّية المتحدة، لديها فروع في نيبال، بتوظيف الُعّمال الذين 
يعملون في أفرعها في نيبال. وفي مثل هذه الحاالت، يتعّيُن على الُعّمال النيبالّيين االّتصال بشركات العمالة 

كتب الّشركة ذاتها في اإلمارات العربّية الُمتحدة. يقوُم الُعّمال الُمحّددة، والتّقديم للحصول على وظيفة في م
المحتملون باالّتصال بشركات العمالة في اإلمارات العربّية الُمّتحدة لتتوّلى إجراءات إصدار التّأشيرة وغيرها من 

والّتذاكر. قد ال  لتّأشيراتاإلجراءات الّشكلّية، وذلك ألّن المكاتب الّنيبالّية لشركات العمالة ال تستطيُع إصدار ا
تتطّلب عملّيات الّتوظيف هذه أّية مصاريف من قبل الُعّمال. وقد ال يتّم إجراء أي ُمقابالت، ويستنُد االختياُر 

واألداء الّسابق للُمتقّدمين. وفي طريقة الّتوظيف هذه يقوُم العامُل بتوقيع بالكامل على احتياجات بلد المقصد 
 ض( في نيبال، وتوقيع عقد العمل يتّم في اإلمارات العربّية الُمتحدة. اتّفاٍق )خطاب العر 

 عملّية االختيار 1.1.3

 االختيار من قبل شركة العمالة نيابة عن صاحب العمل
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يقوُم ُممّثٌل عن شركة العمالة بإجراء الُمقابالت في المكتب الّرئيسّي أو المكاتب الفرعّية، ويقوم باختيار الُمرّشحين 
ملّية قبل اختيار رات عقد تقوُم شركة العمالة بإجراء اختباعليمّي وخبراتهم. كما أساس مهاراتهم ومستواهم التّ على 

 الُعّمال.

 االختيار من قبل أصحاب العمل

يقوم ُممّثٌل عن صاحب العمل بزيارة المكتب الّرئيسّي أو المكاتب الفرعّية لشركة العمالة ويقوم بإجراء العملّية 
دارة العمالة األجنبّية، ُيضطرُّ الُعّمال القادمون بنفسه.  وللحصول على كاّفة الوثائق الاّلزمة من شركة العمالة وا 

 من مناطق نائية في نبال إلى البقاء في كاتماندو، وغالًبا ما يكون ذلك على نفقتهم الخاّصة. 

 ة ما بعد االختيارمرحل 1.1.3

 خطاب العرض

يار العامل، يقوم صاحُب العمل بإرسال خطاب العرض إلى العامل وشركة العمالة، حالما يتّم التأكيد على اخت
أو في حال كان الّتوظيف ُمباشًرا، ُيرسل خطاب العرض إلى العامل نفسه. تتم عموًما صياغة خطابات العرض 

 بالّلغة اإلنكليزّية. 

وتتضّمُن خطابات العرض على تفاصيل تتعّلُق بالراتب وأماكن الّسكن واإلجازات وأجور ساعات العمل اإلضافّية 
والعطالت. بعد استالم خطاب العرض الُموّجه إلى العامل الذي يتّم اختياره، تطلُب شركة العمالة من العامل 

، على النحو المنصوص عليه من قبل بلد ا  لمقصد. الخضوع لفحٍص طبيٍّ

دوالر أمريكّي(، وعلى  06روبية نيبالّية )ما يعادل  0522يتوّجب على الُعّمال الذكور سداُد مبلغ بمقدار 
دوالر أمريكّي(، وذلك إّما ُمباشرة إلى المركز  00روبية نيبالّية )ما يعادل  0022العامالت الّنساء مبلغ بمقدار 

ا غير ه الّتكاليُف من قبل االّتحاد الّنيبالّي للمهنّيين الّصحّيين، ولكّنهوُتحدَُّد هذالّصحّي، أو إلى شركة العمالة. 
 منصوص عليها قانونيًّا. وقد تقترُح شركُة العمالة الذهاب إلى مركز اختبار صحّي ُمحّدد. 
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اكر ذوحالما يتّم الحصول على التّقرير الطبّي اإليجابّي، تقوم شركة العمالة بالّترتيب إلصدار التّأشيرات وت
الّطيران. والُمستنداُت المطلوبة إلجراءات إصدار التّأشيرة هي صورة شخصّية للعامل وشهادة خبرة والشهادات 

يوًما؛  52إلى  0التعليمّية والمؤّهالت والشهادات الّتدريبّية وجواز الّسفر. قد تستغرُق إجراءات التّأشيرة بين 
ألف  55-05الُعّمال الُمحتلمين في هذه المرحلة دفُع قرابة  ويتوّقُف ذلك على خانة الّتوظيف. ويتوّجب على

دوالر أمريكّي(. يتوّجب عليهم القيام بسداد دفعتين خالل دورة الّتوظيف  500-055روبية نيبالّية )ما ُيعادل 
يرة لتّأشعنَد الحصول على ابأسرها: أّول دفعة يقومون بسدادها عند تقديم الّطلب، في حين يسّددون الثّانية 

يث يعتمُد حوتذكرة الّطيران. وقد يحصل أو ال يحصل الُعّمال المحتملون على إيصاالٍت بهذه المبالغ الُمسّددة. 
 ى الُممارسات اإلدارّية الخاّصة بشركة العمالة. ذلك ُكليًّا عل

وافقة الثّانية موبمجّرد استالم تخليص التّأشيرة من بلد المقصد، تقوم شركة العمالة بالتّقديم للحصول على ال
واألخيرة من ِقَبل إدارة العمالة األجنبّية. ويتعّيُن على شركة العمالة تقديُم جميع الوثائق الواردة في الجدول الّرابع 

 لحصول على الُموافقة الّنهائّية.إلى إدارة العمالة األجنبّية ل

. على جواز الّسفر الخاّص بالعامل في حال الُموافقة الّناجحة، تقوم اإلدارُة بوضع ملصقات تصريح العمل
وُتمّكُن ملصقات تصريح العمل العامَل من المرور عبر مكتب العمل في المطار، ومكتُب العمل ُمفوٌَّض قانونيًّا 
يصاالت الّرسوم المدفوعة، باإلضافة إلى الوثائق  للقيام بالّتحقُّق من تصاريح العمل وشهادات برامج الّتوجيه وا 

 للهجرة.  األخرى الالزمة

 توجيهاُت ما قبل المُغادرة

وتبلغ  ،دورة توجيهات ما قبل الُمغادرة التي تستغرق يومينالخضوع لُتحيُل شركُة العمالة كّل الُمرّشحين إلى 
روبية نيبالّية، وتتّم إعادة هذه الكلفة إلى الّنساء فقط من قبل مجلس تعزيز العمالة في الخارج.  322كلفُتها 

ان دالبرنامُج الّتدريبيُّ الُعّمال بمعلومات هاّمة حول الثّقافة وقانون العمل وقواعد المرور وغيرها في بلويزّود هذا 
 المقصد.

ضافة  يتّم إجراُء تدريباُت توجيهات ما قبل الُمغادرة من قبل مراكز الّتدريب الُمعتمدة من قبل الحكومة النيبالّية. وا 
ال كيفّية الحصول على ختم تصريح العمل من قبل مكتب العمل في إلى ذلك، توجُز شركات العمالة للُعمّ 
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المطار، وغيرها من شكلّيات التأشيرة والمطار. قد ال يحضُر بعض الُعّمال الُمحتملين دورات توجيهات ما قبل 
 الُمغادرة، ورغًما عن ذلك قد يتمّكنون من الحصول على الّشهادات. فقد يحصلون على معلومات حول القواعد
واألنظمة، المعمول بها في اإلمارات العربّية الُمتحدة، عبر األصدقاء واألقارب الُملّمين بها من كونهم ُعّمااًل 

 كاويهم. شُمهاجرين أنفسهم. فعلى سبيل المثال، ُيخبر األصدقاُء العامَل حيال وجود محكمة العمل التي تعالج 

 توقيعُ العقد

ن ُمباشرة العامل العمل في بلد المقصد، بينما يتمُّ في بعض الحاالت توقيع يتّم توقيع عقد العمل الّرسمّي إبا
عقد غير رسمّي بعد إجراء الُمقابلة في نيبال. يتّم توقيع العقد غير الّرسمّي عادًة قبل رحلة الّسفر بيوٍم واحدة. 

 والتأمين.  ّية والّتسهيالتويتضّمُن العقد تفاصياًل حول الّطعام والّسكن وساعات العمل وساعات العمل اإلضاف

تزعُم بعض شركات العمالة بأّنها، على الّرغم من تكّبدها تكاليف إضافّية لقاء الحصول على خطاب الّطلب، 
 ال تفرُض على الُمرّشحين سداد رسوم إضافّية كتعويٍض لتلك الّتكاليف. 

 : الّصرافة بين أصحاب العمل األجانب وشركات العمالة في نيبال5 جدولال
 المبلغ المدفوع

 )بالروبية النيبالّية(
 األسباب الّطرف الذي يتلّقاها الّطرف الذي يدفعها 

ألف  65إلى  62
 لكّل عامل ُمَوظَّف

 شركة العمالة أصحاب العمل
 لتغطية عملّية الّتوظيف.

ى أن تتقاضوفي هذه الحالة، ال ينبغي 
 شركة العمالة أّي شيء من الُمرّشح

 الوصول إلى دولة اإلمارات العربّية الُمّتحدة 1.1.13

 التّدريُب خالل العمل

 يقوُم عدٌد من أصحاب العمل بتوفير تدريٍب خالل العمل تتراوُح ُمّدته من يوٍم واحٍد أو يومين إلى شهٍر كامل.

 لُمضيفالقواعد والمعايير العامّة في البلد ا
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إّن العّمال الذين يطلبون من صاحب العمل إلغاء تأشيرتهم ُيمنعون من دخول اإلمارات العربّية الُمتحدة لمدة 
سّتة أشهٍر، باستثناء الحاالت التي ال يفي فيها صاحُب العمل بالتزاماته تجاه العامل بموجب شروط العقد. وال 

ن نّصت شروط العقد على تيجوُز للُعّمال الحصول على إجازاٍت للّسفر إلى نيبال  قديم خالل فترة العقد، حتى وا 
دوالر  502-000ألف روبية نيبالّية )ما يعادل  02إلى  52اإلجازات، إذ سُتكّلفهم إجازاُت الّسفر هذه بين 

أمريكّي( ثمن الّسفر جوًّا. بيَد أّنه، في بعض الّشركات، قد يكون من حّق الُعّمال الحصول على تذكرة للّسفر 
وتتكّفل الّشركة بثمن هذه الّتذكرة. وخالف ذلك، ال ُيلزُم أصحاب العمل إاّل ديارهم مّرة واحدة في الّسنة،  إلى

اليف تذاكر وفي كثيٍر من األحيان، تُفرُض تكبدفِع ثمن تذكرة الُمغادرة الّنهائّية للُعّمال، عند انتهاء عقد العمل. 
 افّية.فين ُمقدًَّما، كرسوٍم إضالّسفر على الُموظّ 
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 البحث استنتاجاتُ الباب الّرابع: 

: إّن ُمعظم املدفوعات غير الّرسمّية من قبل الُعّمال إلى الوكالء الفرعّيين والوكالء تتبُع ثقافة ألاّوُلُ الاستنتاُجُ

ها عبر الفساد. تتمُّ عملّيات الّدفع بشكل نقدّيٍّ، ويتّم ، ُو«يجب على الجميع أن يدفعوا» ا تمكينُ يتّم أحيانً

 تأمينها بشكلٍّ أساس ّيٍّ عبر القروض غير الّرسمّية. 

 لهند:ا

ستقدامه. يتقاضون المال لقاء كّل ُمرّشح يتمّكنون من اكشفت العديُد من الّدراسات بأّن الوكالء الفرعّيين والوكالء 
دوالر  522إلى  35ألف روبية هندّية )أي ما يعادل  02-5بالّنسبة للوكالء الفرعّيين، تتراوُح الّرسوم بين 
ُمنخفضة بالّنسبة للُعّمال المنزلّيين الُمهاجرين وُعّمال البناء  أمريكّي(، وذلك بحسب فئة الوظيفة. حيث أنّ 

وغيرهم من الُعّمال ذوي المهارات الُمنخفضة. في حين أّن الفئات ذات الّرسوم األعلى هي فئات الُمهاجرين 
بشكٍل ُمباشٍر  مذوي المهارات العالية، كالُمهندسين والُممّرضات. ويتقاضى الوكالء الفرعّيون والوكالء لقاء أتعابه

 من الُعّمال الُمهاجرين. 

شخًصا أجريت معهم الُمقابالت ذكروا  302بالمئة من ُمجمل  00.0، إّن 0كما هو مبّيٌن أدناه، في الجدول 
بأّن دفعوا رسوًما للحصول على المعلومات حول عملّية الهجرة و/أو العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة. ومن 

 مّمن أجريت معهم الُمقابالت لم ُيجيبوا على هذا الّسؤال الحّساس. 022إّن أكثر من  لّذكر،الجدير با

 : هل توّجب عليَك دفعُ ثمٍن لقاء الحصول على معلومات حيال عمليّة الهجرة و/أو التّوظيف في اإلمارات العربيّة المُتّحدة؟ )الهند(0الجدول 
 دةبعد استبعاد القيم المفقو الّنسبة المئوّية  الّنسبة المئوّية الّتكرار 
 00.0 62.0 630 نعم
 35.1 50.0 500 ال

 622.2 05.2 302 الُمجمل
  53.2 055 لم يجيبوا

  622.2 60359 المجموع الكليّ 

                                                           
 الُمتحدة العربّية اإلمارات في ُمقابلتهم تّمت ُعّمااًل  أيًضا العّينة هذه تشملُ  -9 
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 المصدر: البيانات األوليّة*

 : إذا كانت اإلجابة بنعم، فلمن توّجب عليك الّدفع، وبأّي شكل؟ )الهند(3الجدول 
 مسؤولين حكومّيين  قادة دينّيين  قادة ُمجتمعّيين العائلةأفراد  أصدقاء 
 63 2 0 50 15 نقًدا

 2 2 6 2 5 سند/اّتفاق على الّسداد
 2 2 2 0 2 نقل ملكّية األرض
 2 2 6 2 6 محسوبّية سياسّية

 6 2 6 2 6 غيرها
 *المصدر: البيانات األولّية

سديدها قاموا بت«( نعم»دفعات لقاء هذه الخدمات )الذين أجابوا بـلقد كانت الغالبّيُة الُعظمة من الذين سّددوا 
نقًدا. وقال العديُد من الُمجيبين أّن الّشخص الذي دفعوا له لقاء الخدمات كان إّما صديًقا أو قريًبا، يعمُل كوكيٍل 

ت ذكروا بأّن وكالء بالمئة من كّل الُعّمال والعامال 52فرعّي. وُتظهُر بيانات التّبويب الُمزدوج أّن حوالي 
وا قد طلبوا منهم دفع مبالغ كرسوم للخدمات. وكانت الّنسبة أعلى بالّنسبة للُعّمال الُمهاجرين الذين الّتوظيف كان

دافعي الّرسوم الذين يعملون في المبيعات والّزراعة وتربية المواشي وتربية الّطيور والّصناعات الغذائّية والهندسة 
ت الّنسبة أعلى من ذلك بالّنسبة للذين يعملون في قطاعات الصّحة والعمل االجتماعّي بالمئة(، وكان 02-32)
 بالمئة(.  32-12)

لقد أّيدت الُمقابالُت مع الُعّمال نظام الّدفع، مع إشارة العديد من المصادر إلى أّن األصدقاء واألقارب يتقاضون 
مبالغ لقاء الُمساعدات والمعلومات التي يقّدمونها حيال العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة. كما ُذكرت حاالت 

ن لم يكن  شار أكثيًرا. وخالل الُمقابالت مع المصادر الّرئيسّية للمعلومات، دفع المبالغ لمسؤولين حكومّيين، وا 
العديُد من الوكالء إلى أّن الُعّمال )وخاّصة ذوي المهارات الُمتوّسطة والمنخفضة(، في بعض األحيان، استماتًة 

اركون في شمنهم للعمل في الخارج، ُيصبُحون طرًفا في عملّية الحصول على الُموافقات دون وثائق سليمة، ويُ 
الفساد. وشملت األعماُل غير القانونّية الحصوَل على وثائق وشهادات وتصديقات ُمزّورة وغيرها، وحصلوا على 
الّتصريحات من النظام الّرسمّي مقابل رسوم مالّية. يقوُم وكيٌل فرعيٌّ بتحصيل المال من العامل زاعًما بأّنه 

نُّشطاء الوثائق المطلوبة. وأشاَر عدٌد من المسؤولين والّسياسّيين واللمسؤولين حكومّيين ُيمكنهم استصداُر سيدفع 
بأّنهم كانوا على دراية بحدوث مثل هذه الُممارسات. وأشاروا إلى أّن هذه المبالغ المدفوعة، مثاًل كالمبالغ الرمزّية 
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رورّية، اعتبرها الُعّمال ض المدفوعة للّشرطة لكي ُيسرعوا من عملّية إصدار جواز الّسفر، كانت جزًءا من عملّية
ما إذا كانت سُتالَحُظ التباينات في إحدى مراحل العملّية، وكان هؤالء الُعّمال يخاطرون  في بعض األحيان.

مثال في المطار بالهند، أو في اإلمارات العربية الُمتحدة خالل عملّيات تفتيش العمل، وبالتّالي خطر أن يتّم 
 ترحيلهم من اإلمارات العربية المتحدة.  منعهم من الّسفر، أو أن يتمّ 

، أدناه، تفصياًل إلجمالي الّرسوم الُمقّدرة المدفوعة من ِقَبل الُعّمال الُمحتملين و/أو أصحاب 1يتضّمُن الجدول 
 05العمل لوكالء الّتوظيف. وقد دفعت الغالبّية الُعظمى من الُعّمال، الّذكور واإلناث، بأعلى تقديٍر مبلًغا قدره 

ء كّل الخدمات المذكورة في الجدول أدناه. ومن الُمثير لالهتمام، أّن دوالر أمريكّي( لقا 535ألف روبية هندّية )
-52دفعوا أكثر من المعّدل الوسطّي، أي بين بالمئة من الُعّمال الذين تلّقوا الُمساعدات من أقاربهم  02-12
 ألف روبية هندّية. 52

 : المبلغ الواجب دفعهُ لوكالء التّوظيف )الهند( 1الجدول 

إلى  1331 وأقلّ  1333 
13333 

إلى  13331
13333 

إلى  13331
13333 

إلى  13331
13333 

أكثر من 
13333 

 65 63 60 03 01 00 ملء استمارة التّأشيرة
 5 0 05 620 50 3 حجز تذكرة الّطيران 

 61 55 63 00 00 1 رسوم التّأشيرة
 6 0 0 5 60 5 تصريح العمل/اإلقامة

 5 6 2 2 66 5 التّأمين
 5 2 0 0 5 0 الّتدريبرسوم 

 5 5 65 60 50 62 رسوم خدمات الوكالء
 2 6 2 5 5 65 الرسوم الحكومّية
 2 5 0 3 50 00 تصريح الهجرة
 *المصدر: البيانات األوليّة

 05.0أشاَر ما يقلُّ قلياًل فقط عن نصف الُمجيبين إلى أّنهم لجأوا إلى القروض غير الّرسمّية لتمويل هجرتهم )
، أدناه، إن القروض غير الّرسمّية، التي كانت في الغالب من العائالت 0بالمئة(. وكما هو ُمبيٌَّن في الجدول 

ى ة كرسوم توظيٍف غيَر رسمّية. ومن بين الذين حصلوا علواألصدقاء، تظلُّ المصدر الّرئيسّي للمبالغ المدفوع
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 وتزيدُ بالمئة منهم إلى أّنهم حصلوا عليها إّما من العائلة أو األصدقاء.  51.5القروض غير الّرسمّية، أشاَر 
 ةضرورُة سداد هذه القروض غير الّرسمّية من إمكانّية تعرُّض الُعّمال الُمهاجرين لالستغالل خالل وبعد عمليّ 

بالمئة من الُعّمال الُمحتمليَن إلى شكٍل من أشكال الّدين بغية تأمين الّتكاليف الُمتعّلقة  05الّتوظيف. ولجأ 
 بالّتوظيف. 

 : من أيَن حصلت على المال لتغطية رسوم أتعاب وكالء التّوظيف؟ )الهند(0الجدول 

 الّتكرار 
الّنسبة 
 المئوّية 

 فقودةالقيم المالّنسبة المئوّية بعد استبعاد 

 50.1 65.3 005 الُمّدخرات
 05.3 66.0 600 قرٌض رسميٌّ من مؤّسسة حكومّية

 51.5 63.0 006 قرٌض غير رسمّي من العائلة أو األصدقاء
 6.6 2.5 1 غيرها

  50.1 063 لم يجيبوا
 622.2 05.0 350 المجموع

  622.2 6035 المجموع الكليّ 
 *المصدر: البيانات األوليّة

وا بأّنه على الجميع أن يدفع، أدناه، تؤمن الغالبّية الُعظمى من الُعّمال الُمهاجرين 62كما هَو ُمبيٌَّن في الجدول 
رسوَم الّتوظيف غير الّرسمّية للحصول على فرصٍة للعمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة. ومن بين الذين أجابوا 

 بالمئة منهم أّن الّدفع هو أمٌر ال مفّر منه.  50(، قاَل 550على هذا الّسؤال )

 يل التّوظيف؟ )الهند(ك: لمَ دفعَت لو 62الجدول 

 كرارالتّ  
الّنسبة 
 المئوّية 

 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة

 50.2 61.6 520 على الّجميع أن يدفعوا
 06.3 65.0 055 ل العملّية أسهل وأسرععوعد الوكيُل بج

 0.5 6.0 00 أمٌر وارٌد في المبادئ الّتوجيهّية الحكومّية
 622.2 55.0 550 المجموع 
  00.0 6660 لم يجيبوا
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  622.2 6035 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

 نيبال:

آالف وعشرين  62يفرُض وكالُء الّتوظيف الفرعّيون رسوًما على الُعّمال الُمحتملين الذين يقومون بتوظيفهم بين 
دوالر أمريكّي( لقاء الخدمات التي يقّدمونها. وتختلُف الّرسوم بحسب  610إلى  05ألف روبية نيبالّية )ما ُيعادل 

للمكوث وكذلك إلى الّطعام في كاتماندو، إلى أن تتّم  فئة الوظيفة، وما إذا كان العامل بحاجة إلى مكان
 وُهناك حاالٌت يعمُل فيها الوكالء الفرعّيون كُمرابين لرسوم الّتوظيف. اإلجراءات الُمتعّلقة بتأشيرتهم. 

دوالر أمريكّي(،  352-502ألف روبية نيبالّية )ما ُيعادل  12-02تتراوُح رسوم الوكالء )شركات العمالة( بين 
ك حسب فئة الوظيفة وبالد الّتوظيف. وكما هَو ُمبّيٌن في القسم الخاّص بالهند، أعاله، ُتغّطي رسوم الّتوظيف: وذل

 التّأشيرة وتذكرة الّطيران والتّأمين والفحص الّطبّي وعملّيات الّتوجيه وصندوق الّرعاية االجتماعّية. 

ُر الّرسوَم المفروضة على الُعّمال.  وأشارت الُمقابالت مع شركات العمالة إلى أّن مكاتبها الّرئيسّية هي التي تُقرِّ
دوالر أمريكّي(، التي يتلّقى  00آالف روبية نيبالّية )ما يعادل  62المبلغ المسموح قانونيًّا والبالغ باإلضافة إلى 

 امل بدفع مبالغ أخرى ال تُقّيد في الّسجاّلت. العامُل إيصااًل بدفعها، قد يقوم الع

قاَل عدٌد من الُعّمال أّن شركات العمالة قامت باإلعالن عن رسوٍم ُمعّينة، ولكّنها قالت لهم في الُمقابلة بأّن 
عليهم دفُع مبالغ إضافّية بغية تسهيل العملّية لدى الحكومة. وبما أّن الُعّمال يريدون الحصول على الوظيفة، 

 الّراتب الُمعلن هو راتب جّيد، فإّنهم يميلون إلى الُموافقة على سداد المبالغ اإلضافّية.و 

، أدناه، ُتشّكُل الُمّدخرات والقروض غير الّرسمّية المصدرين الّرئيسيَّين اللَذين 66وكما هو ُمبيٌَّن في الجدول 
بالمئة  06ترتّبة على عملّية الّتوظيف، وذلك بنسبة يلجأ لهما الُعّمال الُمهاجرون لسداد الّرسوم غير الّرسمّية المُ 

ين يقومون باقتراض المال بشكل ما، وبالتّالي بالمئة من الُعّمال الُمحتمل 55.0بالمئة على الّتوالي. إّن  55.0و
 وم الّتوظيف.فيقعون في الّديون بغية سداد رس
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 التّوظيف؟ )نيبال( : من أين حصلت على المال لتغطية رسوم أتعاب وكالء66الجدول 

 الّتكرار 
الّنسبة 
 المئوّية 

 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة

 06.2 51.5 521 الُمّدخرات
 00.3 06.5 636 قرٌض رسميٌّ من مؤّسسة حكومّية

 55.0 56.0 052 قرٌض غير رسمّي من العائلة أو األصدقاء
 5.6 0.0 05 غيرها
 622.2 05.0 350 المجموع
  0.6 00 لم يجيبوا

  622.2 126 المجموع الكليّ 
 *المصدر: البيانات األوليّة

ُح الجدول  بالمئة من الُعّمال النيبالّيين  36.0، أدناه، بأّن 60وعلى غراِر الُعّمال الُمهاجرين في الهنِد، يُوضِّ
 يؤمنون بأّن سداَد رسوِم عملّية الّتوظيف غير الّرسمّية هو أمٌر سائٌد ال مفرَّ منه. 

 : لمَ دفعَت لويل التّوظيف؟ )نيبال(60الجدول 

الّنسبة المئوّية بعد  لمئوّية الّنسبة ا الّتكرار 
 استبعاد القيم المفقودة

 36.0 50.0 033 على الّجميع أن يدفعوا
وعد الوكيُل بجعل 
 العملّية أسهل وأسرع

35 0.0 66.0 

أمٌر وارٌد في المبادئ 
 الّتوجيهّية الحكومّية

660 60.0 63.6 

 2.5 2.0 0 أسباب أخرى
 622.2 15.0 001 المجموع 
  60.0 655 لم يجيبوا

  622.2 126 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة
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المقصد، الّلوائح التّنظيمّية المعمول بها في بلدان المنشأ و على الّرغم من  البياناُت بشكٍل واضٍح كيَف أّنهُتظهُر 
يث تقوم نيبال والهند، ح إّن دفع رسوم الّتوظيف التي تتجاوز الُمعّدل المسموح به هو أمٌر سائٌد في كلٍّ من

نسبة كبيرة من الُعّمال باالستدانة بغية تأمين تكاليف الّتوظيف، األمر الذي يقلُِّل بدوره من القيمة التّنموّية 
لتنّقالت اليد العاملة ويزيد من ضعف الُعّمال ويجعلهم عرضة للُممارسات االستغاللّية، كاستبدال العقود في 

 .هذه «ثقافة الّدفع»فإّن تطبيق النُّظم وحده لن يكون كافًيا لُمعالجة  بلدان المقصد. وبالتّالي

اني الاستنتاُجُ
ّ
حتم: الث

ُ
 ملون بشكل كبيرٍّ على ألاصدقاء وألاقارب في الهنِد، يعتمُد الُعّمال امل

ً
ن املؤّسسات بدًل

تحدة.
ُ
 الحكومّية في الحصول على فرص عملٍّ في إلامارات العربّية امل

 الهند:

من األشخاص الذين أجابوا على االستبيانات بأّنهم تلّقوا الُمساعدات  6060بالمئة من أصل  35.0ذكر قرابة 
ة للعمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة. وُيشيُر هذا االّتجاه إلى الُمساهمة من أقاربهم في العثور على فرص

اإليجابّية للعالقات في تأمين فرٍص للعمِل في اإلمارات العربية الُمتحدة. وتحّدث العديُد من الُعّمال، الذين 
ألقارب ّمٌة إلى أّن احصلوا على وظائف عبر الهجرة، كيف ساعدهم أقاربهم. وفي ُمقابلة، أشارت شخصّيٌة عا

 على ُمساعدة الباحثين عن العمل.  يحثُّهم ضغٍط اجتماعيٍّ واألصدقاء هم دائما تحت 

إّن العديد من الّشركات الّصغيرة عادًة ما ُتعّين الموّظفين في شركاتها من بين ووفًقا لُممثٍِّل للموارد البشرّية، 
األقارب في الهند )األبناء والبنات والّزوجات، إلخ(. كما أّن هناك عدٌد قليٌل من الّشركات الكبيرة في اإلمارات 

يها الحالّيين ُل توظيَف أقارب موّظفالعربّية الُمتحدة )التي ُأنشئت/أو تتّم إدارتها من قبل هندّيين( التي تفضِّ 
)للّرقابة األفضل على الموّظفين، والّسهولة في إدارة األشخاص(، أو أشخاًصا من مناطق المنشأ ذاتها )القرى 

في بناء اإلنصاف االجتماعّي  وُيساعد هذا المنهُج أصحاَب العمل )وهم في الغالب من رّواد األعمال(مثاًل(. 
وذكر ُممّثلو الموارد البشرّية وُمدراء الجهات الُموظِّفة في اإلمارات العربّية الُمتحدة بأّنهم  .والّسياسّي في الوطن

 يطلبون الّتوصيات من الموّظفين الحالّيين، وعندها، يقوم هؤالء الموّظفون بإحالتهم إلى األقارب أو األصدقاء. 

ُع أصحاب العمل موّظفيهم إلى توصوللتّبادل غير الّرسمّي للمعلومات والّتوظيف في نهاية المط ية اف، ُيشجِّ
أقاربهم وأصدقائهم الذين يرونهم ُمناسبيَن لتقديم الخدمات المطلوبة. وفي بعض الحاالت، ولشغل وظائف ُمعّينة، 
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 دوالر أمريكّي( 650درهٍم إماراتيٍّ )ما يعادل  522ففي إحدى الحاالت ُوعد وتّم دفع  –يتم تقديم الحوافز 
ّسط في تحديد، وفي نهاية المطاف، توظيِف عامل جديد. وقد الحَظ أحُد ُمدراء الموارد البشرّية أّن لشخٍص تو 

هذا الّنوع من الّشبكات غير الّرسمّية، إن كان بدافع الّنوايا الحسنة، ُيفيُد جميع األطراف المعنّية. ويختار 
قول ذلك  كفاءة العامل الذي سيتّم توظيفه. وُيمكنُ أصحاُب العمل قناة الّتوظيف هذه إذ أّنها تجعلهم على يقيٍن ب

بالّنسبة للوظائف التي تتطّلب مهارات ُمنخفضة، حيُث يشمُل تعريُف الكفاءة الوالَء واألمانة وما إلى ذلك. وفي 
ُل جهاُت  حال عدم ارتقاء العامل إلى ُمستوى الّتوقُّعات، ُيمكن لصاحب العمل ُمحاسبة الّشخص الوسيط. تُفضِّ

الّتعامل بقدراٍت أكبر ومع وكالء الّتوظيف الُمعتمدين، في حين تُفّضل الّشركات لتَّوظيِف الكبيرة والّرسمّية ا
 قة غير الّرسمّية أكثر ُمالءمة.الّصغيرة والُمتوّسطة هذه الّطري

نقطة للبيانات بأّن لجأوا إلى شخٍص أو مؤّسسة أو غيرها من المصادر للحصول  6000من  35.0ُتشيُر نسبة 
على اإلرشادات، فيما يتعّلُق بالعمل في اإلمارات العربية الُمتحدة. وقليٌل منهم فقط لم يقوموا بذلك، مما يدّل 

صادر التي لجأوا لها، سواًء بالّنسبة لفرص العمل أو ، أدناه، الم65على ُمستوى الّدعم الاّلزم. ويصُف الجدول 
 عملّية الهجرة. 

 يف )االختيار من متعدد(؟ )الهند(: ِممَّن طلبت اإلرشاد والُمساعدة والّدعم فيما يتعّلق بالتّوظ65الجدول 

 
 عملّية الهجرة الّتوظيف

 الّتكرار
الّنسبة 
 المئوّية

الّنسبة المئوّية بعد 
 دةالمفقو استبعاد القيم 

 الّتكرار
الّنسبة 
 المئوّية

الّنسبة المئوّية بعد 
 استبعاد القيم المفقودة

 5.1 0.3 05 6.1 6.5 00 مسؤولين حكومّيين
المواقع أو المنشورات 

 الحكومّية
55 5.5 0.5 55 5.5 0.1 

خطوط الُمساعدة 
 الحكومّية

55 0.2 0.3 50 0.6 5.2 

المجموعات 
 الّثقافّية/االجتماعّية

00 6.0 6.0 65 6.0 6.3 

المواقع اإللكترونّية 
/منشورات المجموعات 

 الّثقافّية
66 2.3 2.0 3 2.3 2.0 
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ن لييدائرة شؤون الكيرَ 
 غير المقيمين

02 0.0 5.0 01 0.0 5.0 

االستشارات لتعزيز 
الّتنمية والّتوظيف في 

 الخارج
55 02 0.3 05 0.0 5.2 

خطوط الُمساعدة 
 الخاّصة/المعارف

140 8.4 11.4 105 10.9 13.6 

البّوابات الخاّصة على 
 شبكة اإلنترنت

66 4.0 5.4 38 4.0 4.9 

 ةوزارة الشؤون الهنديّ 
 في الخارج

78 4.7 6.3 26 2.7 3.4 

 40.6 32.6 314 53.9 39.8 664 األصدقاء
 32.2 25.9 249 38.4 28.4 473 األقارب
 2.8 2.3 22 2.3 1.7 28 غير ذلك

 البيانات األوليّة *المصدر:

ُيشيُر الجدول أعاله إلى أّن األصدقاء والعائلة ُيشّكلون المصدر الذي يلجأ له ُمعظم الُعّمال في الهند، لكل من 
ث تبلغ هذه في نيبال، حي االستنتاجاتالّتوظيف والهجرة على حّد سواء. ويتناقُض ذلك بشكل كبيٍر جدًّا مع 

 بالمئة فقط. 5الّنسبة حوالي 

لقد قام عدٌد قليٌل جدًّا من الُعّمال باستخدام الخدمات التي يقّدمها المسؤولون الحكومّيون والوكاالت للحصول 
الُعّمال  ددَ ععلى المعلومات الُمتعّلقة بالهجرة والّتوظيف. وهناك اّتجاه ُمثيٌر جديٌر بالُمالحظة هنا، وهو أن 

قة بالهجرة للمسائل الُمتعلّ لمنشورات الحكومّية وخطوط الُمساعدة الذين لجأوا للمسؤولين الحكومّيين والمواقع وا
يل جدًّا من ومن الُمثير لالهتمام أّن القلهو أكبُر من عدد الُعّمال الذين لجأوا إليها للمسائل الُمتعّلقة بالّتوظيف. 

ة والّتوظيف في لتّنميواالستشارات لتعزيز ا ليين غير المقيميندائرة شؤون الكيرَ األشخاص سعوا للّتواصل مع 
ووزارة الّشؤون الهندّية في الخارج للحصول على الُمساعدة. تفرُض الوكالة الّرسمّية لحكومة والية كيَرال  الخارج

رسوًما أقّل بكثيٍر من الحد الّرسمّي األدنى )رسوم رمزّية، ألّنها مؤّسسة عاّمة غير ربحّية ُممّولة من قبل 
ومسؤولون بأّنهم يربطون الوكاالت بالجودة الُمنخفضة، وذلك ألّن تكاليف خدمة الحكومة(. وأشاَر ُعّماٌل 
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الّتوظيف ُمنخفضة. وعالوة على ذلك، أظهرت األبحاُث بأّن وكاالت الّتوظيف المملوكة حكوميًّا ال تستقطُب 
جيبون بأن وذكر المُ وتفويضات عمٍل كافية من الخارج، بالُمقارنة مع وكاالت الّتوظيف الخاّصة.  حاليًّا طلبات

أسباب ذلك هي عدُم تكريس وكاالت الّتوظيف الحكومّية الكثير من الجهود للّتسويق وهي ليَست على قدٍر من 
ثبات الحضور في البلدان الُمضيفة  الفاعلّية، على عكس وكاالت الّتوظيف الخاّصة، كما أّنها تفتقُر إلى البروز وا 

 تملين.لتسويق الوكالة ألصحاب العمل الُمح

إّن الجهود الحكومّية، لتسهيل خيارات الّتوظيف ُمنخفضة الّتكلفة عبر وكاالت الّتوظيف العاّمة ولزيادة الوعي 
التي يستخدُمها  ي قنوات االّتصالبالحقوق واألنظمة الُمتعّلقة بالّتوظيف، كان تأثيُرها محدوًدا ألّنها ال تتغلغُل ف

ت بشأن عملّية الّتوظيف والعمل في الخارج. ودون الّتمويل الُمناسب الُعّمال عادًة للحصول على المعلوما
نشاء الّشبكات مع أصحاب العمل، لن تستطيع وكاالت الّتوظيف العاّمة لعب دوٍر في بيئة  لتسويق الخدمات وا 

لحكومات إعادة ا العمل والتّنظيم الحالّية باعتبارها بدياًل ُمنخفض الّتكلفة لوكاالت الّتوظيف الخاّصة. يتعّين على
التّفكير بشكٍل جديٍّ في كيفّية إيصال المعلومات والخدمات إلى المجموعات المخصوصة بغية ضمان وصول 
المعلومات لهم أين وعندما يحتاجون لها. إّن إعداد استراتيجّية اّتصاالٍت، تأخُذ في الحسبان بشكل أفضل أين 

هو أمٌر بالُغ األهمّية لتقديم الخدمات الُمناسبة، بما  وكيف تحصُل المجموعات المخصوصة على المعلومات،
 في ذلك توجيهات ما قبل الُمغادرة.

الث الاستنتاُجُ
ّ
ا الث حتملين غير ُمدركين إلى حّدٍّ كبيرٍّ الحدوِد الُقصوى للّرسوم املفروضة حكوميًّ

ُ
: إّن الُعّمال امل

ر املعلومات الّصحيحة وتكاليف الحصول على عملٍّ 
ّ
دَرجين على القائمة الّسوداء. إّن توف

ُ
ووكالء الّتوظيِف امل

ر على سلوك ال
ّ
 ُعّمال. هي ُمتغّيرات هاّمة تؤث

 الهند:

هناك تحّدياٌت كبيرٌة تواجه توفيَر المعلومات بالغة األهمّية للُعّمال الُمحَتملين كوكالء الّتوظيف الذين يجب 
 تجنُّبهم، والحدود التي فرضتها الحكومة على رسوم الّتوظيف. 

 : إدراُك العُمّال لعمالء التّوظيف المُدرجين على الاّلئحة الّسوداء )الهند(60الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
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 00.1 01.5 030 نعم
 32.0 00.0 6665 ال

 622.2 05.2 6510 المجموع 
   5.2 10 لم يجيبوا

  622.2 6035 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

قالوا بأّنهم لم يكن لديهم  6035بالمئة من الُمجيبين البالغ عددهم  00.0، أعاله، 60كما هَو ُمبّيٌن في الجدول 
 أّية معلومات حول وكالء الّتوظيِف الُمدَرجين على القائمة الّسوداء. 

ب أن تكون ّتوظيف هذه يجلقد اقترح الّساسُة واألجهزة المعنّية بإنفاذ القانون أّن هذه المعلومات حول وكاالت ال
علنّية وفي متناول الّناس. بيَد أّنهم يعتقدون بأّنه ليَس هنالك حاليًّا من مصدر شامل للمعلومات ُمتاح للّناس. 
وأشاَر عدٌد من وكالء الّتوظيف والُمنظمات غير الحكومّية إلى ضرورة وضع آلّية ترتيب تصنيفّية لوكاالت 

ن لّترتيِب هذا، إن تّم وضعه، أن ُيساعد في الّتسويق لوكالء الّتوظيف الذين يلتزمو حيث ُيمكُن لنظام االّتوظيف. 
 بالقوانين الوطنّية وُممارسات الّتوظيف األخالقّية العاّمة. 

ولإلشارة إلى الكفاءة والمهنّية، قام عدٌد من وكاالت الّتوظيِف باّتخاذ خطوات كنقِل مكاتبها إلى مواقع األنشطة 
الّرئيسّية في المدينة، ساعية إلى الحصول على شهادة األيزو وتسليط الّضوء عليها في إعالناتها، الّتجارّية 

في الهند، و باإلضافة إلى االنضمام إلى االّتحادات الّصناعّية والغرف الّتجارّية أو شركات العالمات التجارّية. 
هنّية من شارّيو الّتوظيف في الخارج بتأسيس هيئة موبدعٍم من اّتحاد الغرف الهندّية للّتجارة والّصناعة، بدأ است

شأنها التّفاعل مع الحكومة وصانعي الّسياسات، بداًل من العمل كناٍد ُمغلق. وذكُر عدٌد من الُعّمال باّنهم سمعوا 
عن الوكالء الُمدَرجين على القائمة الّسوداء من خالل األصدقاء واألقارب والوكاالت والوكالء، أو من خالل 

 وسائل الّتواصل االجتماعّي. 

 : إدراُك العُمّال لألجور المحّددة الواجب دفعها لوكالء التّوظيف )الهند(65الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 05.3 00.0 535 نعم
 30.5 30.6 6020 ال
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 622.2 00.5 6516 المجموع 
  5.5 00 لم يجيبوا

  622.2 6035 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

نقطة للبيانات بأّنهم ال يعرفون الّرسوم الّرسمّية لوكالء الّتوظيف. وقد  6035من بالمئة  30.6ُتشيُر نسبة 
يكون ذلك ُمفاجًئا، نظًرا إلى تاريخ وُمستويات ُنضج سوق العمل وُمستوى اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الّسكان 

ّمال )أي أّن العُ « واقع أمرٍ »ومدى سهولة الحصول على المعلومات. ربما ُتشيُر االّتجاهات الّسائدة إلى حالة 
 «(. هذه هي كيفّية حدوثها»الُمحتملين يعتقدون بأّن 

لقد سّلطت ُمقابالت المصادر الّرئيسّية )مع المسؤولين/الّشخصّيات العاّمة( الّضوَء على حقيقة أّن هناك فرًطا 
لعربّية ذلك في اإلمارات ا واضًحا في المعروض من الُعّمال الّراغبين والقادرين على العمل في الخارج، بما في

ذه، ونظًرا لندرة وجاذبّية فرص العمل هالُمتحدة، وأّنه وفي نفس الوقت، هناَك عدٌد محدوٌد من الفرص الُمتاحة. 
ال الُمحتملين القواعد الّرسمّية، ويقومون ببساطة باتّباِع الّنظام المقبول عموًما، والذي من يتجاهُل ُمعظُم الُعمّ 

ق لهم نتائج سريعة. ويؤّدي ذلك وضوًحا إلى زيادة تعقيد مسألة التّنظيم وااللتزام في بلدان قّ أن يح الُمرَجح
 المنشأ. 

 نيبال:

ُح تحليل البيانات الواردة في الجدول  بالمئة من الُمجيبين  10.0، أدناه، بأّنه على غرار الهند، لم يكن 60ُيوضِّ
وُيسّلُط هذا الّتحليُل الّضوَء على مدى َعَتامة نظام على دراية بشركات العمالة الُمدرجة على القائمة الّسوداء. 

 50.6إلى أّن  63والوسطاء. ومّما ال غرابة فيه إشارُة الجدول  االّتصاالت المعمول به بين الباحثين عن عمل
ُيشّكُل و بالمئة من إجمالي الُمجيبين ليسوا على دراية بسقوف رسوم الّتوظيف التي وضعتها الحكومة الّنيبالّية. 

 هاك القوانين والحقوق. تهذا الوضع بيئة خصبة لالستغالل وان

 التّوظيف المُدرجين على الاّلئحة الّسوداء )نيبال(: إدراُك العُمّال لعمالء 60الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 65.5 65.5 600 نعم
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 10.0 10.0 033 ال
 622.2 622.2 126 المجموع 

 *المصدر: البيانات األوليّة
 

 دفعها لوكالء التّوظيف )نيبال(: إدراُك العُمّال لألجور المحّددة الواجب 63الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 05.0 05.1 556 نعم
 50.6 50.6 000 ال

 622.2 00.0 122 المجموع 
  2.6 6 لم يجيبوا

  622.2 126 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

. إّن الّنماذج الحالّية 0و 6المزيد من الّضوء على مدى أهمّية القضايا الُمثارة في الّنتيجتين  االستنتاجُ  ُيسلُِّط هذا
ال « ثقافة الّدفع»للّتواصل والّتوعية المعمول بها من قبل الحكومات ليس نماذج فّعالة. في بيئة ُتسيطُر عليها 

ى قائمة، على القائمة الّسوداء. هناك حاجة إلللقواعد واألنظمة الغير الُممتثلين  ،يكفي وضع وكالء الّتوظيف
بذل المزيد من الجهود الّساعية إلى الّتوعية العاّمة لكي تصل إلى الُعّمال الُمحتملين، لتجعلهم على دراية 

 نوا من اّتخاذ قرارات ُمستنيرة.بالوكالء الُمدَرجين على القائمة الّسوداء وسبب ذلك، حتى يتمكّ 

: بشكلٍّ عاّم، يظّل الوكالء الفرعّيون املصدَر ألاكثر ثقة، والذي ُيمكن الوصول إليه للحصول الّرابُعُ الاستنتاُجُ

كاوي. 
ّ

وإضافة إلى ذلك، قد يتكّبُد الوكالء على املعلومات، وكذلك ُيعتبرون الّنقطة ألاولى لتقديم الش

هاجرين. 
ُ
وجستّية للحصول على فرِص عملٍّ للُعّمال امل

ّ
 الفرعّيون الّتكاليف إلاضافّية لدعم الخدمات الل

 الهند:

لقد شهَد قطاُع الّتوظيف في الهند الكثير من التغّيرات والّتحّديات الكبيرة في الّسنوات القليلة الماضية، وذلك 
نتيجة للتغّيرات الطارئة على طريقة الّتوظيف التي تعتمُدها العديُد من الّشركات بفضل التطّورات االقتصادّية 

نولوجّية. بيَد أّن وكالء الّتوظيف الفرعّيين اليزالون يشّكلون جهات فاعلة أساسّية في دورة عملّية الّتوظيف، والّتك
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نظًرا لقدرتهم على الوصول إلى المناطق الّنائية وامتالكهم قاعدة بيانات الُعّمال الُمرّشحين في تلك المناطق. 
من و ون أولئك الُمحتملين بالّتعامل مع الوكالء الفرعّيين. وفي كثيٍر من الحاالت، ينصُح الُمهاجرون الّسابق

الّطرق األخرى للوصول إلى الُعّمال الُمحتملين هي من خالل المنشورات والّصحف المحلّية. إاّل أّنه، وباعتبار 
هم بشكل عأّن الوكالء الفرعّيين غالًبا ما يكونون أفراد موثوقين، يقوم العديد من الباحثين عن عمل بالّتواصل م

 ُمباشٍر. 

ُيواصُل الوكالُء الفرعّيون تقديَم الّدعم للُعّمال الُمحتملين في الّتغلُّب على الّتحّديات في عملّية الّتوظيف. وأفاد 
، ظّلت عملّية تحضير طلبات العمل والتّأشيرة عملّية  عدٌد من الُعّمال أّنه حتى ومع الّتعامل مع وكيٍل فرعيٍّ

هاجرين النتظار صدور تأشيراتهم لمّدات تتراوح بين شهرين إلى ثالثة مطّولة. حيث اضطرَّ بعُض الُعّمال المُ 
أشهر. إن كان العامُل الُمهاجُر من قرية ما، واضطر إلى الّسفر مسافة طويلة إلى العاصمة حيث سينتظُر إلى 

 يتحّمُل الوكيل الفرعّي غالبّية تكاليف سكن العامل الُمهاجر. يتّم االنتهاء من تجهيِز وثائقه، 

 نيبال:

بالمئة من الُعّمال الُمحتملين يعتمدون إلى حدٍّ كبير على  1002بالّنسبة لنيبال، تكشُف الّتحليالت بأّن قرابة 
بالمئة  00.5بالمئة و 02.6الوكالء الفرعّيين في الحصول على المعلومات حول عملّيات الّتوظيف والهجرة )

 . 11على الّتوالي(

يتحّلى وكالء الّتوظيف الفرعّيون بقدرة الوصول إلى الّشبكات االجتماعّية على ُمستوى البلدات والقرى والمنازل. 
حيث يبقون على سجلٍّ بالُعّمال الّراغبين بالعمل في الخارج في ُمجتمعاتهم، ويقومون بالّتواصل معهم عبر 

 بكُة الوكالء الفرعّيين توسُّعها من خالل الّتوصياتشبكاتهم االجتماعّية. وكما لوِحَظ في الهند، ُتواصل ش
الّناجحة من قبل الُعّمال الّسابقين. وغالًبا ما يقوم الوكالُء الفرعّيون بتقدير وتقييم الُمرّشحين الُمحتملين بهدف 

رعّيون فضمان تلبيتهم شروط طلبات العمل، وذلك قبل أن يحيلوهم إلى شركات العمالة. ويقوُم وكالء الّتوظيف ال
بات ويقوُم بعُض الوكالء الفرعّيين بالّتكفُّل بوجمن خطوات عملّية الّتوظيف. بُمرافقة الُعّمال في كّل خطوة 

الّطعام والّسكن للُعّمال الُمهاجرين أثناء مكوثهم في العاصمة، ُمنتظرين أن يتّم تحضيُر عقودهم. بيَد أّنه، غالًبا 
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آالف روبّية  62إلى  5على صفقة تكلفة يقوم العامل بدفعها، وتتراوح بين ما يتّفُق الوكيل الفرعّي والعامل 
نيبالّية، لتغطية هذه الّتكاليف. وكّلما طالت مّدة االنتهاء من العملّية، كّلما زادت الّتكاليف التي يتحّمُلها الوكيُل 

 الفرعّي.

وفي حالة الّشكاوي والّتظلُّمات، فإّن الوكالء الفرعّيين هم نقطة االّتصال األولى ألفراد العائلة حالما يعلمون بأّن 
قريبهم يمرُّ بمحنة. وفي الُمقابالت، ذكَر عدٌد من الوكالء الفرعّيين بأّن العديد من شركات الّتوظيف ال توّد 

ين الذين يتعّرضون لإلساءة واالستغالل في بلدان المقصد، األمر الذي تحُمل المسؤولّية تجاه الُعّمال الُمهاجر 
ويحول دون الوصول إلى اإلنصاف من جانب شركة الّتوظيف. إّن الكثير ليست لديهم يرتبط بسوء العناية 

تقُع  نالقدرة على ُمعالجة قضايا الُعّمال الُمهاجرين الذين يمّرون بضائقة. وفي تلك الحاالت، إّن قضّية على م
 المسؤولّية في توفير الّرعاية للُمهاجرين تخلُق عموًما الخالفات بيَن شركات العمالة والوكالء الفرعّيين.

إلى حدٍّ ما، تشعر شركات الّتوظيف الخاّصة بأّنها معفّية من مسؤولّيتها في اإلنقاذ و/أو الّتعويض، حيث يتحّمل 
ي يَد أّن الوكالء الفرعّيين يظّلون يعتمدون على وكاالت الّتوظيف فالوكالء الفرعّيون ُمعظم تلك المسؤولّيات. ب

ظلُّمات تّ العديد من حاالت الّشكاوي والوقد لوحَظ بأّن الّتواصل مع الوكاالت وأصحاب العمل في بلدان المقصد. 
ّية الُمتحدة، حيث لعربهي نتيجةٌ إلرسال الُمرشَّحين إلى وكاالت الّتوريد )شركات الّتعاقد الخارجّي( في اإلمارات ا

 وفي كثيٍر من حاالت مرور الُعّمال بمحنة فييكونون أكثر عرضة لمخاطر استبدال العقود وانتهاك حقوقهم. 
 بلدان المقصد، يتعّرُض الوكالء الفرعّيون للّتهديدات الجسدّية والكالمّية من قبل الُعّمال وعائالتهم. 

أّن الوكالء الفرعّيين غالًبا ما يتعّرضون لالنتقادات في وسائل اإلعالم  أهمّية خاّصة حيث هذا االستنتاُج ذاإّن 
وهو  –في حين أّن بحثنا وجَد بأّن الوكالء الفرعّيين هم موثوٌق للمعلومات بالّنسبة للُعّمال واألبحاث األكاديمّية. 

في حال تدهور  مأمٌر منطقّي ألّنهم بحاجة إلى تعزيز سمعتهم، ويتعّين عليهم تحمُّل المسؤولّية أمام ُمجتمعاته
ى الغالب، قد تكون، علوبالتّالي، فإّن الكثير من المعلومات الخاطئة الُمتداولة حول الوكالء الفرعّيين األمور. 

 لوكالء الفرعّيين. ُمتعّمدة من طرف ا أفعااًل ي سلسلة الّتوظيف، وليَست نتيجة لالفتقار إلى قّلة تدّفق المعلومات ف

يؤّدي الوكالُء الفرعّيون دوًرا حيويًّا، وضروريًّا في الوقت الّراهن، ضمن سلسلة الّتوريد. ويتوّجب سداد رسوم 
مل بشكٍل يتحّملها العا خدماتهم من قبل الوكالء )ليتّم تحّملها في نهاية األمر من قبل أصحاب العمل( بداًل أن

غير قانونّي وغير رسمّي. كما ينبغي تنظيُم وتمهيُن دور الوكالء الفرعّيين بغية زيادة قيمة دورهم الهاّم في 
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ُيمكُن االستغناء عن هؤالء الوسطاء عبر إيصال المعلومات ذات الّصلة إلى نموذج الّتوظيف. وبداًل من ذلك، 
 لفة. الُمستخدم الّنهائّي بطرٍق ُمخت

يقوُم الوكالُء الفرعّيون بدورٍّ ُمفيدٍّ في فحص واختيار الوكالء للُعّمال، حيث أّنهم  :الخامُسُ الاستنتاُجُ

اختيار وكاًلت الّتوظيف التي سيعملون معها، ويتجاوُز دورهم ذلك حيث يتعّهدون بالعناية الواجبة عند 

حتملين ووكاًلت الّتوظيف. 
ُ
هاجرين امل

ُ
 يسّدون الفجوة القائمة بين امل

 :الهند

يبذُل الوكالُء الفرعّيون العناية الاّلزمة ويقومون بتحّري الخلفّيات قبل بدء العمل مع شركات الّتوظيف. وتشمُل 
الّتحرّياُت عن خلفّيات الّشركات استعراَض ملّفات الّشركة وموقعها ومكاتبها، باإلضافة إلى الّتشاور مع الوكالء 

وقاَل عدٌد من الوكالء الفرعّيين، في الُمقابالت، بأّن المعلومات  الفرعّيين اآلخرين ومع الُمهاجرين العائدين.
 التي كانوا يسعون للحصول عليها عند التحّري بشأن شركة توظيٍف ُمحتملة، شملت أموًرا أهّمها:

  ملّف الّشركة )التسجيل والموقع اإللكترونّي وموقع المكتب واإلدارة( للتّأّكد من مدى األصالة والكفاءة
 بالمئة( 12ة لهذه الّشركة )المهنيّ 

 ( 02القدرة على تسهيل إرسال الُعّمال الُمهاجرين على وجٍه من الّسرعة )بالمئة 
 ( 52مدى الموثوقّية من خالل العودة إلى المراجع والّشهادات )بالمئة 

 12ومن بين المعلومات األخرى المطلوبة ما يلي:

  :بالمئة( 02الّتوظيف؟ )ما هو مدى إعالنات شركة مدى حضورها في الّسوق 
 ( 62رسوم الخدمات األقل )بالمئة 

o ( 62القدرة على االستجابة في حاالت تعّرض الُمهاجرين للمصاعب )بالمئة 
 ( 5تسجيل الوكالة )بالمئة 
 ( 5الّتحصيل العلمّي للطرف الُموظِّف )بالمئة 
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 ( بالمئ 5عدُد الّشركات وأصحاب العمل الذين يتعاملون مع شركة الّتوظيف)ة 
 ( 5مّدة العالقة القائمة مع أصحاب العمل والّشركات في الخارج )بالمئة 

 نيبال:

ُيعطي وكاالت الّتوظيف الُمسّجلة الصالحّية القانونّية إلرسال  6015بما أّن قانون العمالة في الخارج لعام 
الء الفرعّيين في باستخدام الوك النيبالّيين للعمل في البلدان األجنبّية، ُيمكن لوكاالت الّتوظيف بدورها أن تقوم

 (.0220استقدام وتوظيف الُعّمال الُمحتملين )غورونغ، 

وقاَل عدٌد من الوكالء الفرعّيين، في الُمقابالت، بأّنهم يبذلون العناية الاّلزمة ويقومون بالّتحري عن شركات 
رين الوكالء الفرعّيين اآلخ الّتحّقق من ملّفات الّشركات والحصول على الّتوصيات منالّتوظيف من خالل 

وُمراجعة سجاّلتها. وعندما ُسِئلوا حول المعلومات التي يبحثون عنها عنَد القيام بتحري شركات الّتوظيف، كانت 
 :13اإلجابات األكثر شيوًعا هي

 ( 01طلبات العمل: هل تناسبت فرُص العمل مع احتياجات الُمرّشحين؟ )بالمئة 
  ّبالمئة( 53ال الُمهاجرين إلى بلدان المقصد )نسبة الّنجاح في إرسال الُعم 
 ( 53مدى صدق وموثوقّية والتزام شركة الّتوظيف من خالل العودة إلى المراجع والّشهادات )بالمئة 

 :14وشملت المعلومات األخرى ما يلي

 ( 50القدرة على االستجابة في حاالت تعّرض الُمهاجرين للمصاعب )بالمئة 
 ( بالمئ 61رسوم الّتوظيف)ة 
 ( دارتها  بالمئة( 60مدى إمكانّية الوصول إلى موّظفي الوكالة وا 
 ( 62تسجيل ورخصة وكالة الّتوظيف )بالمئة 
 ( 0العالقات بين شركات الّتوظيف وأصحاب العمل في الخارج )بالمئة 
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إّن الّشواغل الّرئيسّية الّثالثة األولّية هي الّتحقيق في مدى قدرة شركة الّتوظيف على كما هو ُمبّيٌن أعاله، 
االستجابة لُمتطّلبات العمل ونجاحها في إرسال الُعّمال الُمهاجرين. إّن التحّقَق من الّتسجيل والّرخصة الخاّصة 

األنظمة الثّقة لدى الوكالء الفرعّيين ب بشركات الّتوظيف ليًسا من بين األولوّيات، وقد ُيشير ذلك إلى انعدام
ليس بالّضرورة و  وتترّكُز المعلومات بشأن أصحاب العمل بشكٍل كليٍّ على عالقتهم بشركات الّتوظيف،الحكومّية. 

 العمل في حماية حقوق الُعّمال الُمهاجرين.  على سجالت أصحاب

صورة لكيفّية عمل  اتُ االستنتاجوتُقدُِّم في الّنموذج الحالّي. وُيبِرُز هذا أكثر فأكثر الدور الُمهّم للوكالء الفرعّيين 
 الوكالء الفرعّيين ُمختلفة كليًّا عّما رأيناه في تقارير البحثّية واإلعالمّية الّسابقة. 

: تستنُد الّسقوف التي تحّددها الحكومة لرسوم الّتوظيف على افتراض أّن أصحاب الّسادُسُ الاستنتاج

بسداد ُمعظم تكاليف الّتوظيف. وبما أّن نموذج العمل الّسائد في الّتوظيف الدولّي ًليزاُل  العمل يقوموُن

 الّتكاليف، ُيمكن لفرض الّرسوم الّزائدة على الُعّمال أن يعكَس 
ُ

ف
َّ
وظ

ُ
إلى حّدٍّ كبيرٍّ نموذًجا يتحّمل فيه امل

 تكاليف العمل الفعلّية لشركات الّتوظيف.

 في الهند ونيبال:

  الّتكاليُف التي تتحّملها شركات الّتوظيف والتي تنبغي مراعاتها في رسومهم: –استرداُد نفقات العمل 
i.  ،ن اقتضى األمر، في اإلمارات العربّية الُمتحدة. إّن تكاليُف اإلبقاء على مكتبها في الهند وا 

الّتكاليف الُمرتبطة بإنشاء وتشغيِل شركة للّتوظيف هي تكاليف باهظة نتيجة للّضمانات 
المصرفّية الكبيرة التي ينبغي تقديُمها للحكومة الهندّية، من بين جملة من األمور األخرى. إّن 

بّية الُمتحدة ضرورّيٌة ألغراض العالقات العاّمة. إن وجوَد المكاتب المحلّية في اإلمارات العر 
هذه المكاتب وطواقم العمل في اإلمارات العربية الُمتحدة هي عناصُر رئيسّية للحفاظ على 

 استمرار العالقات؛
ii.  قامة الّشبكات للوكيل أو الُممّثل الذي ُيسافر بين ببلد المنشأ واإلمارات تكاليف الّسفر والّتسويق وا 

 لعربّية الُمتحدة؛ا
iii. الّتكاليف اإلعالنّية؛ 
iv. تكاليُف إجراء اختبارات المهارات في مراكز االختبار )يتمُّ دفُعها للمركز(؛ 
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v.  المبالغ اإلضافّية المدفوعة ألجهزة إنفاذ القانون والهيئات المحلّية أثناء إجراء الُمقابالت
ّنظام للحفاظ على للحفاظ على القانون والواالختبارات. حيث يتمُّ إبالُغ الّشرطة بهذه العملّية 

 خالل فترة الُمقابالت، إذ قد يكون هناك عدٌد كبيٌر من الُمرّشحين؛
vi. .الّنفقات الُمتنّوعة المترتّبة على إجراء معارض الّتوظيف 

  يتوّجُب على شركات الّتوظيف إضافة بعض المخاطر الُمعّينة  –التعويضات عن المخاطر الُمحتملة
 ها:في تكاليف

i.  ،يتحمَُّل وكالء الّتوظيف مخاطر رفِض الُمرّشحين للعرض بعد االنتهاء من إجراءات التأشيرة
الستبدال األن الوكالء سيتحّملون الخسائر المتكّبدة )تشمُل االتفاقات مع أصحاب العمل على 

 ؛(قاالمجانّي في حال انسحاب الُمرّشحين الُمختارين قبل وقت ُمعّين منصوص عليه في االتّف
ii.  خطر أن ُتظهر الفحوص الطبّية بأّن الُمرّشحين غير الئقين للعمل )ولتجّنب ذلك، يطلُب

وكالُء الّتوظيف من الُمرّشحين الخضوعَ للفحوصات الطبّية على حسابهم الخاّص. وأشار قرابة 
يف أو الّتوظبالمئة من ُمجَمل الُعّمال، في الُمقابالِت، بأّنهم تلّقوا الُمساعدات من وكالء  65

 أصحاب العمل للحصول على شهادة صحّية(؛
iii.  خطر أن يترَك الُعّمال الُمرّشحون وظائفهم قبل إكمالهم لُمّدة العقد. حيث قد يترُك الُموّظفون

 أعمالهم نتيجة ألسباب ُمختلفة، كالحنين إلى الوطن ومسائل متعّلقة بالّتكيُّف الثّقافّي؛
iv. بالمئة من الُعّمال  62أّن أقل من وكاالت الّتوظيف  معت لقد ُذِكَر في عدٍد من الُمقابال

الُمحتملين ال يأخذون العمل على محمٍل من الجّد، ويعتبرونها بمثابة فرصة لقضاء عطلة 
قّدر أحُد و مدفوعة األجر )يتّم استرداُد الموارد خالل فترة تتراوح بين ثالثة إلى أربعة أشهر(. 

قرابة بها شركات الّتوظيف في عملّية توظيف عامٍل واحٍد فقط الوكالء الّتكاليَف التي تتحّمل
 دوالر أمريكّي(؛ 6522ألف روبية هندّية )ما يعادل  622

v.  ،أشاَر العديُد من الُعمالء أّنه من أصل إجمالي عدد عملّيات الّتوظيف التي تتّم بشكٍل سنوّي
بالمئة من الُمرّشحين بعد إتمام إجراءات العملّية بالكامل، وعادةً ما يتحّمل  65-62يتراجعُ بين 

 الوكيل هذه الخسائر الُمتكّبدة. 
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ّن حاالت وفي حين أَء على نموذج العمل الخاّص بقطاع الّتوظيف. إّن هذا االستنتاج ذو أهمّيٍة إذ ُيلقي الّضو 
تشّري الّرسوم الّزائدة واالستغالل موجودة، بيَد أّن الّرسوم المفروضة من قبل شركات الّتوظيف تعكُس عموًما 

 ت الُمقّدمة. االّتكاليف الُمتكّبدة من قبلهم في ُمساعدة الُعّمال بالحصول على وظائف مع زيادة طفيفة لقاء الخدم

وبالتّالي في ُمعظم الحاالت، إّن تخفيض الّرسوم على الُعّمال يتطلَُّب زيادة في الّرسوم على أصحاب العمل 
للحفاظ على استمرارّية العمل. إاّل أّن هذا يضُع وكالَء الّتوظيف في موقٍف صعب حيُث يخرجون من سوق 

الّتكاليف اإلضافّية المذكورة سابًقا، ما لم يفعل ذلك الجميع. الُمنافسة إن بدأوا بُمحاسبة أصحاب العمل بكّل 
ن تّم القيام بذلك على الُمستوى الوطنّي ومن قبل الجميع، سيكون هناك مخاطر الُمنافسة من قبل  ولكن، حتى وا 

 فوكما أشارت مجموعة من وكالء الّتوظي –وكالء الّتوظيِف في البلدان األخرى حيث ال تسري هذه القواعُد 
من شأنها أن تؤّدي إلى اتجاه عروض العمل إلى وكالء الّتوظيف في في نيبال، إّن القواعد الجديدة في نيبال 

وعلى هذا الّنحو، فإّن التحّول من نموذٍج يتحّمُل فيه العامُل الّنفقات إلى نموذٍج يتحمَُّلها فيه البلدان األخرى. 
يد من قبل أصحاب العمل للتّأكد من أّن الّرسوم التي يقومون أصحاُب العمل هو أمٌر يتطّلُب الّتدقيق الّشد

بدفعها معقولة وُمناسبة لتغطية تكاليف الّتوظيف، كما ويتطلَُّب تنظيًما أكبر ألصحاب العمل، ومن ناحية مثالّية، 
ن كانت رسوُم الّتوظيف التي يدفعُ الّتعاون اإلقليمّي بين بلدان المنشأ.  للغاية  ها أصحاب العمل ُمنخفضةوا 

 . يتعّيُن االشتباه بسلسلة إمداد العمل الخاّصة بهم لقيامها بتحميل الُعّمال رسوَم الّتوظيف بشكٍل غير قانونيٍّ
وجب أن يتّم ذلك على الُمستوى الوطنّي لبلدان المقصد، وبالّتعاون مع بلدان المنشأ حتى ال تخلَق اختالاًل في 

 ث تنافسّية األسعار. الّتوازن من حي

إّن انعدام الّتواصل بين الوكالء الفرعّيين في بلد املنشأ وأصحاب العمل و/أو الوكالء في : الّسابُعُالاستنتاُج 

تحدة، باإلضافة إلى قيام وكالء الّتوظيف في بلد املنشأ بحجب معلومات الّتوظيف 
ُ
إلامارات العربّية امل

هاجرين.الحّساسة عن الوكالء الفرعّيي
ُ
ها إلى زيادة إمكانّية تضليل الُعّمال امل

ّ
 ن، تؤّدي كل

 في الهند ونيبال:

ابلتهم عقوًدا مع وكاالت الّتوظيف أو أصحاب العمل في ليَس لدى أيٍّ من الوكالء الفرعّيين الذين تّمت ُمق
 اإلمارات العربّية الُمتحدة.
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كما كشفت الُمقابالُت بأّن وكاالت الّتوظيف تحجُب عمًدا المعلومات الخاّصة بفرص العمل عن الوكالء 
الوكالء  لتي تواجهومن أكبر الّتحّديات االفرعّيين لضمان تواصل اعتماد الُعّمال الُمحتملين على خدماتها. 

حول ظروف العمل في بلدان المقصد، التي تزّودهم الفرعّيين هو انعدام وجود المعلومات الّصحيحة والّدقيقة 
 ويؤّدي هذا الوضُع، كما ُذكر في الّسابق، إلى الّشكاوي والّتظلُّمات من قبل. بها شركاُت الّتوظيف والتي تصفُ 
بدال العقوِد ، حيث تكون مخاطر است(شركات الّتعاقد الخارجيّ وكاالت الّتوريد )الُمرّشحين الذين يتّم إرسالهم إلى 

وغيرها من أشكال االستغالل مرتفعة للغاية. ويخلُق هذا االفتقار إلى الّشفافّية بين وكالء الّتوظيف والوكالء 
 الفرعّييَن بيئة حاضنة للُممارسات االحتيالّية واإلساءات للُعّمال الُمهاجرين. 

 إلمارات العربّية الُمتحدة:ا

ووكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمتحدة متصّلبة في عدم رغبتها بإقامة عالقات إن أصحاَب العمل 
عمٍل مع الوكالء الفرعّيين في بلدان المنشأ. وفي الحقيقة، يكاُد ُيعَتبر الوكالُء الفرعّيون أمًرا محظوًرا بالّنسبة 

 ت الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمتحدة. ألصحاب العمل ووكاال

كاالت الّتوظيف قد تستفيُد و وكالء فرعّيين من قبل. وقد قاَل أحُد أصحاب العمل في الُمقابلة أّنهم لم يتعاملوا مع 
 المحلّية من خدمات الوكالء الفرعّيين، ولكّن أصحاب العمل ليسوا على دراية رسمّية بذلك. وفي الحقيقة، ُيعّبرُ 

؛ «إن علمنا بأّنهم يستخدمون الوكاالت الفرعّية، لما تعاملنا معهم.»العديُد من عن نفورهم الكامل من هذه الفكرة: 
إّنهم يستخدمون وكاالت الّتوظيف في ». وأضاف أحد أصحاب العمل اآلخرين، «نقوم بالحال بإلغاء عقودهم»

فرعّية، حيث أّنهم ال يشّجعون على الّتعامل مع الوكالء بلدان المنشأ، ولكن ال يستخدمون أبًدا أية وكاالت 
مل بأّنهم وذكر واحٌد آخر من أصحاب الع «.الفرعّيين ويطلبون من الّشركات الّشريكة القيام بالّتوظيف الُمباشر

ن و تعاملوا مع الوكالء الّرئيسّيين فقط في العاصمة فقط، وليس في المدن األخرى. وقد يقوم الوكالء الّرئيسيّ 
بدورهم بالعمل مع الوكالء الفرعّيين، ولكن هذا األمر غير معلوٍم به من قبل أصحاب العمل. حيث أّنهم لم 

 وّظفوا األشخاص بشكل غير رسمّي. يسبق لهم أن

إن لوكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمتحدة مواقف ُمماثلة جدًّا لمواقف أصحاب العمل، ُمشيرة إلى أّنها 
بق لهم توظيف األشخاص بشكٍل غير رسمّي. وحّتى إن قام الُعّمال الُمحتملون باالّتصال بهم ُمباشرة، لم يس

وكاالت أبًدا ال تقوم هذه الوثائق ومهارات الُعّمال. يقومون بتوجيههم إلى الوكالء المحلّيين بغية الّتحقُّق من 
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لّبين، ولكن لوكاالت بالّسفر إلى الهند ونيبال والفبالّتوظيف الُمباشر. لقد سبق وسافرت فرُق الّتوظيف لهذه ا
ّنما بغية اإلشراف على عملّية الّتوظيف.  ف البلدان ولديهم موّظفون من ُمختلليس بغرض الّتوظيف الُمباشر، وا 

 ومجموعاٌت لغوّية لتسهيل هذه العملّية. 

إّن الحظَر المفروَض على االستفادة من خدمات الوكالء الفرعّييَن الُمشار إليه في ُمقابالت أصحاب العمل 
ء يرى بحثنا هذا بأّنها ال ُمبّرر كامل لها. ال بل أّن سو يعزو ذلك إلى الّسمعة الّسيئة لهذه الفئة؛ وهَي سمعة 
د سالسل توريد الّتوظيف هو أساُس المشكلة، وليَس وجو تدفُّق المعلومات )بشكٍل ُمتعّمد أو غير مقصوٍد( عبر 

الوكالء الفرعّيين بحّد ذاته. وقد تتمُّ معالجة ذلك من خالل الّشفافّية في تدّفق المعلومات بين أصحاب العمل 
 ت الّتوظيف والوكالء الفرعّيين.ووكاال

امُنُالاستنتاج 
ّ
تغّيرة لقطاع الث

ُ
: عدم وجوِد إطارٍّ قانوّيٍّ يشمُل الوكالء الفرعّيين ويتكّيف مع الّدينامّيات امل

مارسات الاحتيالّية للوكالء الفرعّيين.الّتوظيف، ووجود 
ُ
ُع امل  إطارٍّ قانونّيٍّ غير كافٍّ وُيشّجِ

 الهند:

ّي شخٍص آخر أبُر أمًرا غير قانونّي، وأّي شخص يقوم بتوظيف إّن الّتوظيف من خالل الوكالء الفرعّيين يُعتَ 
 في وظيفة بالخارج دون الحصول على ترخيٍص بذلك ُيعتبُر ُمشارًكا بجرٍم بموجب قانون العقوبات الهندّي. 

ّية رئيسّية، ضإّن انعداَم وجود الّترخيص واألهلّية القانونّية للّتوظيف ُينظُر له من قبل الوكالء الفرعّيين على أّنه ق
إذ يعني ذلك بأّن كلَّ أنشطة الّتوظيف التي يقومون بها ُتعتبُر مخالفة للقانون. كما يعني ذلك بأّنه ال ُيمكُن 
للوكالء الفرعّيين القيام بالعمل بشكل علنيٍّ أو أن يكون لديهم مكتب أو أن يقوموا بنشر اإلعالنات. وكما هو 

ن، ء الفرعّيين غالًبا ما يكونوَن جهات االّتصال األولى للُعّمال الُمهاجرين الُمحتمليُمبيٌَّن في هذا البحث، إّن الوكال
يس بمقدور لوالسّيما أبناء القرى. ذلك إذ ُيقدُِّم الوكالُء الفرعّيون خدمات ُمصّممة شخصيًّا للُعّمال الُمهاجرين 

ّي شخٍص لعمل يعني بأّنهم غير منّظمين وُيمكُن ألوكاالت الّتوظيف توفيرها. بيَد أنَّ انعدام األهلّية القانونّية ل
ساءة ُمعاملة الُعّمال الُمهاجرين.   أن ُيصبَح وكياًل فرعيًّا. ويزيُد هذا من مخاطر حدوث الُممارسات االحتيالّية وا 

 نيبال:
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واحدة.  توظيفإّن الوكالء الفرعّيين، على الّرغم من أّنهم ُمرخَّصون، ال يحقُّ لهم العمل مع أكثر من وكالة 
ُحف الُموزَّعة وطنيًّا، األسماء والعناوين  ، في إحدى الصُّ ويتوّجُب على كّل وكاالت الّتوظيف نشُر إشعاٍر سنويٍّ

 الكاملة لوكالء الّتوظيف الفرعّيين العاملين معها.

ٍل، قاَم وكيل ُمسَ  322، من بين 0265/0260ووفًقا للتّقرير المرحلّي إلدارة العمالة األجنبّية لعام  وكياًل  500جَّ
. ولكن، وفًقا للّرابطة الّنيبالّية لوكاالت الّتوظيف في الخارج، هناك حوالي 0265منهم بتجديد رخصهم في العام 

ُع الوكالء وأشاَر جميألَف شخٍص يعملون كوكالء توظيٍف فرعّيين بدوام كامل أو بدواٍم جزئيٍّ في نيبال.  02
تهم بأّنهم يعملون بشكٍل غير قانونيٍّ مع أكثر من وكالة توظيف واحدة، أقّلهم كانوا الفرعّيين الذين تّمت ُمقابل

ُح هذه األرقام عدم  55وكاالت توظيف، وأكثرهم عملوا مع ما ال يقّل عن  5يعملون مع  وكالة توظيٍف. وُتوضِّ
زَ  انونّية من العملّيات غير الق فاعلّية إطار الّترخيص المعمول به حاليًّا في نيبال، والذي من شأنه أن ُيعزِّ

ال مّ للوكالء الفرعّيين غير الُمسّجلين وغيرها من الُممارسات غير القانونّية، وبالتّالي يؤّدي إلى استغالل العُ 
 الُمهاجرين دوَن أّي ُمساءلة.

في إحدى  ،وقد تّم الكشُف عن أحد أمثلة الُممارسات االستغاللّية من قبل الوكالء الفرعّيين غير الُمسّجلين
الُمقابالت: يقوم أحياًنا وكالُء الّتوظيف الفرعّيون بإرسال عدٍد من األشخاص يزيد عن العدد المطلوب من قبل 

لنفترض أّن شركة )س( في اإلمارات العربّية أصحاب العمل بغية الحصول على المزيد من رسوم الخدمات. 
الوكيل الفرعّي أرسَل بداًل من ذلك عشرة أشخاٍص إلى الُمتحدة قدمت طلًبا للحصول على خمسة ُعّماٍل، ولكن 

شركة العمالة في نيبال، ويحصل الوكيل الفرعّي على رسوم الخدمات من كّل هؤالء األشخاص. وبالتّالي فإّن 
خمسة ُعّمال كانوا قد دفعوا رسوَم الخدمات عبثًا. وهناَك العديُد من األمثلة األخرى عن الُممارسات االحتيالّية 

 لتي يقوم بها الوكالء الفرعّيون غير الُمنّظمين، والتي ليس من الُممكن ُمحاسبتهم عليها.ا

تحظُر الوكالء الفرعّيين أو تُقّيُد أنشطتهم تدفعُ ما يشكُِّل بوضوٍح جزًءا كبيَر األهمّية من سلسلة إّن األنظمة التي 
توريد العمالة الحالّية للعمل بالخفاء. وانطالًقا من هذه الخلفّية، يتوّجُب على الحكومات القيام بـ )أواًّل( تنظيِم 

جاوز شبكات وأدوات االّتصال التي ُتمّكُن الُعّمال الُمحتملين من توتمهيِن دور الوكالء الفرعّيين، و)ثانًيا( تطوير 
ُمستوى الوكالء الفرعّيين، والّتواصل بشكٍل ُمباشر مع وكاالت الّتوظيف. وفي حال عدم اّتخاذ هذه الّتدابير، 

عّين على يت ستظلُّ العيوب الُمتأّصلة في نموذج العمل لسلسلة الّتوريد قائمة. عند القيام بإعداد األنظمة،
لمثال، إّن ففي نيبال، على سبيل االحكومات أن تنظر فيما يصبُّ في المصلحة الُفضلى للُعّمال الُمحتملين. 
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الحدَّ من عدد الوكاالت التي قد يرتبط بها وكالٌء فرعّيون، يعني أّنهم سيصبحون عديمي الكفاءة وينقلون للعمل 
من عملّية التّنظيم. وال ُيفيُد ذلك بأّي شيء فيما يتعّلق بحماية أكثر فأكثر في الخفاء، األمر الذي ُيصّعب 

 الُعّمال، ومن الُمرّجح أن يؤّدي إلى انعدام الفاعلّية في سلسلة الّتوريد. 

فاق
ّ
ة تأمين الّتجارّيين بغي اٌت غير رسمّيةٍّ مع شركائهاالاستنتاج الّتاسُع: في الهنِد، لدى وكاًلت الّتوظيف ات

قات موارد غير ُمسّجلة بديلة. 
ّ
 تدف

لتدفقات موازية من اإليرادات عبر االتّفاقات غير الّرسمّية مع شركائها الّتجارّيين. وكاالت الّتوظيف  رتّبتلقد 
كالء العكسّية من قبل، جملة من الّجهات من بينها، و  المدفوعاتويكشُف هذا البحُث أّن وكالء الّتوظيف يتلّقون 

فظ بهذه وقد ذكر أحُد الوكالء بأّن شركته تحتبّية والفنادق، إبان إحالة الُعّمال الُمحتملين. فر والعيادات الطّ السّ 
المدفوعات العكسّية في صندوٍق ُمستقّل، وتستخدمها للّتعامل مع الحاالت الّطارئة، كدعم الُعّمال الذين يرغبون 

 بتكاليف العمل.ألخطار الُمرتبطة بالعودة قبل إنهاء عقودهم، وغيرها من عوامل ا

ومن الّشائع أيًضا في والية كيَرال أن تقوم وكاالت الّتوظيف بتسهيل الخدمات للوكاالت التي تعمل خارج كيَرال 
لّشائع جدًّا أن تُنَشر إعالنات وكاالت الّتوظيف، التي تعمل ومن امن خالل توسيع طواقم عملها ومرافقها. 

ويميُل وكالء الّتوظيف إلى الموافقة على أّن الجهات الفاعلة في الّتسهيل خارَج كيَرال، في الصُّحف المحلّية. 
محليًّا ذات أهمّية كبيرة بالّنسبة لعملّية ولوجستّيات الّتوظيف؛ ولقاء الّتسهيالت الُمقدَّمة، تتلّقى وكاالت الّتوظيف 

ت خر لإليرادات بالّنسبة لوكاالالمحلّية رسوًما للخدمات من طرف الوكاالت الخارجّية. وُيعتبر ذلك مصدًرا آ
 الّتوظيف، والذي ال يتّم تسجيله، وُيعتبُر أيًضا كمّية أخرى من الّتكاليف التي قد يتحّملها الُعّمال.

وباإلضافة إلى االتّفاقات المحلّية، يكشُف البحُث أيًضا أنَّ عدًدا من وكاالت الّتوظيف تقوم أحياًنا بتنسيق 
م وتطمُح وكاالت الّتوظيف إلى تقديير الهند، وخصوًصا من نيبال وسريالنكا. الّتوظيف من بلدان أخرى غ

خدمات ُمتكاملة إلى عمالئها من أصحاب العمل، كما هَو ُموّضٌح في األسباب التي ذكرتها وكاالت الّتوظيف 
ا( توافر انيً )أواًل( يطلب أصحاُب العمل أشخاًصا من جنسّيات أخرى؛ )ثحيال تقديم خدماتها في بلدان أخرى: 

أو حرف معّينة؛ و)ثالثًا( عدم توافر الُعّمال  الُعّمال الّراغبين بالعمل محليًّا وميُل الُعّمال من خارج كيَرال إلى مهن
مل في ال يرغُب ُمعظُم أصحاب العالّزرقاء في كيَرال من الُمستعّدين للّسفر والعمل في الخارج.  ذوي الياقات
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الّتوظيف في بلدان متعّددة؛ وبالتّالي، ُيالئمهم قيام وكالة توظيٍف في الهند بتوسيع إقامة العالقات مع وكاالت 
 نطاقها ليشمل على بلداٍن أخرى وتكون بمثابة سوق واحدة شاملة ألصحاب العمل. 

لعديد ا ُيشيُر هذا االستنتاُج إلى أّننا رّبما بدأنا نشهد ظهور وكاالت الّتوظيف ُمتعّددة الجنسّيات التي تعمل بين
ة في الكفاءة ن يؤّدي إلى زيادمن بلدان المنشأ والمقصد. وهو أمٌر ليس بالّضرورة تّطوًرا سلبيًّا، حيث من شأنه أ

وتوحيد للمعايير وتمهين لقطاع الّتوظيف. بيَد أّنه يتوّجب على الحكومات أن ُتراقَب هذه العملّية بشكٍل دقيٍق 
عملّية  ية للُعّمال فييتّم هذا التطّور بشكٍل ُيحّسُن من الخدمات والحماوأن تقوم بصياغة األنظمة لضمان أن 

 الّتوظيف.

ى تدريبات ُمَمنَهجة حول توظيف ألاجانب، وقد يؤّدي ذلك الاستنتاُج العاشُر: ًل تخضُع وكاًلت الّتوظيف إل

 طاع الّتوظيف. في ق ملهنّية والّتنظيمالافتقار إلى اإلى املزيد من الانتهاكات إلجراءات الّتوظيف. وُيشيُر ذلك إلى 

 الهند: 

، أدناه، لم يقم أيٌّ من وكالء الّتوظيف الذين تّمت ُمقابلتهم بحضور دورة تدريبّية 61كما هو ُمبيٌَّن في الجدول 
ج. كان هناك وكيٌل واحٌد قام بإدخال برنامٍج إلكترونّي لعملّية الّتوظيف في رسمّية حول الّتوظيف في الخار 

شركته، وتلّقى تدريًبا فقط حول كيفّية استخدام هذا البرنامج. وبالمثل، خضعت الّشركات )ما ال يقّل عن عشرة 
من الوكالء الذين حضروا الُمقابالت( الُمعتَمدة بموجب شهادة األيزو إلى دورة تدريبّية ذات صلة. وكما هو 

في شركات الّتوظيف عن حاجتهم إلى دورات تدريبّية أدناه، عّبر العديد من موظّ  02و 60ُمبيٌَّن في الجدولين 
حول القواعد التّنظيمّية الحكومّية الخاّصة بالعمل في الخارج، وخاّصة مع الّتغّيرات الُمستمّرة التي تطرأ على 

 التي قد ُتصبُح أكثر تعقيًدا. وكان الّتسويق واحًدا من المجاالت األخرى التي خّصصواهذه القواعد الحكومّية، 
 لها أهمّية كبيرة للّتدريب. 

 : هل سبَق وحضرت أيّة تدريبات أو ندواٍت أو دورات حول التّوظيف في الخارج؟ )الهند(61الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
  2 2 نعم
 622 05.60 60 ال

 622.2 05.60 60 المجموع 
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  50.10 3 لم يجيبوا
  622.2 60 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

 

 جة إلى تدريٍب مُعّين؟ )الهند( : إن كانت اإلجابة بال، هل تشهر بالحا60الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 00.3 53.10 66 نعم
 55.5 56.51 0 ال

 622 10.30 63 المجموع 
  62.55 0 لم يجيبوا

  622.2 60 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

 

 يتوّجب فيها التّدريب )الهند( : مجاالت التي02الجدول 
 6 خدمات الّترجمة

 62 الّتسويق
 0 القدرة على تحديد الُمرّشحين

 66 تطّورات القواعد والّلوائح الّتنظيمّية
 0 المالّية والحساباتالشؤون 

 6 غير قادر على الّتعبير
 *المصدر: البيانات األوليّة

 إّن عدم تدريِب العاملين في قطاع الّتوظيف من شأنه أن يزيد مخاطر االستغالل في المقصود للُعّمال الُمحتملين. 

 نيبال:

تلّقى موّظفو شركات العمالة في نيبال المزيد من الّدورات الّتدريبّية ُمقارنة بنظرائهم الهندّيين. ومع ذلك، وكما 
ُح الجدول  بالمئة منهم لم يسبق لهم حضور أّية تدريبات. وكما هَو ُمبّين في الجدول  03.5أدناه، إّن  06ُيوضِّ
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قالوا بأّنهم يحتاجون إلى تدريٍب ُمعّين. وقد كانت مجاالت  من الُمجيبين 03بالمئة من ُمجمل  00، إنَّ 00
 الّتسويق وقواعد ولوائُح الّتوظيف وتقديم المشورة هي المجاالت الّثالثة ذات األولوّية. 

 : هل سبَق وحضرت أيّة تدريبات أو ندواٍت أو دورات حول التّوظيف في الخارج؟ )نيبال( 06الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة  ةالّنسبة المئويّ  الّتكرار 
 30.3 30 30 نعم
 03.5 03 03 ال

 622 00 00 المجموع 
  6 6 لم يجيبوا

  622 622 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

 

 جة إلى تدريٍب مُعّين؟ )نيبال(: إن كانت اإلجابة بال، هل تشهر بالحا00الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 00.5 00.5 00 نعم
 5.3 5.3 6 ال

 622 622 03 المجموع 
 *المصدر: البيانات األوليّة

 

 يتوّجب فيها التّدريب )نيبال( : مجاالت التي05الجدول 
 60 خدمات الّترجمة

 05 مهارات تقديم المشورة
 02 الّتأشيرةإجراءات 

 65 القدرة على تحديد الُمرّشحين
 05 الّتسويق

 06 تطّورات القواعد واألنظمة
 62 غيرها

 *المصدر: البيانات األوليّة
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 للمهنّية في قطاع الّتوظيف على مستوى الوكالء والوكالء الفرعّيينيتطّرُق هذا االستنتاُج إلى الحاجة الُملّحة 
إلى فجورة كبيرة في تدفُّقات المعلومات والّتواصل بين وكاالت الّتوظيف والجهات على حدٍّ سواء. وُتشيُر 

 ءالتّنظيمّية. وقد تؤّدي مثل هذه الّثغرات إلى حدوث تجاوزات في اإلجراءات التي تزيُد من إمكانّية حدوث سو 
 الفهم وحاالت الّضعف للُعّمال.

الاستنتاُج الحادي عشر: إّن أصحاب العمل الذين يحصلون على خدمات شركات الّتوظيف أو شركات توريد 

تحدة يتسّببون في نهاية املطاف بزيادة تكاليف الّتوظ
ُ
سمّية التي يف غير الرُّالعمالة في إلامارات العربّية امل

هاجرون، وبالّتالي مخاطر تعرُّض الُعّمال لالستغالل. 
ُ
 يتحّملها امل

ع في اإلمارات العربّية الُمتحدة الحلوَل للّتوظيف الموسمّي أو المشاري شركات توريد العمالة ألصحاب العمل تُقّدمُ 
قصيرة المدى. فعلى سبيل المثال، يتطلَُّب أصحاب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة عدًدا كبيًرا من الُعّمال 

جذُب تفاالت التي تذوي المهارات الُمتوّسطة والُمنخفضة خالل مواسم ُمعّينة كشهر رمضان الكريم، أو لالح
أعداًدا كبيرة من السّياح، كسهرة رأس الّسنة الميالدّية. ولتلبية الحاجة الُمستعجلة إلى اليد العاملة، يتّم الّتعاقد 

 لُعّمال لفترات قصيرة من الّزمن.مع شركات توريد العمالة الستقدام ا

وسيُط ب عملّيات الّتوظيف الُمطّولة. ويستلزم الُتوّفُر شركاُت توريد العمالة مصدًرا ُمناسًبا للُعّمال مع تجنُّ 
في عدٍد من و اإلضافيُّ المزيد من الّتكاليف التي غالًبا ما يتّم تحّملها من قبل الُعّمال الُمهاجرين أنفسهم. 

ًدا عتمااالُمقابالت مع ُعّمال شركات الّتوريد، ُقدِّمت العديد من الّشكاوي حول الظروف المعيشّية وخصم األجور، 
كما أشاَر عدٌد من الُعّمال بأّنهم لم يكونوا على دراية خالل عملّية الّتوظيف على ما إذا كان العامُل ُموّظًفا أم ال. 

قد أخبرت لبحقيقة أّن توظيفهم كان من ِقَبل شركة لتوريد العمالة وليس بشكٍل ُمباشٍر من قبل أصحاب العمل. 
 وكالُة الّتوظيف الُعّمال بأنه سيتّم توظيفهم من ِقَبل شركِة تنظيف. 

أشاَر واحٌد من أصحاب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة بأّنه مع العلم أّنهم يسعون لتوظيف الُعّمال ذوي 
هو عبارة ة. صاحُب العمل، و ات العالية، فإّنهم يعتدون في الوقت ذاته نهًجا ينطوي على أساليب ُمختلطالمهار 

من شواغر الّتدبير المنزلّي وغيرها من الوظائف التي تتطّلُب  52موّظًفا، لديه حوالي  002عن شركة تشمُل 
مهارات منخفضة، التي يقومون بملئها باالعتماد على موّردي القطاع الخاّص. ويعود الّسبب في االستعانة 
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 ء الُعّمال هو التّقليل من عدد الموّظفين في الّصيف، عندما يسري العملبشركات الّتعاقد الخارجّي لتوظيف هؤال
 بشكل بطيٍء. وُتساعُد عملّيات الّتوظيف المرنة هذه في الُمحافظة ربح الّشركة. 

مع األخذ بعين االعتبار إلى الُممارسات غير القانونّية التحدث باستمراٍر في أساليب الّتوظيف الُمباشر، باإلضافة 
تحّمل مسؤولية أوضاعهم، تؤّدي في النهاية إلى خلق بيئة خصبة قيام أصحاب العمل بتوظيف الُعّمال دون  إلى

إلمارات وُتشكِّل وكاالت الّتوظيف العاملة في الحدوث عملّيات االستغالل واالحتيال في طرفي عملّية الّتوظيف. 
هاجرون وظيف، وفي أغلب األحيان يتكّبُد الُعّمال المُ العربّية الُمتحدة وسيًطا إضافّية يزيد من تكاليف دورة التّ 

 هذه الّتكاليف اإلضافّية أثناء وبعد الّتوظيف. 

تضفي شركات توريد العمالة طبقة إضافّية إلى عملّية الّتوظيف، مّما يؤّدي إلى ارتفاع الّتكاليف التي غالًبا ما 
ت لعمالة. وعلى الّرغم من ذلك، تخدُم هذه الّشركات احتياجايتحّملها الُعّمال، وُيقّلُل من شفافية عملّية توريد ا

ّسُن إّن واحًدا من الحلول الُممكنة التي قد ُتحاألعمال حيث تُقدِّم حالًّ للتقّلبات المؤّقتة للّطلب على العمالة. 
، حيث ُيمكن ةظروف توظيف الُعّمال، ُملبّية الحاجة لليد العاملة بشكٍل مؤّقت، هو تطوير تأشيرة عمٍل موسميّ 

للعامل أن يأتي إلى اإلمارات العربّية الُمّتحدة على نفقتهم الخاّصة ليبحثوا عن عمل خالل إطاٍر زمنّي ُمحدَّد. 
ومن مزايا تطوير تأشيرة كهذه االستغناُء عن الوسطاء وتلبية االحتياجات الموسمّية واالستفادة من حقيقة أن 

لى اإلمارات العربّية الُمتحدة عبر الحصول على تأشيرات الّزيارة، العديد من األشخاص يأتون في الواقع إ
 ويسعون في نهاية المطاف إلى البحث عن عمل. 

ائع قياُم وكاًلت الّتوظيف 
ّ

حتملين، من الش
ُ
ابت للُعّمال امل

ّ
د من الالتزام الث

ّ
اني عشر: سعًيا للّتأك

ّ
الاستنتاُج الث

 وإلزام الُعّمال على توقيع عقودٍّ غير رسمّية في بلدان املنشأ. ئق ألاصلّية بُمصادرة الوثا

بالمئة من الُعّمال الُمحتملين ينسحبون من عملّية الّتوظيف في مرحلة ما، ويتعّين نتيجة  65إلى  62إّن بين 
ارّية. وبالتّالي تقوم قاتها الّتجلذلك على وكاالت الّتوظيف في بلدان المنشأ دفُع تكاليف الُمترتّبة، أو ُتخاطر بعال

وكاالت الّتوظيف باّتخاذ التّدابير الاّلزمة لضمان عدم انسحاب الُعّمال في مُنتصف عملّية الّتوظيف. وهناك 
نوعان من الّتدابير التي غالًبا ما يتّم اّتخاُذها من قبل وكاالت الّتوظيف وهما: )أواًّل( االحتفاظ بالوثائق األصلّية 

لّسفر والّشهادة الّصحّية وما إلى ذلك(، إلى أن يتّم سداد كل الّدفعات الُمستحّقة ويكون العامل ُمستعدًّا )جواز ا
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للّسفر؛ )ثانًيا( الّتوقيُع على عقوٍد غير رسمّية في بلدان المنشأ لزيادة مدى التزام الُعّمال الُمحتملين. وال ُيمكن 
 لوصول إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة. إصدار أو توقيع العقود الّرسمّية إاّل عن ا

 الهند:

من الُعّمال الُمهاجرين الذين تّمت ُمقابلتهم بتوقيع عقوٍد غير  %05، قام قرابة 00كما هَو ُمبيٌَّن في الجدول 
، درسمّية قبل الّسفر إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة. وكان ُمعظم هؤالء الُعّمال غير ُمدركين لحقيقة تلك العقو 

ما وّقعوا عليه كانت عقوًدا غير رسمّية. وأشاَر أحُد الوكالِء بأّن توقيع العقود غير الّرسمّية قبل  ولم يعرفوا أن
الُمغادرة ساعد في حماية الوكالء في حال الّشكاوي الُمستقبلّية من قبل الُعّمال، وضمن أّن العّمال كانوا على 

 دراية ُمسبقة بكّل الّشروط واألحكام. 

 : متى وقّعت العقد؟ )الهند( 00 لجدولا
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 00.30 65.0 612 نعم
 35.00 03.0 503 ال

 622 05 303 المجموع 
  53 003 لم يجيبوا

  622.2 6650 15المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

 بالمئة من وكاالت الّتوظيف تطلُب من الُمرّشحين توقيع العقود في بلدان المنشأ. 02أّن  05الجدول ُيوّضُح 

 رّشحون بتوقيع العقود؟ )الهند(: متى يقوم العمال المُ 05الجدول 
 الّنسبة المئوّية الّتكرار 

 10.03 63 قبل ُمغادرة الهند
 62.55 0 بعد الوصول إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة

 622 60 المجموع
 *المصدر: البيانات األوليّة

                                                           
 فقط والّسابقين الحالّيين الُعّمال العّينة هذه تشملُ  - 15 
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بالمئة من الُعّمال قاموا بإيداع وثائقهم األصلّية مع وكاالت الّتوظيف. وكانت  50.5أدناه أّن  00ُيبّيُن الجدول 
 بالمئة. 36.00هذه الّنسبة أعلى بكثيٍر بالّنسبة لألشخاص العاملين في مجاالت الخدمات، حيث بلغت 

 ليمُ وثائقك األصليّة؟ )الهند(: هل طُِلَب منَك تس00 الجدول
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 50.5 50.6 536 نعم
 05.3 01.3 012 ال

 622.2 00.1 6256 المجموع 
  53.0 000 لم يجيبوا

  622.2 6035 المجموع الكلي  
 األوليّة*المصدر: البيانات 

 

 نيبال: 

في نيبال، بلَغ عدُد الُعّمال الذين وّقعوا على عقوٍد غير رسمّية أرقاًما أعلى بكثيٍر منها في الهند. فكما هو ُمبّيٌن 
 بالمئة من الُعّمال الُمهاجرين كانوا قد وّقعوا على عقود في نيبال. 50أدناه، إّن  03في الجدول 

 

 : متى وقّعت العقد؟ )نيبال(03 الجدول
 الّنسبة بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 51.05 55.0 032 قبل الّسفر إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة
 06.25 51.0 611 بعد الوصول إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة

 622.2 00.1 051 المجموع 
  5.0 05 لم يجيبوا

  622.2 015 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

ُح الجدول   بالمئة من الُمجيبين ُطلَب منهم تسليُم وثائقهم األصلّية إلى شركات العمالة.  50أّن  01يوضِّ
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 ليمُ وثائقك األصليّة؟ )نيبال(: هل طُِلَب منَك تس01الجدول 
 استبعاد القيم المفقودةالّنسبة بعد  الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 51.3 00.0 551 نعم
 06.5 00.3 051 ال

 622.2 36.0 530 المجموع 
  01.6 005 لم يجيبوا

  622.2 126 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة

اليزاُل احتجاُز الوثائق ُممارّسة شائعة في قطاع الّتوظيف، وُينظر إليه على أّنه وسيلة لضمان التزام الُعّمال 
وُيشّكُل ذلك قضّية ليس لها حلٌّ فورّي، ومسألة يتعّين على الحكومات بحثها بشكٍل أوسع بغية بهذه العملّية. 

إلى زيادة حاالت الّضعف والمخاطر التي يتعّرُض لها الُعّمال  تحديد )أواًل( كيف ُيمكن لهذه الُممارسة أن تؤّدي
، إن في بلدان المقصد. في وضٍع مثال الُمحتملون؛ و)ثانًيا( كيَف ُيمكن أن تؤّثر على العمل في نهاية األمر يٍّ

ام الوثائق تمإ يخدُم حصًرا في تسريع -بالّنسبة للعامل المعنيّ -احتجاُز الوثائق بشكٍل مؤّقٍت وبشفافّية كاملة 
حول حالة  املةنظرة عاّمة شالاّلزمة قبل الُمغادرة. وبالتّالي ُيمكن تطويُر نظام للتّتّبع ُيتيح المجال أمام الُعّمال 

ومع ذلك، يجب أن يكون ذلك مصحوًبا بتحييد للمخاطر، التي تواجه الوكالء، الُمرتبطة ومكان أوراقهم. 
ة التوظيف، والتي ُتشّكل أساس الحجج التي تدعُم احتجاز الوثائق غير باالنسحاب الُمبّكر للُعّمال من عمليّ 

 الّشفاف هذا.

الث عشر: 
ّ
عقود يتّم القياُم بها من ِقَبل أصحاب العمل ووكاًلت استبدال الإّن ُممارسات الاستنتاج الث

 من الُعّمال يق الّتوظيف
ً

تحدة. بيَد أّن عدًدا قليال
ُ
كاوي.في إلامارات العربّية امل

ّ
 ومون بتقديم الش

 الهند: 

ٌح في الجدول  بالمئة( واجهوا تبايناٍت  65أدناه، إن عدًدا ال بأس به من الُعّمال الهندّيين ) 00كما هو موضَّ
فيما ُذِكَر في عرض العمل من جهة، وعقد العمل من جهة أخرى. زّودت عروُض العمل الُعّمال بمعلوماٍت 
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بعًضا من أكثر المالمح  52حدة. ويسرُد الجدول غير دقيقة حول وظائفهم الُمحتملة في اإلمارات العربّية الُمت
شيوًعا في ُممارسة استبدال العقود في الهند. إّن التّفاصيل التي تّم تغييرها غالًبا في عقودهم ُمرتبطة بعطلة 

 . (بالمئة 53.05بالمئة؛ وبالتّفصيل  51.10بشكٍل أساسيٍّ بالمئة( والّتعويضات ) 06.00نهاية األسبوع )

 ي تلقّيته وعقد العمل؟ )الهند(هل كان هناك تباينات بين عرض العمل الذ :00الجدول 

 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 60.0 65.2 056 نعم
 12.1 05.0 6253 ال

 622.2 31.0 6521 المجموع 
  06.1 505 مفقودة

  622.2 6035 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّة
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 ي تلقّيته وعقد العمل؟ )الهند(: ما هي تفاصيل هذه التّباينات بين عرض العمل الذ52الجدول 

 الهند ممن أّكدوا بأنّهم تعّرضوا الستبدال العقودتشمُل هذه العيّنة ُعمّااًل حاليّين وسابقين من 

كما نّص  
 عرض العمل

الّنسبة المئوّية 
 الّصافية 

كما نّص 
 العقد 

الّنسبة المئوّية 
 الّصافية 

ال 
 يعرف 

الّنسبة المئوّية 
 الّصافية 

المجموع الكلّي 
 الّصافي 

ال يوجد 
 إجابة 

المجموع 
 الكلّي 

 056 50 065 60.11 50 00.05 55 02.03 652 الوصف الوظيفّي 
 056 50 600 65.23 00 52.05 06 50.01 660 الُمسّمى الوظيفي 
 056 06 062 0.50 02 01.62 50 00.51 656 اإلمارة/مكان العمل

 056 03 020 61.60 53 50.03 30 05.50 05 طبيعة العمل
 056 621 605 60.51 01 55.00 56 00.30 00 مدة العقد 

 056 51 605 05.15 00 55.35 00 02.06 31 فترة االختبار تحت المراقبة
 056 30 635 63.36 56 51.10 01 05.05 30 تفاصيل الّتعويضات

 056 50 605 60.13 00 53.05 30 03.61 00 الّتعويضات األساسّية
 056 30 633 00.53 35 03.01 00 00.00 55 تفاصيل البدل 

 056 15 600 50.00 51 50.50 53 52.30 56 البدل نقدي أو عينّي 
 056 01 615 50.05 05 50.00 50 55.55 06 شروط إنهاء العقد

 056 10 600 06.00 32 03.16 03 52.33 50 فترة اإلشعار 
 056 11 605 50.02 10 02.05 55 05.65 06 رسوم الّسفر للوكالة الوسيطة

 056 30 635 50.22 06 05.05 06 00.53 05 حقوق العّمال
 056 03 610 50.23 50 56.50 51 50.06 03 اإلجازة مدفوعة األجر 

 056 00 655 03.30 05 06.00 05 52.50 03 العطلة األسبوعّية
 056 02 606 56.20 52 00.50 50 00.51 35 أّيام اإلجازة الّسنوية

 056 650 05 50.30 50 60.05 60 50.05 56 إجازة األمومة 
 056 00 655 50.55 00 60.33 00 05.13 53 تعويضات في حال التعّرض لإلصابة أثناء العمل/المرض الذي يسبب الوفاة 

 056 05 651 50.00 00 65.10 05 00.01 50 التعويض في حالة اإلعاقة الدائمة 
 056 03 650 00.16 00 00.35 55 50.03 52 االحتفاظ بوثائق الهوّيةحق 

 056 063 50 50.55 66 60.36 5 50.00 61 الُمخالفات األخرى 
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قاموا بتقديم الّشكاوي الُمتعّلقة باستبدال بالمئة فقط من كّل الُمجيبين  0.0أدناه، إّن  56وكما ُيبّيُن الجدول 
  ة عّدة مّراٍت على أّنه الّسبُب في عدم قيام الُعّمال بتقديم الّشكاوي.العقود. وقد ُذكر الخوف من األعمال االنتقاميّ 

 : هل قمت بالّشكوى حيال اإلخالل بالعقد؟ )الهند( 56الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 0.0 0.05 50 نعم
 05.6 53.25 051 ال

 622 02 000 المجموع 
  02 000 لم يجيبوا

  622.2 6650 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّ 

 نيبال:

أدناه، إّن استبدال العقود هو حالٌة أكثر شيوًعا بالّنسبة للُعّمال الُمهاجرين من  50كما هَو ُمبيٌَّن في الجدول 
المالمح الُمشتركة استبدال العقود بالّنسبة للُعّمال النيبالّيين الذين تّمت ُمقابلتهم،  55نيبال. وُيظهر الجدول 

 33.0بالمئة( واإلجازة الّسنوّية ) 30.20ّلقة بعطلة نهاية األسبوع )وكانت على رأس القائمة التّفاصيل الُمتع
 بالمئة(.  35.3بالمئة( واألجور )

 : هل كان هناك تباينات بين عرض العمل الذي تلقّيته وعقد العمل؟ )نيبال( 50الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 80.9 44.8 359 نعم

 19.1 10.6 85 ال

 100.0 55.4 444 المجموع 

  44.6 357 لم يجيبوا
  100.0 801 المجموع الكلي  
*المصدر: البيانات األوليّ 
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  تلقّيته وعقد العمل؟ )نيبال(: ما هي تفاصيل هذه التّباينات بين عرض العمل الذي 55الجدول 

بأنّهم تعّرضوا الستبدال العقود  تشمُل هذه العيّنة ُعمّااًل حاليّين وسابقين من نيبال ممن أّكدوا

كما نّص  
 عرض العمل

الّنسبة المئوّية 
 الّصافية 

كما نّص 
 العقد 

الّنسبة المئوّية 
 الّصافية 

ال 
 يعرف 

الّنسبة المئوّية 
 الّصافية 

المجموع 
 الكلّي الّصافي 

ال يوجد 
 إجابة 

المجموع 
 الكلّي 

 359 10 349 3.72 13 50.72 177 45.56 159 الوصف الوظيفّي 

 359 1 358 3.35 12 65.08 233 31.56 113 الُمسّمى الوظيفي 

 359 5 354 4.80 17 53.67 190 41.53 147 اإلمارة/مكان العمل

 359 10 349 5.16 18 64.18 224 30.66 107 طبيعة العمل

 359 30 329 6.99 23 70.82 233 22.19 73 مدة العقد 

 359 60 299 23.08 69 63.55 190 13.38 40 فترة االختبار تحت المراقبة

 359 9 350 4.57 16 75.71 265 19.71 69 تفاصيل الّتعويضات

 359 18 341 9.09 31 70.97 242 19.94 68 الّتعويضات األساسّية

 359 86 273 26.37 72 52.01 142 21.61 59 تفاصيل البدل 

 359 83 276 15.58 43 61.23 169 23.19 64 البدل نقدي أو عينّي 

 359 78 281 27.40 77 57.65 162 14.95 42 شروط إنهاء العقد

 359 92 267 39.33 105 48.31 129 12.36 33 فترة اإلشعار 

 359 75 284 30.28 86 54.93 156 14.79 42 رسوم الّسفر للوكالة الوسيطة

 359 73 286 33.92 97 52.80 151 13.29 38 حقوق العّمال

 359 74 285 26.67 76 64.56 184 8.77 25 اإلجازة مدفوعة األجر 

 359 73 286 10.14 29 79.02 226 10.84 31 العطلة األسبوعّية

 359 83 276 10.87 30 77.90 215 11.23 31 أّيام اإلجازة الّسنوية

 359 123 236 50.42 119 42.80 101 6.78 16 إجازة األمومة 

 359 70 289 23.53 68 62.28 180 14.19 41 تعويضات في حال التعّرض لإلصابة أثناء العمل/المرض الذي يسبب الوفاة 

 359 89 270 36.30 98 52.22 141 11.48 31 التعويض في حالة اإلعاقة الدائمة 

 359 120 239 23.85 57 59.00 141 17.15 41 حق االحتفاظ بوثائق الهوّية

 359 353 6 66.67 4 33.33 2 0.00 0 الُمخالفات األخرى 
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ومع ذلك، كان الُعمَّاُل النيبالّيون أكثر استعداًدا لتقديم الّشكاوي الُمتعّلقة باستبدال العقود ُمقارنة بالُعّمال الهندّيين. 
بالمئة من النيبالّيين الذين شملتهم الُمقابلة، والذين واجهوا ُممارسة استبدال العقود،  0بأّن  50وُيظهُر الجدول 

 قاموا بتقديم الّشكاوي. 

 : هل قمت بالّشكوى حيال اإلخالل بالعقد؟ )نيبال(  50الجدول 

 الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
الّنسبة المئوّية بعد استبعاد 

 القيم المفقودة
 0.23 1.23 50 نعم

 02.05 12.05 506 ال

 100.0 10.25 052 المجموع 

  0.03 55 لم يجيبوا
  100.0 015 المجموع الكلي  

 البيانات األوليّ *المصدر: 

 اإلمارات العربّية الُمتحدة:

كاَن أصحاُب العمل، الذين تّمت ُمقابلتهم ألجل هذا البحث، على درايٍة بالُمشكالت الُمتعّلقة باستبدال العقود، 
والتي اعتقدوا بأّنها ُمنتشرة في قطاع أعمال البناء وغيره القطاعات التي تميُل إلى توظيِف ُعّماٍل من ذوي 

 اءة وال الكتابة.ر المهارات الُمنخفضة، وهم غالًبا ما يفتقرون إلى الّتعليم، وفي البعض الحاالت، ال يعرفون الق

وبعد اإلصالحات التي طرأت على قوانين العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة، والتي دخلت حّيز التّنفيذ في 
ّية والهندّية أي البنغالّية والّصينّية والدار في جنوب آسيا، ) الّتسع الّلغات الّرئيسّية ، فإنّ 0260كانون الثّاني/يناير 

عقود العمل،  أصبحت مسموٌح بها في (والماالياالمّية والنيبالّية والسريالنكّية )الّسنهالّية( والتّاميلّية واألردّية
تحقيق المزيد  خطوة الّصحيحة إزاءباإلضافة إلى الوثائق اإللزامّية في اللغتين العربّية واإلنكليزّية. وهذه هي ال

إلمام  بيَد أّن ذلك يعتمُد في الوقت ذاته على مدىمن الّشفافّية، وقد ُتساعد في الحّد من ظاهرة استبدال العقود. 
 الُعّمال الُمحتملين بالقراءة والكتابة.
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 عبر وزارة المواردعمل وعالوة على ذلك، إّن إدخال نظام الهجرة اإللكترونّي ُيمّكن من إرسال خطاب عرض ال
لومات الواردة في لى المعالبشرّية والّتوطين في اإلمارات العربّية الُمتحدة، التي تقوم بتحضير العقود استناًدا إ

الخطاب، كالمعلومات الُمتعّلقة بمواصفات الوظيفة والّراتب وغيرها من الّشروط واألحكام. ومن الُمفترض أن 
ل وعقد العمل من حيث المضمون. ومع ذلك، بما أّن نظام الهجرة اإللكترونّي يضمَن ذلك تطاُبَق عرض العم

هو عبارة عن ُمبادرة أحادّية الجانب من قبل الحكومة الهندّية، وتنطوي على القليل جدًّا من التّنسيق الفعلّي بين 
الُعّمال  ف وأصحاب العمل من جعلحكومتي الهند واإلمارات العربّية الُمتحدة، فال يمنعُ هذا الّنظاُم وكالء الّتوظي

لُموّقعة في االجديدة يوّقعون على عقوٍد جديدة إبان الوصول إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة، حيث تكون العقود 
لتي ال يتّم وبالتّالي فإّن الحاالت ااإلمارات العربّية الُمتحدة أكثر اعتماًدا قانونيًّا من العقود الُموّقعة في الهند. 

فيها شرُح الّشروط الُمعّينة للُعّمال بشكٍل كاٍف ُمقّدًما، أو التي يتّم فيها إجراُء تغييرات ُمتعمدة لشروط العمل 
)استبدال العقود( ال تزاُل شائعة الحدوث. ومن ناحية أخرى، إّن آلّياُت الّشكاوي واإلنصاف ال تلي اهتماًما كافًيا 

من و بحقيقة أّن الُعّمال قد يخافون من العواقب الُمترتّبة على الّشكاوي )انظر أيًضا االستنتاج الّسابع عشر(. 
شأن تعزيِز الّشفافية في تدّفق المعلومات أن ُيحرَز نوًعا من التقدُّم في ُمعالجة هذه الُمشكلة من خالل الحّد من 

 ت سالسل الّتوريد. ونقص المعلومات ضمن قطاعا المعلومات الخاطئة

نخفضة دفعوا رسوم الاستنتاُج الّرابع عشر: إّن واحًدا من كّل عشرة 
ُ
ُعّمال نيبالّيين وهندّيين ذوي املهارات امل

تحدة.
ُ
 الّتوظيف غير الّرسمّية ألصاب العمل في إلامارات العربّية امل

 الهند: 

بالمئة بأّنهم  66.6في الهند، عندما ُسِئَل الُعّمال حول ما إذا كانوا قد دفعوا رسوًما ألصحاب العمل، أّكد نسبة 
بالمئة من الُمجيبين اإلجابة على هذا الّسؤال، مّما قد ُيشيُر إلى  52دفعوا تلك الّرسوم. ورفض ما يقرب من 
 لّنظر فقط إلى األشخاص الذين أجابوا على هذا الّسؤال، ترتفعُ وعند اتردُّدهم في االعتراف بسداد هذه الّرسوم. 

بالمئة من الُعّمال  00.0إلى  55بالمئة. وُيشيُر الجدول  06.3نسبة الذين قالوا بأّنهم دفعوا تلك الّرسوم إلى 
آالف  62ين بالذين تّمت ُمقابلتهم طلب منهم أصحاب العمل سداد الّرسوم. ودفَع ُمعظُم الُعّمال رسوًما تراوحت 

 دوالر أمريكّي(.  6522إلى  652ألف روبية هندّية )أي ما ُيعادل  622و
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 : هل قمَت بدفِع أيّة رسوٍم لصاحب العمل؟ )الهند(  55الجدول 

 الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
الّنسبة المئوّية 
بعد استبعاد 
 القيم المفقودة

 21.7 11.1 186 نعم

 67.0 34.3 574 ال

 11.3 5.8 97 يعرفونال 

 100.0 51.2 857 المجموع 

  48.8 816 لم يجيبوا
  100.0 1673 المجموع الكلي  

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : في حال اإلجابة بنعم، من طلَب منَك أن تدفع؟ )الهند(50الجدول 

 الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
الّنسبة المئوّية 
بعد استبعاد 
 القيم المفقودة

 46.1 44.6 83 أصحاب العمل

على الجميع 
 أن يدفعوا

37 19.9 20.6 

 30.0 29.0 54 الوكيل

 3.3 3.2 6 غيرهم 

  3.2 6 لم يجيبوا

 100.0 96.8 180 المجموع 

  *المصدر: البيانات األوليّ 
  

 : كم روبيّة هنديّة دفعت )تقريبًا(؟ )الهند( 53الجدول 
 التّكرار  مدى المبلغ المدفوع 

0 – 00000 46 

00000 – 00000 18 

00000 – 00000 6 
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00000 – 00000 16 

00000 – 00000 25 

00000 – 00000 13 

00000 – 00000 11 

00000 – 00000 12 

00000 – 00000 4 

00000 – 000000 14 

000000 – 000000 1 

000000 – 000000 2 

000000 – 000000 3 

000000 – 000000 0 

000000 – 000000 7 

 4 ألف  00أكثر من 

 182 المجموع 

 4 ال توجد إجابة 

 186 المجموع الكلّي 

 *المصدر: البيانات األوليّ 

 نيبال: 

يَد بفي نيبال، اختاَر ُمعظم الُعّمال عدم اإلجابة على األسئلة الُمتعّلقة بالّرسوم المدفوعة إلى أصحاب العمل. 
شخًصا أجابوا على تلك األسئلة، قالوا بأّنهم دفعوا الّرسوم إلى أصحاب العمل  30بالمئة، من أصل  01.0أّن 

بالمئة منهم دفعوا الّرسوم  50.0شخًصا الذين دفعوا تلك الّرسوم،  00ومن بين في اإلمارات العربّية الُمتحدة. 
أنه ضمن العّينة الّصغيرة مّمن  50ويبّيُن الجدول . (51إلى أصحاب العمل عبر وكاالت الّتوظيف )الجدول 

ألف  652بأّنهم دفعوا رسوًما تصل إلى شخًصا(  00من أصل  65ُمعظُمهم ) أجابَ أجابوا على هذه األسئلة، 
 دوالرات أمريكّية(.  6025روبية نيبالّية )أي ما يعادل 

 : هل قمَت بدفِع أيّة رسوٍم لصاحب العمل؟ )نيبال(51الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 28.9 2.7 22 نعم

 61.8 5.9 47 ال 

 9.2 9. 7 ال يعرفون 

 100.0 9.5 76 المجموع

  90.5 725 لم يجيبوا
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  100.0 801 المجموع الكليّ 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 من طلَب منَك أن تدفع؟ )نيبال( : في حال اإلجابة بنعم،50الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 13.6 13.6 3 صاحب العمل 

 36.4 36.4 8 على الجميع أن يدفعوا

 36.4 36.4 8 الوكيل

 13.6 13.6 3 غيرهم 

  100.0 22 المجموع 

  0.0 0 لم يجيبوا

  100.0 22 المجموع الكليّ 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : ما المبلغ الذي قمت بدفعه؟ )نيبال(02الجدول 
 التّكرار  مدى المبلغ المدفوع 

0–50000  4 

50001 - 100000 6 

000000 – 000000 5 

000000 – 000000 2 

000000 – 000000 1 

000000 – 000000 0 

000000 – 000000 0 

000000 - 000000 1 

 19 المجموع 

 3 ال توجد إجابة 

 22 المجموع الكلّي 

 *المصدر: البيانات األوليّ 

ة الُمقابالت التي تّم إجراؤها مع ُممّثليَن عن وكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربيّ إّن هذه البيانات تّم تأكيُدها في 
ُممثّلي أصحاب العمل يقوموَن أحياًنا بفرض رسوٍم على الُعّمال ليضمنوا اختيارهم في الُمّتحدة، الذين قالوا بأّن 

الوظائف المعروضة. وفي أغلب الحاالت، ال يتّم دفعُ تلك الّرسوم بشكٍل ُمباشٍر من الُعّمال إلى أصحاب العمل، 



87 
 

ّنما عبر وكالة الّتوظيف. وهَو أمٌر سائٌد جدًّا في الّشركات األمنّية، ح ّراتب جّيد يث تكون الوظائف ُمستقّرة، والوا 
 دوالر أمريكّي( شهريًّا.  505درهم إماراتّي )ما ُيعادل  0222إلى حّد معقول حيث يبلغ قرابة 

لقد سافرُت إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة لزيارة صديقي، ولكّنني حصلت على »قال أحُد الُعّمال في ُمقابلٍة: 
ساعدني األُخ األكبر لصديقي في الحصول على تلك الوظيفة. ولذلك توّجَب  عمل في غضون أسبوع واحد.

في هذه الحالة، دفَع العامُل مبلًغا إلى صاحب العمل في اإلمارات «. عليَّ دفُع بعض المال لصاحب العمل
الُمّتحدة  ةكان بعُض أصدقائي وأقاربي يعملون في اإلمارات العربيّ »العربّية بشكٍل ُمباشر. وقال عامٌل آخر: 

ت. عاتقهم ولم تكن هناك أّية صعوبا كّل المسؤولّيات على ارائعة. فأخذو وساعدوني في العثور على وظيفة 
 «. تعّيَن على صاحبي إيداُع مبلٍغ ُمحّدد لدى الّشركة

صلت عليها الُمتحدة، حإّن لدّي وظيفة جاهزة في اإلمارات العربّية »وقاَل أحُد الُعّمال الُمحتملين خالل مقابلته: 
عبر األقارب العاملين هناك. وعملي في الوظيفة المعروضة هو ُمندوب مبيعات، وال يتطّلُب ذلك شهادة تخّرج. 

. «لقد تّم دفُع مبلغ ُمعّين إلى صاحب العمل؛ ولكّنني ال أعرف كم تحديًدا. دفَع أقاربي المبلَغ لصاحب العمل
من قبل أقارب العامل بشكٍل ُمباشٍر إلى صاحب العمل في اإلمارات العربّية  كان مفهوًما أّن المبلغ تّم دفُعه

 الُمتحدة. 

ضافة إلى ذلك، أّكد أحد ُممّثلي وكاالت الّتوظيف صّحة هذه اإلفادة:  قد يقوم بعض أصحاب الّشركات »وا 
يفاًء صدار التّأشيرة واستبالحصول على المبالغ بشكٍل ُمباشٍر من الُعّمال، لقاء إ الّصغيرة )رّواُد األعمال(

إفادة  وأّكد وكيٌل آخُر بشكٍل غير رسمّي )في. «يسعهم تحّمل رسوم التّأشيرات وتذاكر الّطيران للّتكاليف. ال
تي يتّم تحصيلها من ال بأّن ُممّثلي أصحاب العمل ُيناقشون بشكٍل ُمباشٍر كيفّية تقاُسم األموالليَست لالقتباِس( 

 الُعّمال.

ُح هذا االستنتاج كيف أّنه بقدر ما هناك  ثقافة »ٍد في بلدان المنشأ، هناك بكلِّ تأكي« ثقافُة دفع»وعموًما يُوضِّ
بين أصحاب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة، حيث يتوقَُّع أصحاب العمل الُمكافأة أو  «عدم الدفع

ّديات ملّية الّتوظيف. كما يعكُس هذا االستنتاُج الّتحالّتعويضات المالّية لقاء أّي شيء يقومون بصرفه خالل ع
في وضِع وتنظيم نموذج توظيٍف يتحّمل فيه أصحاب العمِل الّنفقات؛ وبالتّالي فإّن الُمبادرات الّرامية لتحقيق 
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هذه الغاية يجُب أن تشمل بالّضرورة على كلٍّ من ُبلدان المنشأ والمقصد على حّد سواء لتكون ذات فاعلّية، 
 ويجُب أن تذهب أبعد من 

ضافًة إلىالمؤّسسات الّتشريعّية تحقيًقا لهذا الغرض.  ضمان الّتطبيق األكثر صرامة للقوانين المعمول بها ل وا 
سداد أصحاب العمل لرسوم الّتوظيف، يجب إطالق حمالت الّتوعية والحمالت اإلعالمّية العاّمة في بلدان 

 فهم أمًرا طبيعيًّا. والثّقافة الّسائدة التي تعتبُر قياَم الُعّمال بالّتكفُّل بعملّيات توظيالمنشأ والمقصد بغية تغيير الذهنّية 

ّتحدة ليسوا فقط على دراية  الاستنتاُج الخامُس عشر: إّن عدًدا من
ُ
أصحاب العمل في إلامارات العربّية امل

مارسة بوصفها وسيلة لضمان التزام 
ُ
ما أيًضا يؤّيدون هذه امل

ّ
بالّرسوم غير الّرسمّية التي يدفُعها الُعّمال، وإن

 الُعّمال. 

 اإلمارات العربّية الُمتحدة: 

ُيبدي بعُض أصحاب العمل درجة ُمعّينة من التّقبل لُممارسات وكاالت الّتوظيف الُمتمّثلة في فرض الّرسوم غير 
ّرسوم كحافز لوكاالت لدفع ال على استعدادٍ الُمرّشحين  قد يكون بعُض  الّرسمّية. فهم يرون بأّنه في سوٍق تنافسّية

وم ال ُيمانع أصحاُب العمل ذلك إن كانت الّرسوظائف أفضل. لزيادة فرص الُعّمال في الحصول على  الّتوظيف
 «. معقولةً »المفروضة 

لتزامهم اقام الُمرّشحون باستثمار مبلٍغ مالّي كبير في عملّية الّتوظيف، فإّن يعتقُد أصحاُب العمِل بأّنه، إن 
نتاجّيتهم ستزداُد، حيث سيسعون لتعويض ما استثمروه بشكٍل سريٍع. إن قام المرّشحون بدفِع رسوًما  بالعمل وا 
مالّية كبيرة لوكالء الّتوظيف، لرّبما يكونون أكثر جدّية وفي الغالب سيستمّرون في العمل في األوقات الّصعبة 

فيها المشاكل الصحّية والوحدة، وتقلُّ احتمالّية تركهم للعمل  التي يحّنون فيها إلى الوطن أو التي يواجهون
 «. بأعذاًر واهية»ومغادرة البلد قبل انتهاء عقودهم متحّججين 

ّي من ذلك والغرض الّرئيسوقال أحد أصحاب العمل اآلخرين بأّنهم يشّجعون أحياًنا تقاسم الّتكاليف مع العامل. 
ان لدى الُعّمال إن تكّفلت الّشركة بكامل الّتكاليف لما كلُعّمال لفترات معقولة. هو خلُق هيكٍل تحفيزيٍّ ُيبقي على ا

أّي مصلحة مرهونة بالعمل لفترة ُمعّينة من الّزمن. وباعتبار العمل في قطاع البناء والعمار ذي طبيعة صعبة 
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ن كانوا قد دفعوا فقط، حتى و  بديًّا، يستقيُل أحياًنا بعض الُعّمال ويعودون إلى أوطانهم بعد مضّي بضعة أسابيع ا 
 شأن ذلك أن ُيعّطل سير المشاريع.رسوًما في عملّية الحصول على هذا العمل. ومن 

وقد اعتراف واحٌد من أصحاب العّمال خالل إحدى الُمقابالت بأّن قسم الموارد البشرّية في شركته كانوا على 
بوقوع الُمهاجرين في الّدين وما يتعّرضون له من االستغالل، وخاّصة عندما يكون الوكالء الفرعّيون طرًفا علٍم 

في العملّية. بيَد أّنهم يرون بأّنه لو حصل الُعّمال على كّل المعلومات الضرورّية من قبل شركة الّتوظيف واتخذوا 
ى ّرسوم ُمفيدة لكّل من أصحاب العمل وشركة الّتوظيف علقراراٍت ُمستنيرة، لكانت الّرسوم في صالح، لكانت ال

الغ إذا لم يدفع الُعّمال أّي مب: «سيٍف ذي حّدين»ووفًقا لُمدير الّشركة ذاتها، إّن هذا األمر بمثابة حّد سواء. 
ن  لك ذ لكان قاموا بدفع أكثر من الاّلزمعلى اإلطالق، لما كان لديهم أّي ُمحّفٍز للبقاء على رأس عملهم، وا 

 استغالاًل.

من الواضح، في الكثير من الحاالت، أّن أصحاب العمل يتغاضون عن الُمخالفات الُمرتكبة في سالسل الّتوريد، 
اب وبالتّالي يتعّين وضع الحوافز والعقوبات وأن يتّم فرُضها لتشجيع أصحطالما أّنها ال تؤّثر على سير عملهم. 
ُممارسات شركائهم في كلٍّ من اإلمارات العربّية الُمتحدة وبلدان المنشأ العمل على إيالء المزيد من االهتمام ل

وينبغي أن تشمل تلك العقوبات على فرِض غراماٍت مالّية على أصحاب العمل الذين يقومون على حدٍّ سواء. 
تفت هذا الحافز، لن يل ومن دونبتوظيف الُعّمال الذين يدفعون رسوًما غير رسمّية خالل عملّية الّتوظيف. 

ه الّرسوِم سداِد هذ إثباتَ  إنّ أصحاُب العمل إلى أخالقّيات العمل لدى شركائهم في سلسلة الّتوريد. ومع ذلك، 
 اليزاُل ُيشكِّل تحّدًيا كبيًرا يتطّلب التّنسيق الحثيث بين بلدان المنشأ والمقصد. 

غادرة للُعّمال غير فّعالٍّ إّن تقديم توجيهات ما قبالاستنتاُج الّسادُس عشر: 
ُ
 موُنالّتنفيذ واملض من حيثل امل

 .ُ على حّدٍّ سواء

 الهند:

كما هو و وًما حضوَر تدريب رسمّي لتوجيهات ما قبل الُمغادرة. في الهند، ال ُيفّضُل الُعّمال الُمحتملون عم
من الُمجيبين لم يتلّقوا أّي نوع من توجيهات  6000بالمئة من إجمالي  00.6أدناه، إّن  06ُموّضٌح في الجدول 

ن تلقي اما قبل الُمغادرة، على الّرغم من أن وكاالت الّتوظيف ُمكّلفة قانونيًّا من قبل الحكومة الهندّية بضم
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الُعّمال لتوجيهات ما قبل الُمغادرة. وقد أشار العديُد الُعّمال في الُمقابالت بأّن وكاالت الّتوظيف تقّدم توجيهات 
ما قبل الُمغادرة في الّلحظة األخيرة، دون إعطاء الوقت الكافي الستيعاب الّتدريب والتّفكير مليًّا في خير الّسفر 

الًقا لُمتحدة. ويتمُّ تقديُم الّدورات التدريبّية هذه باعتبارها أموًرا بيروقراطّية، وليس انطللعمل في اإلمارات العربّية ا
 من الّشعور بالمسؤولّية من طرف الوكالء لتقديم تدريٍب شامٍل وبالتّالي إضفاء نوٍع من الحماية للُعّمال. وُيظهر

بالمئة  03.5ن تدريبات ما قبل الُمغادرة، كان ، أدناه، أّنه من بين األشخاص الذين تلّقوا نوًعا م00الجدول 
فقط من الُعّمال قد تلّقوا تلك الّتدريبات عبر وكاالت توظيفهم. حيث يبقى األقارب واألصدقاء إلى حدٍّ كبيٍر 

بالمئة مَن الُمجيبين إلى أّنهم حصلوا  52المصدَر الّرئيسّي لتلك المعلومات قبل الُمغادرة، مع إشارة ما يزيُد عن 
 قبل األصدقاء واألقارب.ما قبل الُمغادرة من غير رسمّية بشأن توجيهات على تدريبات 

 : هل تلقّيَت أيّة توجيهات قبل المُغادرة؟ )الهند(06الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 35.9 27.9 467 نعم

 64.1 49.8 833 ال

 100.0 75.7 1266 المجموع 

  22.3 373 لم يجيبوا
  100.0 1673 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّ 

 
 

 : في حال اإلجابة بنعم، من أعطى توجيهات ما قبل المُغادرة؟ )الهند(00الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 14.3 4.0 67 العملممّثلو أصحاب 

 27.3 7.7 128 وكيل الّتوظيف

 37.7 10.6 177 الّتعامل مع األقارب

 20.3 5.7 95 الّتعامل مع األصدقاء

 100.0 28.0 467 المجموع الكلي  

 *المصدر: البيانات األوليّ 
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 نيبال:

في نيبال، ُيعتبر حضوُر دورة بتوجيهات ما قبل الُمغادرة أمًرأ إلزاميًّا قبل الحصوِل على تصريٍح للعمل. وهناك 
ُيشير إلى  00ُمنّظمة ُمكّلفة بتقديم توجيهات ما قبل الُمغادرة في نيبال. ومن الُمثير لالهتمام، أّن الجدول  660

لّقى فيها ووفي الحاالت التي تلم يتلّقوا توجيهات ما قبل الُمغادرة.  بالمئة من الُمجيبين 00.0أّن ما ال يقّل عن 
بالمئة( الحاالت، تّم تقديُمها من ِقبل مراكز  35الُعّمال توجيهات ما قبل الُمغادرة، أي في حوالي ثالثة أرباع )

 (. 00الّتدريب تّم تحديُدها من قبل الحكومة ووكاالت الّتوظيف )انظر الجدول 

 : هل تلقّيَت أيّة توجيهات قبل المُغادرة؟ )نيبال(05الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 77.8 55.6 445 نعم

 22.2 15.9 127 ال

 100.0 71.4 572 المجموع 

  28.6 229 لم يجيبوا
  100.0 801 المجموع الكلي  

 األوليّ *المصدر: البيانات 
 

 : في حال اإلجابة بنعم، من أعطى توجيهات ما قبل المُغادرة؟ )نيبال(00الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 18.6 15.7 70 ممّثلو أصحاب العمل

 23.3 19.8 88 مركُز تدريب حّددته الحكومة

 57.8 49 218 وكالة الّتوظيف

 0.3 0.2 1 الّتعامل مع األقارب

 100.0 84.7 377 المجموع

  15.3 68 لم يجيبوا

  100.0 445 المجموع الكليّ 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
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وقد كشفت الُمقابالت مع المصادر الّرئيسّية للمعلومات بأّنه ليس من غير المألوف قيام شركات العمالة بإرسال 
الّتوجيهات للحصول على تصريٍح للعمل لشخٍص آخر. وأشارت الُمقابالت مع شخٍص ما لحضور دورات 

المسؤولين الحكومّيين إلى أّن الظروف االقتصادّية االجتماعّية والجغرافّية للُعّمال باعتبارها عقبة أمام إجراء 
دو لحضور في كاتمان تدريبات توجيهات ما قبل الُمغادرة بشكٍل سلٍس. حيث قالوا بأّن الُعّمال يجدوَن البقاء

تدريبات توجيهات ما قبل الُمغادرة فحسب أمًرا ُمكلًفا للغاية، ويفّضلون عدم حضور مثل هذه الّدورات. ومن 
وجهات الّنظر األخرى حيال هذا الوضع، أّن شركات العمالة لم تكن ُمستعّدة إلرسال الُعّمال الُمحتملين إلى 

أنه من شأن المعلومات الُمكتسبة )كالحقوق القانونّية وغيرها( أن تقود وجيهات ما قبل الُمغادرة خشية دورات ت
 العّمال إلى الّتشكيك في المعلومات التي تُقّدما شركات العمالة والّرسوم المطلوبة أيًضا.

وأشارت شركات العمالة، في الُمقابالت، إلى أّنهم شعروا بالعجز عندما كان الُعّمال غير ُمستعّدين لحضور هذه 
بإرسال أشخاص آخرين، حيث كان ذلك الّسبيَل الوحيَد التي ولذلك قامت هذه الّشركات الّدورات الّتوجيهّية، 

 ار االمتثال باألنظمة الحكومّية.يستطيعون من خاللها إظه

ضافة إلى ذلك، أقّرت مصادُر المعلومات الّرئيسية من الجهات الحكومّية بعدم كفاءتها في رصد مراكز  وا 
من مراكز الّتدريبي  663موّظفين فقط، وهم مسؤولون عن ُمراقبة  5ب. فهناك على سبيل المثال الّتدري

مراكَز في اليوم الواحد، في الوقت الذي يقوم  1إلى  0الّتوجيهّي. إّن باستطاعة هؤالء الموّظفين ُمراقبة من 
ة ا، أنشأت الحكومة النيبالّية نظاًما للّرقاببإجراء الّتدريبات في أي يوم ُمحّدد. وُمؤّخرً مركًزا  12إلى  32قرابة 

على شبكة اإلنترنت ُيمّكنها من الوصول إلى جميع سجاّلت األشخاص الذين ُترسلهم شركات العمالة لحضور 
دورات الّتدريب الّتوجيهّية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المؤّسسات الّتوجيهّية اآلن بإرسال قوائم بأسماء األشخاص 

ن الدورات التوجيهّية. وبإمكان المسؤولين الحكومّيين اآلن القيام بُمراقبة تلك السجاّلت بشكٍل الذين يحضرو 
 أوثق. 

ضافة إلى المشاكل المتعّلقة بتطبيق توجيهات ما قبل الُمغادرة المطلوبة قانونيًّا للُعّمال الُمحتملين، يبدو أّن  وا 
ر الُمستوى المطلوب. ويتعّيُن على الحكومات إعادة الّتكفيمضمون وطرق تقديم هذه الّتوجيهات التزاُل أقّل من 

لكي تضمن )أواًّل( أن يكون الُمحتوى ذا صلة ويكون  (إن كانت إلزامّيةمليًّا بأهمّية وغاية هذه الخدمة )خاّصة 
مفيًدا؛ و)ثانًيا( أن يتّم إيصاُل المعلومات بشكٍل سلٍس وُمريٍح لُمتلّقي هذه الّتدريبات. وباإلضافة إلى التدريب في 
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مات ذات و القاعات، ينبغي الّنظُر في وسائل كالراديو أو الّتلفاز أو شبكة اإلنترنت كخيارات أخرى لتقديم المعل
 الّصلة للُعّمال الُمحتملين.

كاوي وإلانصاف في إلامارات العربّية املتحدة ُو
ّ

 بلدان املقصالاستنتاُج الّسابع عشر: ًلتزاُل آلّيات الش
ً
د ركيكة

سقة. 
ّ
 وغيَر ُمت

 الهند:

في الهند، إّن الُعّمال إلى حدٍّ كبيٍر ليسوا على دراية بآلّيات الّشكاوي واإلنصاف المعمول بها في بلدان المنشأ 
 والمقصد على حّد سواء. 

بالمئة فقط من الُعّمال تّمت توعيتهم  52، على سبيل المثال، إلى أّن 00و 05ُتشير البيانات في الجدولين 
بالمئة لم يتّم إعالمهم بوجود  02حول حقوقهم ومسؤولّياتهم من قبل وكاالت الّتوظيف قبل الُمغادرة، وقرابة 

ة العربّية الُمتحدة، إّن العديد مّمن لديهم شكاٍو حقيقيّ  آلّيات الّشكاوي واإلنصاف. وبعد عودة الُعّمال من اإلمارات
في حاالت استبدال العقود.  65ال يتصلون بالمسؤولين الحكومّيين المعنّيين، كما هو ُمبّيٌن سابًقا في االستنتاج 

احوا لفكرة تومن أهّم األسباب التي تمنعهم عن القيام بذلك، والتي ُذكرت في الُمقابالت، هو أّن الُعّمال ليم ير 
ضافة إلى ذلك، نظًرا ألنهم غادروا بلد المقصد وعادوا إلى ديارهم فهم ، صاًل أ لفت االنتباه العام إلى قضّيتهم. وا 

يه كما تّمت اإلشارة إلى أّن اللجوء إلى العدالة يترّتُب علال ُيريدون الّدخول في معمعة تقديم وُمتابعة الّشكاوي. 
كما أّن الخوف من أن يتّم حضرهم وعدم تمّكنهم من الحصول استعداٍد لدفعها. تكاليف لم يكن الُعّمال على 

على عمٍل في الخارج ُمجدًَّدا، حين تكون شكاويهم قيد الّنظر، هي أيًضا من بين العوامل التي تحول دون قيام 
 الُعّمال الّسابقين بتقديم الّشكاوي. 

 والمسؤوليّات المُترتّبة؟ )الهند( : هل أطلعتك وكالة التّوظيف على الحقوق05الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 49.9 32.1 370 نعم

 50.1 32.2 371 ال

 100.0 64.2 741 المجموع 
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  35.8 413 لم يجيبوا
  100.0 1154 16المجموع الكلي  

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : هل أطلعتك وكالة التّوظيف على آليّات التّعويض المعمول بها؟ )الهند(00الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 41.4 27.74 320 نعم

 58.6 39.26 453 ال

 100 67 773 المجموع 

  33 381 لم يجيبوا
  100.0 1154 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّ 

ُح الجدوالن   05أّن  01و 03فيما يتعّلُق بالُمساعدات خالل فترة إقامة وعمل الُعّمال في بلدان المقصد، يوضِّ
بالمئة من الُعّمال لم يكونوا على دراية بوجود خطوط الُمساعدة بشكل عام، أو خطوط الُمساعدة بلغة يفهمونها 

بأّن  00ّمال الذين علموا وتواصلوا مع خطوط الُمساعدة المذكورة، ُيظهر الجدول بشكل خاّص. وبالّنسبة للعُ 
ُح هذه البيانات المذكورة سابًقا الفشَل المنهجّي آللّيات الّشكاوي  05قرابة  بالمئة منهم لم يجدوها ُمفيدة. توضِّ

 واإلنصاف.

 إلجابة على استفساراتك؟ )الهند(: هل هنالك من خطوط وبوّابات إلكترونيّة للُمساعدة في ا03الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 23.45 16.03 185 نعم

 11.66 7.97 92 ال 

 64.89 44.37 512 ال يعرفون 

 100 68.37 789 المجموع

  31.63 365 لم يجيبوا

  100.0 1154 المجموع الكليّ 

 البيانات األوليّ *المصدر: 
                                                           

 الهند من وسابقين حالّيين ُعّماال العّينة هذه تشملُ  - 16 
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 : هل هي مُتوّفرة في لغٍة تفهمها؟ )الهند(01الجدول 

 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 94.6 94.1 174 نعم

 1.6 1.6 3 ال 

 3.8 3.8 7 ال يعرفون 

 100 99.5 184 المجموع

  0.5 1 لم يجيبوا

  100.0 185 المجموع الكليّ 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : هل كانت خطوط المُساعدة كافية؟ )الهند(00الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 87.0 76.2 141 نعم

 13.0 11.4 21 ال

 100.0 87.6 162 المجموع 

  12.4 23 لم يجيبوا
  100.0 185 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّ 

 نيبال:

أشاَر مسؤولون حكومّيون في الُمقابالت إلى أّنه كانت عالقة الُعّمال الُمهاجرين من نيبال عالقًة صعبًة مع 
الحكومة عندما يتعّلق األمر بالّشكاوي بشأن الّتوظيف. حيث يعتقُد الُعّمال الُمهاجرون بأّن هناك فساًدا ُمتفّشًيا 

 إاّل أّن المسؤولين أّكدوا أّن القضايا المعروضة علىالّشكاوي.  في الّنظام، وأّنه ليس هنالك أي جدوى من تقديم
يوٍب في ومن ناحية أخرى، اعترفوا بوجود عالمحاكم فيما يتعّلق بالعمالة األجنبّية يتّم حّلها بسرعة في نيبال. 

ًحا:   هذا الّنظام. حيث قال أحد المسؤولين ُموضِّ
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يُل ويختبئ في مكان ما في الهند، أو ينتقلون إلى منطقة أخرى عندما تستدعي المحكمُة الُمّتهم، يهرب الوك»
في وادي كاتماندو. وعندما تسقط الدعوى بالتّقادم، ال ُيمكن للعامل القيام بأي شيء. وخاّصة إذا كان العامُل 

ُر من أقصى غرب نيبال. فهو ال يستطيُع البقاء طوياًل في كاتماندو لُمتابعة القضّية. إّن أ ثر ما ُيمكن كالُمتضرِّ
ألف روبية نيبالّية، في حين تزيُد تكاليف مكوثه في الفندق  02توّقعه من وكالة الّتوظيف هو تعويٌض بمقدار 

 . «نفقات الّسفر. الّسؤال هنا إلى متى ُيمكنه تحّمل ذلكألف روبية نيبالّية، ناهيَك عن  02عن 

 الُعّمال د تكون ُمرتفعة في نيبال، وبالتّالي ال يستطيعُ ُيظهُر المثال المذكور أعاله كيف أّن تكلفة التّقاضي ق
تحّملها. وأفاَد مسؤولون بأّن ُمعظم الّشكاوي التي ُيقّدمها الُعّمال تتعّلُق باختالف األجور. حيث ُيدفع لهم في 

 مثاٌل آخر عن استبدال العقود. –بلدان المقصد مرتّبات أقّل مّما وعدوا به في نيبال 

لقد ذكر مسؤولون حكومّيون بأّن رسوم الخدمات التي تفرُضها وكاالت الّتوظيف منصوٌص عليها من قبل 
فقد الحظوا بأّنه في حال تلقي الُعّمال لألجور الموعودة، ال يقومون بتقديم الّشكاوي حول الحكومة النيبالّية. 

اليف ها تقديُم الّشكاوي، ويتّم الكشف عن الّتكالّرسوم المفروضة؛ فقط عندما ال يتّم الوفاء بالوعود يتّم عند
الفعلّية. وبالتّالي، ليَس لدى المسؤولين أّي دالئل كافية لُمالحقة شركات العمالة و/أو الوكالء الفرعّيين. كما 

، ةأضاف المسؤولون أّن الُعّمال الُمحتملين كانوا على األرجِح قلقين أّنه في حال أثاروا موضوع الّتكاليف الفعليّ 
 .قد ال تقوم شركات العمالة بإرسالهم إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة نتيجة لذلك

ولتجنُِّب المسؤولّية، يتجنَُّب أصحاب أو مدراء شركات العمالة االجتماع مع الُعّمال الُمهاجرين بشكٍل ُمباشٍر، 
تقدمة  امل الُمباشر مع الُعّمال. وفي حالوبداًل من ذلك، يكّلفون الموّظفين العاملين في الخطوط األمامّية بالّتع
عدم معرفتهم بتلك الُممارسات الُمخالفة، الّشكاوي ضد شركة العمالة، يّدعي صاحب أو ُمديُر شركة العمالة 

ويلقون بالمسؤولّية على موّظفيهم. وعادة ما وعدوا بتطبيق إجراءاٍت صارمة، على حّد قول أحد الُمجيبين، ولكن 
 يُّ شيٍء على اإلطالق.ّير ألم يسبق وأن تغ

بالمئة من العاملين  50إلى أّنه، على غرار الوضع في الهند، لم يتّم إعالم قرابة  56و 52وُيشيُر الجدوالن 
بالمئة من الُعّمال لم يكونوا على دراية  02في نيبال بحقوقهم ومسؤولّياتهم من قبل وكاالت الّتوظيف، وأّن 

 بآلّيات الّشكاوي واإلنصاف. 
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 : هل أطلعتك وكالة التّوظيف على الحقوق والمسؤوليّات المُترتّبة؟ )نيبال(52الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 64.0 63.8 308 نعم

 36.0 35.8 173 ال

 100.0 99.6 481 المجموع 

  0.4 2 لم يجيبوا
  100.0 483 المجموع الكلي  
 *المصدر: البيانات األوليّ 

 
 : هل أطلعتك وكالة التّوظيف على آليّات التّعويض المعمول بها؟ )نيبال(56الجدول 

 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 39.4 38.5 186 نعم

 60.6 59.5 286 ال

 100.0 97.7 472 المجموع 

  2.3 11 لم يجيبوا
  100.0 483 المجموع الكلي  
  *المصدر: البيانات األوليّ 

الُمتاحة  الُمتاحة لهم بشكل عام، أو تلكالُمباشرة أّما بالّنسبة لدراية الُعّمال الّنيبالّيين بشأن خطوط الُمساعدة 
بالمئة من الُعّمال ال يعرفون بوجود هذه  00بلغة يفهمونها، خالل إقامتهم في اإلمارات العربّية الُمتحدة، كان 

ٌح في الجدولين  خطوط الأّما بالّنسبة للُعّمال الذين قاموا بالّتواصل مع . 55و 50الخدمات، كما هو ُموضَّ
ٌح ففي الجدول  –ى نصفهم تقريًبا بأّنها لم تكن ُمفيدة على اإلطالق الُمباشرة رأ  . 50كما هو ُموضَّ

 : هل هنالك من خطوط وبوّابات إلكترونيّة للُمساعدة في اإلجابة على استفساراتك؟ )نيبال(50الجدول 
 الّنسبة المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودة الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 29.4 29 140 نعم

 8 7.9 38 ال 
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 62.6 61.7 298 ال يعرفون 

 100.0 98.6 476 المجموع

  1.5 7 لم يجيبوا

  100.0 483 المجموع الكليّ 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : هل هي مُتوّفرة في لغٍة تفهمها؟ )نيبال(55الجدول 
 قودةالقيم المفالّنسبة المئوّية بعد استبعاد  الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 90.9 78.6 110 نعم

 4.1 4.1 5 ال 

 5 4.3 6 ال يعرفون 

 100.0 86.4 121 المجموع

  13.6 19 لم يجيبوا

  100.0 140 المجموع الكليّ 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : هل كانت خطوط المُساعدة كافية؟ )نيبال(50الجدول 
 المئوّية بعد استبعاد القيم المفقودةالّنسبة  الّنسبة المئوّية  الّتكرار 
 85.3 70.7 99 نعم

 14.7 12.1 17 ال

 100.0 82.9 116 المجموع 

  17.1 24 لم يجيبوا
  100.0 140 المجموع الكلي  

 ألوليّ *المصدر: البيانات ا
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امن عشر: يدخُل ما ُمعّدله 
ّ
توّسطة  01الاستنتاُج الث

ُ
باملئة من الُعّمال الهندّيين والنيبالّيين ذوي املهارات امل

تحدة بتأشيرات زيارة أو سياحة، وبعد ذلك يحّولونها إلى تأشيرات عمل 
ُ
نخفضة إلى إلامارات العربّية امل

ُ
 –وامل

 أ. متجاوزين بذلك أنظمة الحماية في بلدان املنش

 الهند ونيبال:

اتجاًها ُمتنامًيا ملحوًظا على نطاق واسع حيث ُيسافر الُعّمال الُمحتملون ذكَر الوكالء في الُمقابالت أّن هناك 
يوًما( إلجراء الُمقابالت مع أصحاب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة،  02بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحّية )

 يشّجعونها.  ، وبالتّالي الومن ثّم يحصلون على وظيفة. بالّنسبة لهم، يرون بأّن هذه الُممارسة ُتضرُّ أعمالهم

ووفًقا لُمقابلة مع مسؤوٍل حكومّي، إّن نظام تأشيرة الّزيارة نظاٌم شائٌع في الّسوق، وحّتى أنه تّم التشجيع عليه 
ُيمكن ألّي وكيٍل أو شركة طيران أن تُقّدم هذه التّأشيرة، ويطلُب الوكالُء من العّمال من قبل بعض الوكالء. 

درهٍم إماراتّي )ما  522وبدفِع مبلغ قدره ُمقابالت مع الّشركة، وحتى أن يعملوا لبضعة أّيام. الّذهاب إلجراء ال
دوالر أمريكّي( ُيمكن تحويل تأشيرة الّزيارة إلى تأشيرة عمل، أو ُيمكن للّشخص ُمغادرة اإلمارات  650يعادُل 

ّمال الذين باُع هذه الطريقة في الغالب من قبل العُ العربّية الُمتحدة والدخول مجدًَّدا بتأشيرة زيارة جديدة. ويتّم اتّ 
لديهم أصدقاء و/أو أقارب في اإلمارات العربّية الُمتحدة. وأشار أحُد ُممّثلي الموارد البشرّية في إحدى الّشركات 

 إلى أّن هذه الُممارسة جديدة نسبيًّا. 

 ُيمكن أن ُيساء استخدامه. ذهب العديُد من الُعّمالوفي هذا، قال أحُد الوكالء بعالنّية أّن نظام تأشيرة الّزيارة 
بان وصولهم إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة،  إلى وكالء الّتوظيف أو الّسفر لترتيب الحصول على تأشيرة زيارة، وا 
اعتمدوا على شبكات معارفهم للعثور على فرصة للعمل، وقاموا تباًعا بتحويل تأشيرة الّزيارة إلى إقامة عمل. 
كانوا على استعداٍد لدفع رسوم الّتحويل وغيرها من الّنفقات، التي كانت في نهاية المطاف أرخص من الّرسوم 

كما ذكَر بعض األشخاص ذوي الّنفوذ في الُمجتمعات المحلّية بأّن المفروضة من قبل وكاالت الّتوظيف. 
ة تلبية بغيريقة في توظيف الُعّمال وكاالت الّتوظيف وشركات توريد العمالة غالًبا ما استخدمت هذه الطّ 

 على اليد العاملة.الّطلب  –االحتياجات الموسمية 
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بالمئة من الُعّمال الهندّيين والنيبالّيين الحالّيين  62، أدناه، إّن نسبة 50و 55وكما هو ُمبيٌَّن في الجدولين 
والّسابقين، الذين تّمت ُمقابلتهم في هذه الّدراسة، دخلوا اإلمارات العربّية الُمتحدة بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحّية 

 للحصول على عمل. 

 نوع التّأشيرة التي تقّدمت بطلبها؟ )العُمّال النيباليّين( : ما هو55الجدول 
 الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 83.1 666 تأشيرة عمل 

 9.4 75 تأشيرة زيارة لصديق

 0.5 4 تأشيرة زيارة للعائلة

 0.5 4 تأشيرة اإلقامة

 1.5 12 تأشيرة سياحّية

 0.1 1 تأشيرة خدم المنازل

 0.1 1 تأشيرة عبور

 95.3 763 المجموع

 4.7 38 لم يجيبوا

 100.0 801 المجموع الكلّي 

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : ما هو نوع التّأشيرة التي تقّدمت بطلبها؟ )العُمّال الهنديّين(50الجدول 
 الّنسبة المئوّية  الّتكرار 

 72.92 1220 تأشيرة عمل 

 2.03 34 تأشيرة زيارة لصديق

للعائلةتأشيرة زيارة   22 1.32 

 0.78 13 تأشيرة اإلقامة

 1.49 25 تأشيرة سياحّية

 0.18 3 تأشيرة خدم المنازل
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 0 0 تأشيرة عبور

 0.84 14 المنطقة الحّرة 

 79.56 1331 المجموع

 20.44 342 لم يجيبوا

 100 1673 المجموع الكلّي 

 *المصدر: البيانات األوليّ 

إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة وكاالِت الّتوظيف في بلدان المنشأ، ولكن وفي  يتجاوُز هذا األسلوب في الّسفر
ُح رسلة للعمالة، ولهذا األمر تنصنفس الوقت يتجاوُز أيًضا أنظمة الحماية المعمول بها من قبل الحكومات المُ 

ية قانونّي تقّدم أّي إطار حماالحكومة الهندّية بشّدة عدَم استخدام تأشيرة الزيارة للحصول على عمل حيث أّنها ال 
وفي حالة الُعّمال الهندّيين الذين اتّبعوا هذا األسلوب في الحصول على عمٍل، ُيظهر هذا خالل فترة التّأشيرة. 

ُح الجدول  ، إّن الغالبّية 53البحث، في الواقع، زيادة ضعفهم الّشديد ومدى تعّرضهم الستبدال العقود. وكما ُيوضِّ
ّمال الهندّيين الذين وصلوا إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة بأّي شكل من أشكال تأشيرة الّزيارة، الُعظمى من العُ 

 والحًقا قاموا بحويلها إلى تأشيرة عمل، لم يقوموا في نهاية األمر بأداء األعمال التي نّصت عليها عقودهم. 

 بالعمل ذاته المنصوص عليه في عقد عملك؟ )الهند(: ما هو نوع التّأشيرة التي تقّدمت بطلبها؟ * هل تقوم 53الجدول 
 المجموع الّنسبة المئوية الصافية ال  النسبة المئوّية الصافية نعم نوع التأشيرة

 22 90.9 20 9.1 2 تأشيرة زيارة للعائلة

 25 100.0 25 0 0 تأشيرة سياحّية

 34 85.3 31 14.7 5 تأشيرة زيارة لألصدقاء

 13 92.3 12 7.7 1 تأشيرة اإلقامة

 *المصدر: البيانات األوليّ 
 

 : ما هو نوع التّأشيرة التي تقّدمت بطلبها؟ * هل تقوم بالعمل ذاته المنصوص عليه في عقد عملك؟ )نيبال(51الجدول 
 المجموع الّنسبة المئوية الصافية ال  النسبة المئوّية الصافية نعم نوع التأشيرة

 4 0 0 100 4 تأشيرة زيارة للعائلة

 12 41.7 5 58.3 7 تأشيرة سياحّية

 75 22.7 17 77.3 58 تأشيرة زيارة لألصدقاء
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 4 0 0 100.0 4 تأشيرة اإلقامة

 *المصدر: البيانات األوليّ 

الاستنتاُج التاسع عشر: إّن التدابير املعمول بها من قبل أصحاب العمل ووكاًلت الّتوظيف في إلامارات 

ريكة في بلدان املنشأ هي تدابير ضعيفة. وفي الوقت 
ّ

راقبة وُمعاقبة وكاًلت الّتوظيف الش
ُ
تحدة مل

ُ
العربّية امل

مارس
ُ
 ات غير القانونّية. ذاته، يدعي أصحاُب العمل بأّنهم غير مسؤولين عن امل

إّن جهود أصحاب العمل الّرامية إلى ضمان عدم وجود أّية ُممارسات غير قانونّية خالل عملّية توظيف ُعّمالهم 
ياسات يرونه ُمناسًبا بداًل من السّ ا كانت جهوًدا غير ُمنّظمة إلى حد كبير، وتعتمُد بشكٍل كليٍّ على ما لطالم

وينطلُق األمر ذاته على وكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمتحدة، التي تقوم بُمراقبة وكاالت والقواعد. 
حاب ويرى كلٌّ من أصالّتوظيف في بلدان المنشأ فقط لضمان حصولها على الُعّمال ذوي المهارات الكافية. 

ير أّنهم غير مسؤولين عن الُممارسات غ العمل ووكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمّتحدة أنفسهم على
القانونّية وغير األخالقّية التي تتخّلُل عملّية الّتوظيف في بلدان المنشأ. ومن الُمهّم أيًضا اإلشارة إلى الخطوة 
العقابّية الوحيدة التي تّم اّتخاذها من قبل أصحاب العمل ووكاالت الّتوظيف في بلدان المقصد لُمواجهة 

لخاطئة هي إنهاُء العالقة مع وكالة الّتوظيف المسؤولة عن تلك الُممارسات. وبما أّنه ليس هناك الُممارسات ا
قاعدة بيانات مركزّية لوكاالت الّتوظيف الُمدرجة على القائمة الّسوداء، فإّن تلك الوكالة ذاتها، ستقوم بكّل بساطة 

 العربّية الُمتحدة. بالُمضّي قدًما للعمل مع أصحاب العمل اآلخرين في اإلمارات 

تحديد واختيار لنحن نتّبُع عملّية ُمناسبة الختيار الُموّردين »وقال أحد أكثر أصحاب العمل تقدُّمّيًة في مقابلته: 
ويتوّجُب ظيف. الُمترتّبة على عملّية الّتو وكالة الّتوظيف التي سنعمل معها، كما نقوم بالّتعويض عن كّل الّنفقات 

 .«يَن توقيُع بنوٍد أخالقّية تمنُعهم من القيام بأي أمٍر غير قانونيٍّ على كلِّ الُمورِّد

إّن عملّيات الّتحقُّق العشوائّية من خالل الُعّمال هي واحدة من أفضل األدوات الُمستخدمة من ِقَبل أصحاب 
معرفة ما إذا دفعوا دوريٍّ ل العمل. فقد قد قال أحُد ممّثلي الموارد البشرّية بأّنهم يقومون بالتحقُّق من الُعّمال بشكلٍ 

أّية مبالغ إضافّية )مع العلم أّنهم يقبلون برسوم الخدمات الرسمّية(، وفي حال مالحظة أّية حالة غير نظامّية 
 فهم ُمستعّدون لُمقاطعة وكيل الّتوظيف. وأضاَف ُممّثٌل آخر للموارد البشرّية قائاًل: 
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وُمعاملتهم بشكٍل ُمنصٍف، ُنقوُم بإجراء عملّيات تحقٍُّق عشوائّية مع لضمان عدم تعرُّض الُعّمال ألعمال الغّش »
الُعّمال. وفي حاالت نادرة، عندما ُنصادف إحدى حاالت الُممارسات الخاطئة، نقوم عندها باّتخاذ اإلجراءات 

مٌر قليل أ الّصارمة ضّد شركات الّتوظيف في بلدان المنشأ. ولكن ولحسِن الحّظ، إّن ُمصادفة حاالت كهذه هو
 «.الحدوث

ُيحافُظ أصحاُب العمل في الّشركات الخاّصة على عالقة وثيقة مع شركات الّتوظيف، ولديهم آلّياٌت ُمختلفة 
والمصدُر األكثر شيوًعا للمعلومات بالّنسبة لهم هي شهاداُت الُعّمال معموٌل بها لضمان الّتوظيف العادل. 

الُمعّينين حديثًا، حيث يقومون باإلبالغ عن أّية رسوٍم إضافّية مطلوبة، إبان وصولهم إلى اإلمارات العربّية 
 الُمتحدة. 

ّن العالقة هي إلهم في العمل. ال يعتبُر أصحاُب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة وكاالت الّتوظيف شركاًء 
محض ُمعامالت تجارّية. وأفاد أحُد الُمدراء بأّنه اضطرَّ إلى ُمقاطعة شركة توظيٍف من مصر لقيامها بتوريد 

ّنما تتعامل مع وكاالت الّتوظيف بحسب الح«ليَس لديها أّي شركاء»أفراد غير مؤّهلين. وأّكد أّن شركته  اجة: ، وا 
أكثر من مّرة واحدة فقط. وعادة ما ُنقّدُم المبادئ الّتوجيهّية األخالقية لشركات الّتوظيف  لم نتعامل مع أي شركة»

. وذكر «وُنِصرُّ على عدم قيامها بتقاضي أّية مبالَغ من الُموّظفين الُمحتملين تحت أّي ظرٍف من الّظروف
رّبما كان الّسبُب في ذلك هو أّن الُمديُر بأّنهم لم يشهدوا من قبل حالة من حاالت الُممارسات الخاطئة. ول

حد أ الموّظفين الذين يقومون بتعيينهم يحصلون على أجوٍر جّيدة، ووصلوا إلى مرحلة ما في الّتعليم. وقال
 من الُعّمال.شكاٍو  ن تلّقوا أّيةأصحاب العمل بأّنهم لم يسبق لهم أ

اك لتأكيد أّنه ليس هن «ارتباط مؤقتةعالقات »وأصّر أحُد أصحاب العمل اآلخرين على تسمية شركائهم بـ
شركة  60ترتيباٌت لعالقات شراكة جدّية مع هذه الّشركات. وكان لدى صاحب العمل هذا عالقات ارتباط مع 

في بلدان المنشأ. وتّم اختياُر هذه الّشركات عبر زيارة مواقعها على شبكة اإلنترنت، وعند اللقاء مع الّشركات 
 قيع اتّفاق معها. ولم تكن أيٌّ من الّشركات المذكورة أعاله شركة كبيرة.وجًها لوجه، عن طريق تو 

وقال صاحب عمٍل آخر بأّنه على الّرغم من أّن شركته ال تراقُب عملّيات الّتوظيف عندما يتّم الّتعاقد عليها مع 
ركته بجمع البشرّية في ش شركات الّتوظيف، إاّل أّنهم لم يتلّقوا أّية شكاٍو من ُعّمالهم. حيث يقوم قسم الموارد

المعلومات التّفصيلّية من الموّظفين. وُيوّقعون على اتّفاٍق خطيٍّ مع شركات الّتوظيف، ينصُّ بوضوٍح أنها لن 
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تتقاضى أّي رسوٍم إضافّية من الُموّظفين. حيث تتكّفُل الّشركة بكّل بكاّفة نفقات عملّيات توظيف العامل، بما 
 في ذلك تذاكر الّطيران. 

وذكر بعض أصحاب العمل بصراحة بأّنهم طلبوا من وكاالت الّتوظيف عدَم تقاضي أّية رسوٍم من الُعّمال. 
ولكن ما عدا ذلك، ال يقومون بتقديم مبادئ توجيهّية أخالقّية لتلك الوكاالت. وصحيٌح أّن بعض أصحاب العمل 

ذا تّم أّنهم ليَس لديهم أّية وسيلة لُمراقبة ما إ عدم تقاضي الّرسوم من الُعّمال، إالّ يطلبون من وكاالت الّتوظيف 
 يذ أو عدم هذه الّتعليمات.تنف

وقال رئيس إحدى وكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربّية الُمتحدة بأنهم يعملون مع وكاالت الّتوظيف في كّل 
عتقُد بأّن هذه علٍم بالوسطاء، ويالبلدان الُمرسلة للعمالة، باستثناء الوكالء الفرعّيين والوسطاء. وقال بأّنه على 

ته أي نظاٍم لم يكن لدى شركالمسألة هي شأٌن يتعّين الّتعامل معه من ِقَبل وكاالت الّتوظيف في بلدان المنشأ. 
معمول به لُمراقبة شركات الّتوظيف في بلدان المنشأ لضمان امتثالها لمعايير الّتوظيف العادل. أّن نهجهم، 

طوي على الّتوسُّع في الّسوق وترويج األعمال التجارّية، وليَس الّدفاع عن حقوق الُعّمال. على حّد قوله، كان ين
ر من كانوا ُمتفاعلين أكثإاّل أّنهم، ومع ذلك، يتدّخلون في حال تم اإلبالغ عن حدوث اإلساءات أو االستغالل. 

 كونهم فاعلين فيما يتعّلُق بهذه المسائل.

توظيٍف أخرى في اإلمارات العربّية الُمتحدة بأن وكالته ُتوّقع على عقوٍد مع الّشركات وقال ُمتحّدٌث من وكالة 
لم  نقوُم بإبقائهم ]شركات الّتوظيف المحلّية[ قيد الّتجريب. ]...[ إن»المحلّية، وتجري عملّيات تفتيش ُمنتظمة: 

ّلق بالُممارسات ، إلى االلتزام والّصدق فيما يتعيشيُر، هنا إّنه«. تّتبع هذه الّشركات القواعد، يتّم إلغاء االتّفاقات
ها من ِقَبل وهي معلومات غالًبا ما يتّم تحريف –التجارّية والمؤّهالت العلمّية والخبرات واألعمار للُعّمال/الُموّظفين 

هم، على حّد قوله. ل بيَد أّن االمتثال للمبادئ الّتوجيهّية األخالقّية ال ُيشّكُل أولوّية بالّنسبةالّشركات المحلّية. 
 1وعندما ُسئَل عن عدد الّشركات التي ألغوا عقودهم معها لعدم امتثالها للقواعد، قال بأّنهم أوقفوا الّتعامل مع 

كاوي التي أّما بالّنسبة للشّ شركاٍت في الّسنوات الخمس الماضية، ألّنها أرسلت أشخاًصا غير مؤّهلين.  62إلى 
ًرا ما موّجًها ضد الوكالء الفرعّيين أو الوسطاء، وهو تمييٌز وصفّي نادفقد كان أغلبها  تلّقتها شركته من الُعّمال،

إّن الوسطاء ليسوا وكالء. إّن وكالتنا في اإلمارات العربّية الُمّتحدة ليس لها عالقة "بالوسطاء". »ُيدركه الُعّمال: 
ته أّي رسوم ال تتقاضى شرك«. في بلدان المنشأ يجب أن يتّم الّتعامل مع هذه المسألة من قبل الّشركات المحلّية
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أو مبالغ من قبل الّشركات المحلّية في بلدان المنشأ، بيَد أّن الّشركات المحلّية قد تفرض رسوًما على الُعّمال 
حدة، تإلجراء الفحوصات الطبّية، أو يستطيُع الُعّمال القيام بهذه الّشكلّيات بأنفسهم. أّما في اإلمارات العربّية المُ 

 يتكّفل أصحاُب العمل عموًما بتكاليف الفحوص الطبّية.

تستخدُم وكاالت الّتوظيف في اإلمارات العربّية وكاالَت الّتوظيف في بلدان المنشأ، وخاّصة عند التوظيف 
بأعداد كبيرة. وبحسب سياسة الّشركة، يقومون بتغيير شركات الّتوظيف. وفي بعض األحيان، يتعاملون مع 

ّية من تحّسًنا في الخدمات والتّنافسن شركة توظيف في البلد الواحد، مّما يؤّدي إلى الُمنافسة ويضمن أكثر م
حيث الّتكلفة. وبما أّنه ليس هناك آلّية ُمراقبة ُمناسبة لضمان عدم حدوث الُممارسات الخاطئة خالل عملّية 

لى ، على األقل، فرض الّرسوم غير القانونّية عالّتوظيف، قد تؤّدي هذه الُمنافسة إلى المزيد من االستغالل أو
 الُعّمال الُمحتملين. 

، ُيسّلط هذا االستنتاُج الّضوَء على االفتقار إلى حّس المسؤولّية وُمستوى الّتدقيق من 65وعالوة على االستنتاج 
جانب أصحاب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة بشأن سلسلة توريد العمالة الخاّصة بهم. يتعّين العمل 

هم ب العمل إيالء المزيد من االهتمام لُممارسات شركائبالحوافز والعقوبات لخلِق حّجة تجارّية تفرض على أصحا
 سلسلة توريد العمالة.في 

ق الاستنتاُج العشرون: إّن لدى أصحاب العمل في إلامارات 
ّ
تحدة تدابيُر ُمراقبة ضعيفة فيما يتعل

ُ
العربّية امل

فيهم العاملين في املوارد البشرّية.
ّ
مارسات غير ألاخالقّية وغير القانونّية ملوظ

ُ
 بامل

ليَس لدى أصحاب العمل أنظمة داخلّية فّعالة لضمان عدم وجود الُممارسات الخاطئة، لدى موّظفي الموارد 
عالقات ووفًقا لعدٍد من الوكالء، إّن الحفاظ على الالبشرّية لديهم، في إجراء عملّيات الّتوظيف في بلدان المنشأ. 

ن إمّية لتحقيق الّنجاح في سوق اإلمارات العربّية الُمتحدة. الجّيدة مع أصحاب العمل هو أمٌر غايٌة في األه
ُحسَن تقديم الخدمات والحفاظ على العالقة من شأنها أن تضمن عودة صاحب العمل بطلبات توظيف جديدة 
إلى ذاك الوكيل الُمحّدد. ويتّفُق الوكالء على أّن الّتوظيف هو قطاٌع تنافسيٌّ للغاية، ويجب بذلك الكثير من 

جهود للحفاظ على العالقات الجّيدة مع أصحاب العمل، بما في ذلك، عندما يزور ُممّثلو أصحاب العمل ال
 ُبلداَن المنشأ.
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لقد وافق الوكالء في الهند ونيبال باإلجماع تقريًبا على أّن الّنفقات الُمترتّبة على زيارة ُممّثلي أصحاب العمل 
 ختيار الُعّمال الُمحتملين، يجب أن تتّم تغطيتها من قبل وكالة كّل منهم.إلى الهند أو نيبال، إلجراء الُمقابالت وا

ومن قد تشمل أمثلة هذه الّنفقات تذاكر الطيران بدرجة رجال األعمال واإلقامة في الفنادق الفاخرة والضيافة 
سجيله، ييتّم ت والهدايا. وبالتّالي، هناك وجوٍد لنوع من اإلرضاء لصاحب العمل/ُممثّل صاحب العمل الذي ال

ي اإلمارات العربّية ل فوفي الُمقابالت التي تّم إجراؤها مع أصحاب العمويزيُد بشكٍل كبيٍر من تكاليف الّتوظيف. 
الُمتحدة، لم يعترفوا بالمدفوعات غير القانونّية إلى موّظفي الموارد البشرّية من قبل وكاالت الّتوظيف بوصفها 

 ل بالحاجة إلى وضع آلّيات للرقابة الداخلّية للحّد من هذه الُممارسات. ُممارسة. وال يعترف أصحاب العم

وائح الحكومّية الاستنتاج الواحد والعشرون: يجُد وكالُء الّتوظيف وأصحاُب ال
ّ
فاق مع الل

ّ
عمل صعوبة في الات

ُق بالّتوظيف، حيث أّنهم يشعرون بأنهم معزولون عن عملّية صنع القرار. 
ّ
 الجديدة فيما يتعل

حماية  َحْوَكمتها بطريقة تترّكُز حولإّن الحوار مع األطراف الفاعلة في قطاع الّتوظيف هو أداة أساسّية لضمان 
 الُعّمال الُمهاجرين.

كان ُمعظُم وكالء الّتوظيف في الهند ونيبال شديدي االنتقاد لحكومات كلٍّ منها بسبب قيام هذه الحكومات 
سبيل  فعلىبإدخال أنظمة جديدة في الّتوظيف دوَن إجراء الُمشاورات مع األطراف الفاعلة في هذه العملّية. 

ّتشاور مانات المصرفّية التي تّم تقريرها دون الالمثال، لم ينظر وكالء الّتوظيف بشكٍل إيجابّي إلى زيادة الضّ 
وكان وكالءُ الّتوظيف غيَر راضين عموًما حول عدم إحضارهم كاستشارّيين في صنع الّسياسات والعملّيات  معهم.

ة لشاورّية الثّنائّية واإلقليمّية. وشّجعت الحكومة الهندّيُة وكالَء الّتوظيف على التسجيل في الُمنتديات الُمشكَّ التّ 
 ليتّم استخدمها كمنّصات للحوار. كاالّتحاد الهندي لوكالء الّتوظيف في الخارج،حديثًا، 

 صحاب العمل:، حيث قال أحد أذاتها وكّرَر أصحاُب العمل مخاوف وكاالت الّتوظيف

قد يتّم إجراء اجتماٍع في بعض األحيان بين وزارة الّداخلّية ومسؤولين من الّسفارات وشركات الّتوظيف، ولكن »
في نهاية المطاف تقوم الحكومة بصنع القرارات بشكٍل ُمنفرٍد. إّن بعض الّتغييرات الطارئة على الّسياسات 

 «. ع هذه التغييراتُمفاجئة للغاية. وليس لدى الّشركات وقٌت كاٍف للتكيُّف م
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تنشأ في كثيٍر من األحيان عالقات عدائّية بين وكالء الّتوظيف والمسؤولين الحكومّيين في بلدان المنشأ، ويعود 
ذلك إلى انعدام الّتواصل بين جميع األطراف، باإلضافة إلى المصالح الُمتباينة. إنَّ إقامة ومأَسَسة الحوار 

الُمجتمع  وُمنّظماتالّصلة ووكالء الّتوظيف  ذويين المسؤولين الحكومّيين والمؤتمرات الدورّية التي تجمع ب
المدنّي، هو أمٌر من شأنه أن يخدَم في تعزيز الّتعاون واالّتساق والقدرة على الّتوّقع ضمن اإلطار التّنظيمّي 

  هذا الحوار. الذي قد يكون ُمفيًدا لكّل األطراف. يتعّين على بلدان المنشأ استثماُر الجهود في مثل

ُب الّنظم، كنظام بّوابة الهجرة إلالكترونّية، تعزيز الّتنسيق مع بلدان الاستنتاُج الثاني والعشرون: 
ّ
تتطل

ؤّدي إلى املزيد 
ُ
 بأن تصبح أنظمة غير فّعالة وأن ت

ُ
جازف

ُ
 فإّنها ت

ّ
هاجريناملقصد، وإًل

ُ
 .من استغالل الُعّمال امل

الهجرة اإللكترونّي، وخاّصة كمّية الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل، باإلضافة  انتقدت وكاالت الّتوظيف نظام
إلى الّثغرات البرمجّية. في حين أصّر المسؤولون الحكومّيون الذين تّمت ُمقابلتهم على أّن المشاكل التي كانت 

هجرة كٍل إيجابيٍّ لنظام البشُممثّلو أصحاب العمل والموارد البشرّية  ونظرَ قائمة في البداية تّم إصالحها. 
 اإللكترونّي. 

وأشار الُمجيبون على األسئلة إلى أن الحكومة الهندّية تنخرط أكثر فأكثر في عملّية الّتوظيف، مثاًل، كتحديد 
الحّد األقل لألجور لُمختلف فئات العمل. بيَد أّن الّنفقات التي يتكّفلها الُمهاجرون ستزداُد حيث سيتوّجب عليهم 

دوالًرا أمريكيًّا( لألجهزة الحكومّية التي ستقوم  650درهم إماراتّي )ما ُيعادل  522بلغ إضافّي قدره دفع م
ائرة شؤون دبإجراءات التحقُّق من مؤّهالتهم. وعالوة على ذلك، يتعّين على الُمهاجرين من كيَرال الّتسجيل في 

واالستشارات لتعزيز التّنمية والّتوظيف في الخارج، التي تقوم بتسهيل الّتسجيل على  ليين غير المقيمينالكيرَ 
شبكة اإلنترنت للذين يسعون للعمل في الخارج، ولكن وفي نفس الوقت يترّتب على ذلك المزيد من الّرسوم. لقد 

يالّية يمنُع، الُممارسات االحت وُيقلُِّل، ولكّنه ال –جعل نظاُم الهجرة اإللكترونّي دفَع الّرواتب أكثَر كفاءة 
وكما ُذكر أعاله )في االستنتاج الثّالث عشر(، إّن انعدام  واالستغاللّية، والسّيما في شكل استبدال العقود.

إبان  اليزاُل ُيسمُح توقيَع عقوٍد ثانيٍة من قبل الُعّمالالتّنسيق بين حكومتي الهند واإلمارات العربّية الُمتحدة 
مارات العربّية الُمتحدة، وتلغي هذه العقود الثّانية أّي عقوٍد أخرى تم توقيُعها في الهند، وُيمكن الوصول إلى اإل

 أن تختلف كثيًرا عن عرض العمل األصلّي. 
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إّن العمل بنوعين من الّتصديقات التي ُتمّيزها األختام على جوازات الّسفر، إّما أن يكون تصريح الهجرة غير 
(، هو خطوة هاّمة في الحّد من عملّيات 6.0.0ريح الهجرة مطلوًبا )انظر القسم مطلوب أو أن يكون تص

الّتدقيق غير الّضرورّية الُمنطبقة على الجميع. وفي ظّل هذا الّنظام، إّن الُعّمال ذوي المهارات الُمنخفضة، الذين 
عبر برنامج  ذهابالعّين عليهم غالًبا ما يفتقرون إلى الّتعليم وهم األكثر عرضة لالستغالل، هم فقط الذين يت

. ويتطّلُب ذلك من المسؤولين الُمكّلفين إصداَر أوراق الخروج ويضمُن قيامهم بالّتحقُّق «تصريح الهجرة مطلوب»
الّدقيق من كّل الوثائق، بما في ذلك عقد العمل وخطاب عرض العمل. إّن أكبر تحدٍّ وفًقا ألحد المسؤولين هو 

العمل وعقد العمل. وفي حالة األشخاص المؤّهلين للحصول على تأشيرة مطلوٌب التّباين بين خطاب عرض 
فيها تصريح للهجرة، يقوم الحامي العام للُمهاجرين بالّتحقُّق من الحّد األدنى لألجور وفئة المهارات وظروف 

ُن الُعّمال ين، سيتمكّ العمل والعطالت وأوراق العقد بكّل عناية. وحال الحصول على موافقة الحامي العام للُمهاجر 
من المضّي قدًما ليتوّلوا وظائفهم. ومع كل ذلك، قد يقوم بعض أصحاب العمل بتقديم عقٍد ُمناسٍب للمسؤولين 

الّنسبة أّما بفي الهند، ولكن أن يقوموا باستخدام عقد آخر عند وصول العامل إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة. 
 أشيرة ال تتطّلُب تصريًحا، تقع مسؤولّية الّتحقُِّق من الوثائق ذات الّصلةلألشخاص المؤّهلين للحصول على ت

 الل. أقّل عرضة لالستغه يستطيع قراءة العقود، و على العامل، الذي ُيفترض أن يكون أكثر تعّلًما، أي أنّ 

لهجرة وصنف ال لإّن كالًّ من نظام الهجرة اإللكترونّي وُمخّطط تصنيف التأشيرات إلى صنٍف يتطّلب تصريًحا 
 ُتعتبُر أمثلةً جّيدة حول كيفّية تطوير األنظمة لحماية الُعّمال الُمهاجرين، والتي قد تقوم في نفس يتطّلُب تصريًحا

الوقت بالحد من مستوى البيروقراطّية وخفض متطّلبات الموارد البشرّية والتّأخيرات غير الضرورّية والّرسوم. بيَد 
ا يًّ قلة الّتعاون بين الحكومات وعملّيات الّتدقيق العديدة غير الّضرورّية التزاُل قائمة حال أّن العقبات الّناجمة عن

ّنما أيًضا ُتصبح سلبّية بالّنسبة للُعّمال الُمهاجرين.  وتجعُل من هذه الّتدابير ليَس فقط غير فّعالة، وا 
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 الباب الخامس: التّوصيات

وكاالت الّتوظيف وشهادات لها استناًدا إلى قواعد سلوك قانونّية  لترتيباستحداث نظاٍم  الّتوصية األولى:
وأخالقّية سُتساعُد الحكومات وأصحاب العمل والُعّمال الُمهاجرين الُمحتملين في الّترويج لوكاالت الّتوظيف غير 

صحاب عّي وشامل بين أطو  إّن العمل بنظاِم إصداِر شهاداتٍ الُمتوّرطة في ُممارسات الّتوظيف غير القانونّية. 
المصلحة الُمتعّددين من شأنه أن يخلق ُمجتمًعا من األطراف الفاعلة في الّتوظيف المسؤولة اجتماعيًّا ليرتقي 

ايير على ُمستوى هذا القطاع ككّل، وُيقّدم للُعّمال بدائل قابلة للّتطبيق لُممارسات الّتوظيف غير األخالقّية بالمع
وازي مع ذلك، القيام بإجراء حمالت إعالمّية وطنّية دورّية في بلدان المنشأ لنشر الوعي وغير القانونّية. وبالتّ 

بين الُعّمال فيما يتعّلُق بالّسقوف الحكومّية لرسوم الّتوظيف باإلضافة إلى الترويج لوكاالت الّتوظيف التي 
 تتصّدر المراتب.

االت لوكاالت الّتوظيف الخاّصة، وبناء قدرات وتمهين وك إقامة برنامج تدريبيٍّ رسمّي إلزاميّ  الّتوصية الثّانية:
الّتوظيف الُمدارة حكوميًّا. يتعّيُن على حكومات بلدان المنشأ توفيُر برنامج تدريٍب منهجيٍّ لوكاالت الّتوظيف 

لمعنّية ا وُيمكن لذلك أن يتّم بالّتعاون مع الُملحقّياتالُمرّخصة حول قواعد وأنظمة الّتوظيف في بلدان المقصد، 
بشؤون العمالة أو غيرهم من المسؤولين اآلخرين ذوي الّصلة من البعثات الّدبلوماسّية في بلدان المقصد باعتبارهم 
بين زائرين. وينبغي أن يكون الّتدريُب دوريًّا ليعرض بدّقة القواعد واألنظمة الحديثة،  أشخاص مرجعّيين أو ُمدرِّ

 في وكاالت الّتوظيف.وكذلك أن يكون إلزاميًّا لكّل موظّ 

ُيمكن لوكاالت الّتوظيف الحكومّية أن تُقّدَم بدياًل أخالقيًّا وآمًنا وأقل تكلفة لوكاالت الّتوظيف الخاّصة. وينبغي 
أن تركَِّز الجهود على تعزيز القدرات وتمهين وكاالت الّتوظيف الحكومّية لُتصبَح أكثر قدرًة على الُمنافسة 

كما ُيمكن الّتحقيق في نماذج الّتوظيف بين حكومة وأخرى لتكييفها مع سياق وظيف. والّتسويق في قطاع التّ 
 اإلمارات العربّية الُمتحدة/دول مجلس الّتعاون الخليجّي. 

. تنظيُم وتمهيُن وكالء الّتوظيف الفرعّيين بهدف تضمينهم الكامل والّرسمّي في عملّية الّتوظيف :الّتوصية الثّالثة
حيث يقوم وكالء الّتوظيف الفرعّيون بدور حيوّي وضرورّي في سالسل توريد التوظيف. ينبغي أن ُترّكز الجهود 

اءلة. بداًل ر رسمّية وغير خاضعة للُمسعلى تنظيم وتمهين الوكالء الفرعّيين بداًل من اإلبقاء عليهم كطبقة غي
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من ذلك، ُيمكن على المدى الّطويل االستغناء عن دور الوكالء الفرعّيين عبر إيصال المعلومات ذات الّصلة 
 إلى الُمستخدم الّنهائّي بشّتى الطُّرق.

مل الُعّمال الذين رة بحيث تشرقمّية والمركزّية في تقديم توجيهات ما قبل الُمغادالعمل بآلّيات  الّتوصية الرّابعة:
يعيشون في المناطق الّريفّية والنائية، وتعديل الُمحتويات بما يتناسب مع احتياجات الُعّمال. إّن واحًدا من أهم 
األسباب الكامنة وراء ترك الُعّمال لوظائفهم في وقت ُمبّكر والعودة إلى الوطن، مما يتسّبب بتكاليف التي 

ظيف وأصحاب العمل، هو عدُم الّتحضير لبيئة العمل والمعيشة في بلدان المقصد، األمر يتحّملها وكالُء الّتو 
الذي يؤّدي إلى الحنين إلى الوطن ومواجهة الّصعوبات في التكّيف. وبالتّالي، يجب الّنظر إلى توجيهات ما 

أنها ب العمل، والتي من شقبل الُمغادرة باعتبارها استثماًرا بالغ األهمّية من ِقَبل وكاالت الّتوظيف وأصحا
إعادة الّتكفير ُينَصُح ب تحضيُر الُعّمال بشكل أفضل وبالتّالي الحّد من خطر انسحابهم خالل عملّية الّتوظيف.

يصال المعلومات إلى الُعّمال الُمحتملين والحالّيين، وما هو نوع المعلومات الاّلزمة، بغية  حول كيفّية تقديم وا 
الُمغادرة )أواًل( تصل إلى األشخاص الذين يحتاجونها بشكٍل سهل االستخدام،  ضمان أن توجيهات ما قبل

يهات وينبغي استكماُل تدريبات ما قبل الُمغادرة ببرنامج شامل لتوجو)ثانًيا( تقّدم المعلومات الُمحّدثة ذات الّصلة. 
ارٍم وشرًطا ول إلزامّية بشكٍل صما بعد الوصول. ويتعّين جعُل توجيهات ما قبل الُمغادرة وتوجيهات ما بعد الوص
صدار تصريح اإلقامة بهذا الّترتيب.   أساسيًّا للحصول على تصريح الهجرة وا 

لّية لشركات البنية الهيك إنّ إقامُة نظام تأشيرة عمل موسمّية كبديٍل لشركات توريد العمالة.  الّتوصية الخامسة:
في نظام الّتوظيف ُتواصل خلَق بيئة تجعُل الُعّمال أكثر ُعرضة لالستغالل خالل وبعد عملّية توريد العمالة 

الّتوظيف. ومن البدائل الُممكنة لشركات توريد العمالة هو استحداث تأشيرة عمل موسمّي ُيمكُن للعامل بموجبها 
 لخاّصة والبحث عن عمل في إطار زمنيٍّ الّسفر إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة، برعاية ذاتّية، على نفقتهم ا

ُمحّدٍد. تتمّثل ميزة ذلك في االستغناء عن الوسيط وتلبية الّطلب الموسمّي، واالستفادة من حقيقة أّن الكثير من 
األشخاص يقومون أصاًل بالّسفر إلى اإلمارات العربّية الُمتحدة والدخول بتأشيرة زيارة بقصد البحث عن عمل. 

اسم التي تطرأ في المو لمجال أمام الباحثين عن عمل للعمل بشكٍل قانونّي ومؤّقت خالل هذه الفترة وسيتيُح ذلك ا
 فيها حاجة ملّحة لزيادة العمالة الُمؤّقتة. 
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منعُ الُعّمال ذوي المهارات الُمتوّسطة والمهارات الُمنخفضة من تحويل تأشيراتهم من تأشيراٍت  الّتوصية الّسادسة:
أو زيارة عائلية إلى تصاريح عمٍل دون الّدخول من خالل ُبلدان المنشأ. ال ينبغي الّسماح للُعّمال  زيارة أو سياحة

ذوي المهارات الُمتوّسطة والُمنخفضة بتحويل تأشيرة الزيارة التي دخلوا بها إلى تصريح عمل في اإلمارات العربّية 
ر ضعفهم وخطلحماية في بلدانهم األم وزيادة الُمتحدة، حيث من شأن ذلك أن يؤّدي إلى عزلهم عن آلّيات ا

تعّرضهم الستبدال العقود وغيره من أشكال االستغالل. مع العلم أن استحداث هذا القيد على العمل يجُب أن 
يتّم جنًبا إلى جنٍب مع عملّية إصالٍح شاملة لقطاع الّتوظيف، ليتحّول سيُر العملّية من نموذٍج يدفُع فيه العامل 

إلى نموذٍج يدفُع فيه صاحُب العمل، حيث أّن رسوم الّتوظيف الُمرتفعة التي يدفُعها الُعّمال هي إحدى الّنفقات 
 األسباب الّرئيسّية التي تدفُعهم إلى تجنُِّب وكاالت الّتوظيف.

المنشأ  ن: ينبغي جعُل ُمّدة وكلفة التّقاضي بالّنسبة للُعّمال الذين يقّدمون الّشكاوي في بلداالّتوصية الّسابعة
ضافة إلى ذلك، يتعّين  ة عاّمة، شّن حمالت إعالمّية وطنيّ أقصر زمًنا وبتكاليف معقولة أكثر على الّتوالي. وا 

ة الخوف لدى الُعّمال من األعمال االنتقامّية ومن وضعهم على القوائم الّسوداء ُتعتبر ضرورّية لُمعالجة سمإذ 
 نتيجة لتقديم الّشكاوي. 

: إقامة آلّيات الّشكاوي الُمحّفزة للُعّمال، وزيادة الوعي حول آلّيات الّشكاوي واإلنصاف في الّتوصية الثّامنة
اإلمارات العربّية الُمّتحدة. وبموجب هذا النظام، ينبغي أن يكون لدى الُعّمال القدرة على تقديم الّشكاوي ضّد 

، يجب أن تقوم الحكومة بُمكافأة صاحب العمل دون الخوف من األعمال االنتقامّية. وعلى الجانب اآلخر
أصحاب العمل ذوي سجاّلت الّشكاوي الُمنخفضة باستمرار، مثاًل، عن طريق تخفيف صرامة القواعد وتسريع 

بيَد أّن العقوبات المفروضة على أصحاب العمل ذوي سجاّلت الّشكاوي الُمرتفعة يجُب أن ُتصبَح الّتوظيف. 
هذا أن يكون فّعااًل في الحّد من ُممارسات استبدال العقود والّرسوم غير  أكثر صرامة. وُيمكن لنظام الّشكاوي
 الّرسمّية المدفوعة ألصحاب العمل. 

إقامة نظام للمسؤولّية الّتسلسلّية يفرُض على أصحاب العمل دفع الجزء األكبر من تكاليف الّتوصية التّاسعة: 
ف ونّية وغير أخالقّية من ِقَبل موّظفيهم ووكاالت الّتوظيالّتوظيف، ويحمُِّلهم مسؤولّية أّي سلوكّيات غير قان

ف ينبغي إلزاُم أصحاب العمل، الذين يقومون بتوظيكما الّشريكة في اإلمارات العربّية الُمتحدة وبلدان المنشأ. 
ارحين فيها ش وزارة الموارد البشرية والتوطينلأكثر من عدٍد ُمحّدٍد من الُعّمال الُمهاجرين، بتقديم خّطة سنوّية 
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كيف ينووَن ضمان ُمراقبة وتحديد أّية ُممارسات غير قانونّية في دورات الّتوظيف لديهم. ُيمكُن ألصحاب العمل 
وغيرها من خبراء الّتوظيف حول كيفّية وضع أنظمة داخلّية متينة تلّقي تدريباٍت من قبل الُمنّظمات الدولّية 
ظيف قانونّية. وينبغي كذلك أن يتكّفل أصحاب العمل بكاّفة تكاليف تو لُمراقبة وتحديد ُممارسات الّتوظيف غير ال

ُعّمالهم، التي يتعّين على وكاالت الّتوظيف تقديرها مرتفعة بما فيه الكفاية الستيعاب االنسحاب الُمبّكر للُمرّشحين 
مل تقديُم نظام حاب العمن عملّية الّتوظيف، وبالتّالي تقليل المخاطر المترتّبة. وفي الوقت ذاته، يجب على أص

داخليٍّ صارٍم لضمان عدم انخراط موّظفيهم، المسؤولين عن الّتوظيف، في أّية ُممارسات غير قانونّية أو غير 
 أخالقّية. 

إنشاء مجموعات العمل الثّنائّية حول الّتحّديات ذات األولوّية ضمن دورة الّتوظيف بين بلدان  الّتوصية العاشرة:
المنشأ وبلدان المقصد، على سبيل المثال، إنشاُء مجموعة للُمواءمة بين األنظمة المعمول بها في اإلمارات 

بها، كنظام  اجعة عملّيات التّدابير المعمولالعربّية الُمتحدة ونظام الهجرة اإللكترونّي في الهند. ويجب القيام بُمر 
الهجرة اإللكترونّي وخّطة تصنيف الجوازات إلى جوازاٍت تتطّلُب تصريًحا للهجرة وجوازات ال تتطّلب هذا 
الّتصريح، بغية تحديد الفجوات الّرئيسّية في توفير الحماية، باإلضافة إلى الحاالت التي قد يتكّرُر فيها العمل 

 غايًة محدودة جدًّا.  أو أن يخدمَ 

اف المؤّسساتّي بشأن الّتوظيف بين الجهات الحكومّية المعنّية واألطر إنشاُء آلّية للحوار الّتوصية الحادية عشرة: 
الفاعلة في قطاع الّتوظيف في بلدان المنشأ والمقصد. وُيمكن أن تشمَل األطراُف المعنّية في بلدان المنشأ 

ء الّتوظيف ومنّظمات الُمجتمع المدنّي. في حين تشمُل األطراُف المعنّية في بلدان المسؤوليَن الحكومّيين ووكال
المقصد أصحاَب العمل )الجمعيات( والمسؤولين الحكومّيين ووكالء الّتوظيف وسفارات البلدان الُمرسلة للعمالة. 

َز الّتعاون واالّتساق والقدرة على الّتوقع  يصبُّ ضمن اإلطار التنظيمّي الذي سوُيمكن لمثل هذا الحوار أن ُيعزِّ
 في صالح كّل الجهات واألطراف المعنّية في قطاع الّتوظيف.  

اإلضافة إلى الّتحّديات التي تواجه اإلدارة وحاالت الفساد التي قد تتواجد من المعلوم جّيًدا أّنه، ب: ُمالحظة أخيرة
ضمن قطاع الّتوظيف والهيئات التّنظيمّية لهذا القطاع في بلدان المنشأ، أّن واحًدا من أهّم الّتحّديات التي تواجه 

ت فّعال. إذا قامت اإلمارا حكومات بلدان المنشأ هو االفتقار إلى الموارد الكافية لُمراقبة هذا القطاع بشكل
العربّية الُمتحدة وغيرها من بلدان الخليج العربّي بتقديم الّدعم المالّي لبناء قدرات بلدان المنشأ، بغية تحسين 
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تنظيم وُمراقبة عملّية الّتوظيف، ُيمكُن لذلك أن ُيشّكل خطوًة هاّمًة في الّتصّدي للُمخالفات الحاصلة في عملّية 
شارة في منشوٍر وكما تّمت اإليج العربّي أكثر عداًل وشفافية. يجعُل استقدام العمالة إلى بلدان الخل الّتوظيف، مّما

تّنمية لصدر ُمؤّخًرا عن البنك الدولّي، إّن إدخال الّتحسينات في هجرة العمالة له إمكانّية أعظم في الُمساهمة با
 من ارّية. وعلى هذا الّنحو، فعبر االستثمار في ُنظٍم ُتحّسنُ إمكانّية تحرير األنظمة التج، ُمقارنة والحّد من الفقر

عملّيات الّتوظيف في بلدان المنشأ لصالح الُعّمال وأصحاب العمل، قد تُقّدم اإلمارات العربّية الُمتحدة وغيرها 
فمن شأن  ؛لمن الُعّمامن بلدان المقصد خدمة ليس فقط ألصحاب العمل في اإلمارات العربّية الُمتحدة واألفراد 

بشكٍل كبيٍر في دعم الُمبادرات اإلنمائّية األوسع نطاًقا في بلدان المنشأ والمقصد أيًضا أن ُيساهم  هذا االستثمار
 على حّد سواء. 
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 الهجرة الدوليةخطاب موجه إلى الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن في 

 :. وهو ُمتوّفٌر على الّرابط الّتاليوالتنمية
(e.pdf-www.un.org/webcast/migration/pdfs/united_arab_emirates.) 
 جمال سند السويدي

0265 
يرينا  «مقدمة» تنّقل العمالة: عامُل تمكيٍن للّتنمية الُمستدامة. علي رشيد الّنعيمي وا 

 .يب، أبو ظمركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةأوميالنيوك )المحررين(. 
 كاور آرشندر، ودشموخ

0221 
تنسيق سلسلة الّتوريد: وجهات الّنظر والدراسات التجريبّية واالتجاهات البحثّية. المجلة 

 .  560-555: 66الدولّية القتصادّيات اإلنتاج 
 عزيز وُمستياري بيغوم

0220 
الهجرة والحواالت المالّية والتأثير االقتصادي للخليج العربّي. مجّلة العلوم االجتماعّية 

55-02 
 بارلو وفينغ ليأليكسي 

0225 
 روابط شبكة القيمة على اإلنترنت: الّتكامل وتبادل المعلومات والمرونة.

 .660-622، 0بحث وتطبيقات التجارة اإللكترونّي 
 س. بيلينغ

0220 
 ُمتاح على الموقع اإللكترونّي:تكشُف العقوُد انتهاكات رسوم الّتوظيف. 

ArabianBusiness.Com 
 الّتنميةمركز دراسات 

0220 
سياسة إصالحات الهجرة الدولّية في الهند: ملّخص الّتوصيات الّسياسّية. مركز 

 دراسات الّتنمية، تريفاندُرم.
 تِشن وبولراج

0220 
-660نحو نظرّية إدارة سالسل الّتوريد: الّثوابت والقياسات. مجلة اإلدارة الّتشغيلّية، 

652 
 كالراُسنيل شوبرا وبيتر ميندي ودي.في 

 استراتيجّية إدارة سلسلة الّتوريد والّتخطيط والعملّيات. نيودلهي: شركة بيرسون للّتعليم. 0265
 براين سكواير وبين لوُسن وبول كوزينس

0220 
ّية انبثاق االنضباط األكاديمّي؟ المجلة الدول –إدارة سالسل الّتوريد: النظرّية والُممارسات 

 320-003إلدارة العملّيات واإلنتاج، 

http://www.un.org/webcast/migration/pdfs/united_arab_emirates-e.pdf
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 كايبارا دي المايدا ومارلي ميتسو وآخرون

0220 
الّتخفيف من أثر الّسوط بالّنظر إلى الثّقة والّتعاون في إدارة سالسل الّتوريد: ُمراجعة 

 565-050: 33الّتصنيع، لألدبّيات. المجلة الدولّية لتكنولوجيا 
 نّيار ديباك

6000 
الهجرة: تدّفقات الحواالت المالّية ورأس المال: التجربة الهندّية. مطبعة جامعة أكسفورد، 

 نيودلهي.
 ساندرا فيشر وآخرون

0262 
ال تفّوت القارب: بحث في إدارة الموارد البشرّية وسالسل الّتوريد. إدارة الموارد البشرّية، 

165-101. 
 جيه فوريستر

6051 
-53(:0)50إنجاٌز كبيٌر لصّناع القرار. هارفرد بزنز ريفيو،  –الدينامّيات الّصناعّية 

00 
 الّلجنة العالمّية للهجرة الدولّية

 الهجرة في عالٍم ُمترابط: اتجاهاٌت جديدٌة للعمل. اللجنة العالمّية للهجرة الدولّية، جينيف 0225
 وروبرت هاندفيلد والطنطاوي الري جيونيبيرو

0220 
تطوُّر إدارة الّتوريد: المهارات األساسّية لمدراء الّتوريد في الُمستقبل. المجلة الدولّية 

 100-100(:3)00لبحوث العملّيات، 
 الري جيونيبيرو وآخرون

0221 
السل سعقٌد من إدارة سالسل الّتوريد: أثار الماضي والحاضر والُمستقبل. مجلة إدارة 

 .11-00(: 0)00الّتوريد، 
 الحكومة الهندّية، وزارة الّشؤون الهندّية في الخارج

 الّتقرير الّسنويّ  0220
 الّتقرير الّسنويّ  0265
 الّتقرير الّسنويّ  0265

 ِجِنَفر غوردون

0265 
الّتوظيف العالمي لليد العاملة في سياق سالسل الّتوريد. ُمنّظمة العمل الدولّية، 

 جينيف.
 مجموعة البنك الدوليّ 

 كتاب الهجرة والحواالت المالّية )اإلصدار الثّالث(. واشنطن: البنك الدولّي. 0260
 غوروتشاران
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0265 
ُمستقبل الهجرة من الهند، الّسياسة واالستراتيجّية وطرق الُمشاركة. نيودلهي: المركز 

 الهندّي للهجرة.
 بارنيمارك هانسن وروبرت هوسكيسن وجيه 

0221 
الميزة الّتنافسّية في حوكمة التحالفات: حل االنتهازّية ومكاسب الّتقليل وُمفارقة الّتعظيم. 

 021-606(:0/5)00اقتصادّيات اإلدارة والقرار، 
 هاين دي هاس

0225 
 الهجرة الدولّية والحّواالت والّتنمية: الخرافات والحقائق. 

 6010-6000العالم الثّالث الفصلّية، 
 أروكياراج هيلر

 .363-005هجرة الياقات الّزرقاء من العهد والَحْوكمة. اإلدارة والّسياسة االجتماعّية،  0265
 جيمس هيل وآخرون

0220 
تأثير الّسلوك غير األخالقي على الثّقة في العالقة بين الُمشتري والُموّرد: دور الوساطة 

 .005-016(:0)03واإلدارة النتهاك العقد الّنفسّي، مجّلة العملّيات 
 غراميه هوغو

0220 
أفضل الُممارسات في هجرة العمالة المؤّقتة من أجل الّتنمية: منظور من آسيا والمحيط 

 .30-05الهادئ. الهجرة الدولّية،
 تقرير الهجرة الدولّية 

 تقرير الهجرة الدولّية. األمم الُمتحدة، نيويورك 0265
 الدولّية. إدارة الّشؤون االقتصادّية واالجتماعّية لألمم الُمتحدة، نيويورك.تقرير الهجرة  0260

 ديفيش كابور

0262 
مجتمعات الغربة والتنمية والديمقراطّية: التأثير المحّلي للهجرة الدولّية من الهند. مطبعة 

 جامعة برينستون، المملكة الُمّتحدة.
 بينود خادريا

0262 
سياسة الهجرة الهندّية إلى الخليج العربّي. معهد الّشرق األوسط، نموذج الّتحّوالت في 

 واشنطن.
يرودايا رجان  كريشنا كومار وا 

0260 
 الهجرة في هند القرن الواحد والعشرين: الحوكمة والتشريعات والمؤّسسات.

 روتليدج، نيودلهي
 

 كريشنا كومار
 سياسة بشأن إصالحات الهجرة الدولّية في الهند. الحوكمة وهجرة العمالة.  0262
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 . 052-005في إيرودايا رجان، تقرير الهجرة الهندّية، 
 روتليدج، نيودلهي

 دافيد ليفي

6003 
 اإلنتاج الضعيف في سالسل التوريد الدولّية.

 .620-00(:0)51: سلوان مانجمينت ريفيو
 جون مينتسير

 .05-6تعريف إدارة سالسل الّتوريد. مجّلة لوجستّيات األعمال،  0226
 شيه تشان تينغ ومينغ مين يو

 623-06تقييم الكفاءة التبادلّية لتبادل المعلومات في سالسل الّتوريد.  0262
 داغ ناسلونغ ستيفن وليامُسن

0262 
للتعاريف واألطر استعراض نقدي  -ما هي اإلدارة في إدارة سالسل الّتوريد؟ 

 03-66والمصطلحات. مجلة سياسات وُممارسات اإلدارة 
 َجسِتن بول وسباش

 بعض وجهات الّنظر. مجلة اإلدارة الهندّية. –الهجرة إلى الخليج وأثرها  0225
 إيرودايا رجان

 التكاليف االجتماعّية للهجرة. روتليدج، نيودلهي 0265الهجرة الهندّية في العام  0265
 . روتليدج، نيودلهي0265الّنوع االجتماعي والهجرة  0265
 . روتليدج، نيودلهي0265، 0260، 0265تقرير الهجرة الهندّية،  0260

 رجان وفارغيز وجاياكومار

0220 
خارج الهياكل القائمة: تجديد هياكل الّتوظيف القائمة في الهند. وحدة البحوث حول 

 ثيروفانانثابورام.الهجرة الدولّية، مركز دراسات التنمية، 

0262 
: إعادة الّنظر في ُممارسات الّتوظيف في 6015الّنظر ما وراء قانون الهجرة للعام 

-050عمالة وحوكمتها روتليدج، نيودلهي الهند. في تقرير الهجرة الهندّية، هجرة ال
013. 

0266 
ما وراء الهياكل القائمة: إصالح نظام التوظيف في الخارج في الهند. وحدة البحوث 

 ثيروفانانثابورام.حول الهجرة الدولّية، مركز دراسات التنمية، 
 الحلم بالتنّقل والحصول على الّضعف. روتليدج، نيودلهي. 0266

 
 أونيسارشمي وسعيد 

0265 
. الّثمن 0265األثر االقتصادّي للهجرة على األسرة. في تقرير الهجرة الهندّية 

 .600-625االجتماعّي للهجرة )رجان( روتليدج، نيودلهي، 
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 ليويد راينهارت وآخرون
 .00-05(:6)05تقييٌم للعالقات بين الموّردين والعمالء. مجلة لوجستّيات األعمال،  0220
 سامانتوريإي 

0260 
 تنظيم هجرة العمالة الدولّية: القضايا في سياق وكاالت التوظيف في الهند. 

 . 060-020جنوب آسيا الُمعاصرة، 
 ساسيكومار

6005 
اّتجاهات وأنماط وسمات هجرة اليد العاملة الهندّية إلى الّشرق األوسط خالل القرن 

 العشرين. المجلة الهندّية القتصاد العمالة.
 شيكار، ت

 الهجرة والّتغيير االجتماعّي. منشورات روات، جايبور. 6003
 ديدار سين ونتاشا شابارا

0265 
االّتجاهات في التركيبة الّسكانّية للخليج العربّي وهجرة العمالة. المعهد الدولي للدراسات 

والّصناعة. . اتحاد الغرف الهندّية للتجارة 50-6االستراتيجية. منتدى الهند البحرين، 
 نيودلهي.

 ساري سريفاستافا & إس.ك ساسيكومار

0225 
لمحة عاّمة عن الهجرة في الهند وأثارها وقضاياها الّرئيسّية. الهجرة والّتنمية والخيارات 

. إدارة التنمية الدولّية، المملكة المتحدة، 50-6الّسياساتّية الموالية للفقراء في آسيا، 
 دكا.

 النكستربراين أوزي وريون 

0225 
اندماجية العالقات والتعّلم: حالة مدراء القروض المصرفّية وعمالئهم. علم اإلدارة، 

00(0:)515-500. 
 بياسيري ويكراماسيكارا

0220 
هجرة العمالة اآلسيوّية: القضايا والّتحديات في عصر من العولمة. أبحاث الهجرة 

 . مكتب العمل الدولّي، جينيف.55-6الدولّية، 

0266 
 هجرة العمالة في جنوب آسيا: استعراض للقضايا والّسياسات والُممارسات.

 منّظمة العمل الدولّية، جنيف.
 زكرّيا ورجان

0265 
دينامّيات الهجرة والحواالت المالّية في كيَرال: نتائج مسح الهجرة في كيَرال بالعام 

 .ثيروفانانثابورام. عمل مركز أوراق الدراسات االقتصادية، 0260
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 زكرّيا وكانا ورجان

0220 
ارتباط كيَرال بالخليج العربّي. في آثار الهجرة: األبعاد االقتصادّية االجتماعّية والّسكانّية 

 05-65. ثيروفانانثابورام)زكرّيا وماتيو ورجان(، مركز دراسات الّتنمية 
 زكرّيا ماتيو وَرجان

0226 
-05واالقتصادّية والّسكانّية للهجرة على كيَرال. الهجرة الدولّية، العواقب االجتماعّية 

01. 
 زو وبينُتن

 .05-01(:65)05ُممارسات سالسل الّتوريد وتبادل المعلومات. مجلة إدارة العملّيات،  0223
 زوو وغافيرنيني وكابوتشينسكي

 .613-635(:5)00مرونة دورّية، تبادل المعلومات، وأداء سلسلة الّتوريد.  0262
 


