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اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة آراء المنظمة الدولية للهجرة، وليس في التسميات المستخدمة 
في هذا المنشور كامالً وال في طريقة عرض مادته ما يعني التعبير عن أي رأيٍ كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع 

القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمبدأ أن الهجرة اإلنسانية والمنظمة تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع. تعمل المنظمة الدولية للهجرة، 
بوصفها منظمة حكومية دولية، مع شركائها في المجتمع الدولي على تقديم المساعدة في التصدي للتحديات العملية للهجرة؛ وتعزيز فهم 
قضايا المتعلقة بها؛ وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة؛ والحفاظ على الكرامة اإلنسانية للمهاجرين ورفاههم.  

 _____________________________

 

يرجع الفضل في إتاحة هذا المنشور إلى الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا(، بموجب شروط البرنامج 
المشترك بين مفوضية االتحاد اإلفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية إلفريقيا بشأن حوكمة هجرة 
اليد العاملة من أجل التنمية واالندماج في إفريقيا )والمعروف باسم البرنامج المشترك لهجرة اليد العاملة(. تعبر اآلراء الواردة في هذا 

المنشور عن آراء المؤلف وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة الدولية للهجرة

 
 

مركز البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه الناشر:   
الطابق األول، مكتب المنظمة الدولية للهجرة، مبنى هيئة تنظيم سوق العمل 1553    

طريق 4153، بلوك 441، شمال السهلة،    
مملكة البحرين   

هاتف: 33 15 27 17 973+   
ciop@iom.int :بريد إليكتروني   
www.iom.int :موقع إليكتروني   

 
صدر هذا المنشور بدون تحرير رسمي من قِبل المنظمة الدولية للهجرة.

صدر هذا المنشور بدون موافقة وحدة المنشورات بالمنظمة.

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات أو نقله بأي شكل أو بأي 
وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ التصويري أو التسجيل أو بأي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الناشر.
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شكر وتقدير

تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمبدأ أن الهجرة اإلنسانية والمنظمة تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع. تعمل المنظمة الدولية للهجرة، 
بوصفها منظمة حكومية دولية، مع شركائها في المجتمع الدولي على تقديم المساعدة في التصدي للتحديات العملية للهجرة؛ وتعزيز فهم 
قضايا المتعلقة بها؛ وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة؛ والحفاظ على الكرامة اإلنسانية للمهاجرين ورفاههم.  

تفّضَل منتدى المهاجرين في آسيا مشكوراً بتقديم الدعم لجمع بيانات هذا التقرير، والذي بدونه ما كان لهذا البحث أن يكتمل. كما تعرب 
المنظمة الدولية للهجرة عن امتنانها الصادق لشركائها، وال ّسيما مفوضية االتحاد اإلفريقي ومنظمة العمل الدولية، الذين دعموا هذا 
المسح في إطار إجراءات التنفيذ ذات األولوية للبرنامج المشترك بين االتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة 
واللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن حوكمة هجرة اليد العاملة من أجل االندماج في إفريقيا )أولوية البرنامج المشترك لحوكمة هجرة اليد 
العاملة(، والبعثات الدبلوماسية لدول منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في الخليج، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة المجتمعيين، 
والعمالة المهاجرة، وجميعهم ساهموا عموماً بوقتهم ورؤاهم ومعرفتهم في جميع مراحل هذا التقرير. أُجري البحث الخاص بهذا التقرير 

بدعم مالي مقدم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي إلى البرنامج المشترك لحوكمة هجرة اليد العاملة.

© المنظمة الدولية للهجرة 2021
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حوار أبوظبي    ADD
مفوضية االتحاد اإلفريقي   AUC

اتفاقيات العمل الثنائية    BLA
هيئة تنمية المجتمع    CDA

البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه   CIOP
منظمات المجتمع المدني    CSOs

منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي   EHoA
مجلس التعاون الخليجي   GCC

المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية    GFMD
منظمة العمل الدولية    ILO

المنظمة الدولية للهجرة    IOM
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االقتصادية ألفريقيا بشأن حوكمة هجرة اليد العاملة من أجل التنمية واالندماج في أفريقيا )البرنامج المشترك 
لهجرة اليد العاملة(
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1    تحقيقاً للغرض من هذا التقرير، تشمل منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي البُلدان التالية من المنطقة دون اإلقليمية المذكورة في هذا التعيين: بوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا 
والصومال وجنوب السودان وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا.

تقرير المعلومات األساسية 

في ظل تزايد أعداد العمال المهاجرين والوافدين إلى دول الخليج من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي،1 يهدف هذا التقرير إلى تقديم 
فهم أفضل للنظام اإليكولوجي للمعلومات، يحقق من خالله العمال المهاجرون ذاتهم، وبلورة الفجوات المعلوماتية التي تعترض العمال 
المهاجرين بعد وصولهم من رحلة الهجرة بدافع العمل. وتحقيقاً لهذا العرض، يستند هذا التقرير إلى نتائج تقرير المعلومات األساسية 
حول توجيه العمال المهاجرين بعد الوصول والصادر عن الدول المشاركة في حوار أبوظبي – والذي رّكز على توجيه ما بعد الوصول 
للدول اآلسيوية المرسلة للعمالة – وذلك بغية تقييم االحتياجات المعلوماتية الخاصة للعمال المهاجرين الوافدين حديثاً من منطقة شرق 
إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول الخليج والتي تشمل دول البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة وقطر. كما يقدم هذا التقرير استعراضاً عاماً عن برامج اإلعالم والتوعية الحالية والمبادرات والممارسات الجيدة والتحديات 

المشتركة، ويطرح توصيات مستهدفة قائمة على األدلة. 

جرت صياغة هذا التقرير ليصبح نواةً لتصميم وتطوير برامج التوجيه المستقبلية للعمال المهاجرين الوافدين حديثاً، وستكتسي نتائجه 
أهمية بالغة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في دورة هجرة اليد العاملة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول 
الخليج، بما في ذلك المجموعات االقتصادية اإلقليمية والحكومات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني ووكاالت التوظيف الخاصة 
والعمال المهاجرين أنفسهم في كل من بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد. كما اُجري البحث الخاص بهذا التقرير بالتوازي مع تعيين وتقييم 

الحاجة إلى االحتياجات المعلوماتية قبل المغادرة للعمالة المهاجرة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي قاصدةً دول الخليج.
 

وبينما تتخذ البُلدان في كل من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج خطوات نحو إصالح إجراءات هجرة اليد العاملة، 
يستمر تزايد أعداد العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي صوب دول الخليج. وفي ظل احتمال تعرض تلك العمالة 
المهاجرة لمجموعة من الممارسات االستغاللية، إال أنه ومن بين التحديات الرئيسية التي تعترض تلك العمالة عند القدوم إلى دول الخليج 
من أجل العمل نقص المعلومات، بل وفي كثير من الحاالت، وجود المعلومات المضللة. لقد أظهرت األبحاث أن توفير معلومات دقيقة 
وشاملة وفي الوقت المناسب ال يمكن أن يساعد في تخفيف وطأة المخاطر التي يواجهها العمال المهاجرون على مدار دورة هجرة 
اليد العاملة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تمكين العمال المهاجرين والمساهمة في تحسين الرفاه الشامل لهم وألسرهم. عالوة 
على ذلك، فإن االفتقار إلى المعلومات، أو وجود، في كثير من الحاالت، المعلومات المضللة، يكون بمثابة الموجه لعملية صنع القرار 
لدى العمال المهاجرين؛ مما يؤدي بالبعض، سواًء عن عمد أو عن غير قصد، إلى تحاشي عمليات التوظيف الرسمية واالنخراط في 

الهجرة غير النظامية. 

يسترشد هذا التقرير بنهج النظام اإليكولوجي للمعلومات الذي يسعى إلى تحقيق فهم أفضل لدى مجموعة الجهات الفاعلة والمؤسسات 
مثل  الرسمية  المبادرات  يشمل  وهذا  واستخدامها.  ونشرها  المعلومات  إنتاج  يجري من خاللها  التي  والبرامج  والسياسات  والقنوات 
توجيه ما بعد الوصول أو حمالت التوعية التي تدعمها الدولة، ناهيك عن تدفقات المعلومات غير الرسمية، من خالل شبكات المجتمع 
واألقارب، ووسائل التواصل االجتماعي والمعلومات الشفهية. يؤكد هذا التقرير على أن وجود النظام اإليكولوجي الجيد للمعلومات – 
والذي تتدفق من خالله معلومات دقيقة يمكن الوصول إليها وقابلة للتنفيذ بحرية بين أصحاب المصلحة – لهو شرط مسبق وضروري 

لحماية وتمكين ونجاح العمال المهاجرين في الخارج.

ملخص تنفيذي
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البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه

جرى تأطير هذا التقرير من خالل نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه بغية تنسيق المعلومات التي يتلقاها العمال المهاجرون 
في أربع مراحل رئيسية من دورة هجرة اليد العاملة: 

توجيه ما قبل التوظيف: تزويد العمال المهاجرين المحتملين بالمعلومات لدعم عمليات صنع القرار المستنيرة 
بشأن العمالة األجنبية وتقديم معلومات دقيقة عن ممارسات التوظيف اآلمنة واألخالقية. 

توجيه ما قبل المغادرة: من خالل هذا التوجيه، يحظى العمال المهاجرين المغادرين بدعم بالدهم لضمان 
سالمة مغادرتهم مع توفير معلومات حول الرحلة القادمة وفترة التكيف وكيفية الوصول إلى الدعم والمساعدة. 

توجيه ما بعد الوصول: يزود العمال المهاجرين الوافدين حديثاً إلى بلد المقصد بالمعلومات المتعلقة بقوانين 
العمل الوطنية واألعراف والممارسات االجتماعية والثقافية وتوقعات مكان العمل والسلوك الجيد. 

توجيه ما قبل العودة: يساعد في تزويد العمال المهاجرين العائدين قبل مغادرة بلد المقصد، بمعلومات مفيدة 
لدعم وصولهم إلى أنظمة الحماية االجتماعية، وفرص تنمية المهارات والموارد ذات الصلة.

والمراعي  المنَسق  للتوجيه  الرئيسية  التوجيهية  بالمبادئ  التقرير  هذا  يسترشد  والتوجيه،  للمعلومات  الشامل  البرنامج  نهج  إطار  في 
لالحتياجات: 

ُمنَسق بين بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

لهجرة  محددة  وصناعات  مسارات  لمراعاة  خصيصاً  ومصمم  المميزة  المعلوماتية  االحتياجات  ليناسب   ُمصَمم 
اليد العاملة.

حسن التوقيت. لتقديم المعلومات ذات الصلة في أنسب وقت خالل دورة هجرة العمالة. 

يلبي احتياجات التعلم المختلفة، مع مراعاة النوع االجتماعي وأبعاد الضعف المحتمل. 

العمل  وأرباب  والحاليين  المحتملين  المهاجرين  العمال  يشمل  والذي  المتعددين  المصلحة  نهج أصحاب  في  متأصل 
ومؤسسات التدريب ومنظمات المجتمع المدني ورابطات المهاجرين وحكومات بُلدان المنشأ والمقصد

ملخص تنفيذي



ix

االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج:  تقرير المعلومات األساسية

بنية التقرير

يتكون هذا التقرير من ثالثة أجزاء:

لقد توصلنا من خالل هذا البحث أنه بينما يتشارك العمال المهاجرون والوافدون حديثاً من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي نفس 
االحتياجات المعلوماتية الخاصة بالقادمين من الدول اآلسيوية المرسلة للعمالة، والذي يعزو إلى مجموعة من العوامل – بما في ذلك 

التاريخ الحديث نسبياً لجاليات منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في مدن الخليج، واالفتقار إلى التوعية الرسمية بعد الوصول 
)وفي أغلب الحاالت، ال يكون هناك توجيهاً رسمياً قبل مغادرة هؤالء العمال لبُلدانهم(، فضالً عن وجود مستويات عالية من الهجرة 

غير النظامية والثغرات في الدعم القنصلي – غالباً ال يستطيع العمال المهاجرون الوافدون حديثاً من منطقة شرق إفريقيا والقرن 
اإلفريقي الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، ومن ثّم قد يجدوا أنفسهم ُعرضة لمجموعة من الممارسات الخادعة 

مثل استبدال العقد وسرقة األجور والتمييز. تتفاقم هذا المشكالت بسبب المتغيرات المتداخلة للنوع الجنساني والجنسية، وفي بعض 
األحيان، بسبب الوضع غير القانوني، وغالباً ما تجد المهاجرات من عامالت المنازل أنفسهن في أوضاع من الضعف الشديد بسبب 

قلة تواصلهن مع الجاليات الموجودة والذي يعزو إلى طبيعة أماكن عمل هؤالء العامالت. 

تركز االحتياجات المعلوماتية األساسية للعمال المهاجرين الوافدين حديثاً إلى منطقة الخليج على الموضوعات التالية )بالتفصيل في 
الصفحة 25(:

الجزء األول:
هجرة العمالة بين منطقة شرق إفريقيا 
والقرن اإلفريقي وبين دول الخليج 

يستعرض هذا الجزء اتجاهات هجرة 
العمالة بين المنطقتين سالفتي الذكر، مع 

إيالء عناية خاصة ببُلدان المقصد  

الجزء الثاني:
النظام اإليكولوجي للمعلومات

يعكف على تقييم طريقة تدفق المعلومات 
عبر تقديم استعراض عام لمبادرات التوعية 
واإلعالم الحديثة في منطقة الخليج مع التأكيد 
على أهمية الشبكات االجتماعية والتدفقات 

غير الرسمية للمعلومات 

الجزء الثالث:
النتائج الرئيسية والتوصيات

 يستعرض الجزء الثالث النتائج الرئيسية 
والتوصيات القائمة على األدلة والتي تستهدف 
مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة، بما في 
ذلك الحكومات والسفارات والمنظمات الدولية 

والمجتمع المدني في كل من بُلدان المنشأ 
وبُلدان المقصد

23

1( الحقوق والمسؤوليات بمحل العمل
بنود وشروط التوظيف 	 
قوانين العمل الوطنية واإلصالحات ذات الصلة	 
الحقوق والمسؤوليات 	 
القوانين الخاصة بالهروب من العمل	 

2( إجراءات هجرة العمالة
مراعاة االعتبارات األخالقية في التوظيف	 
سياسات الهجرة وقواعد الحصول على التأشيرة	 

3( المعيشة بدول الخليج
الظروف المعيشية	 
اإلدارة المالية	 
األعراف والعادات الثقافية	 
اللغة	 

4( الدعم والمساعدة 
مصادر الدعم والمساعدة 	 
الحماية االجتماعية 	 
آليات التظلم واالنتصاف	 
فرص التعليم والتدريب	 

1
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نتيجة رئيسية: وجود فجوات كبيرة في البيانات الخاصة بهجرة اليد العاملة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى 
دول الخليج

توصية: يجب على كل من بُلدان المنشأ والمقصد إعطاء األولوية لتعزيز جمع البيانات الخاصة بهجرة 
اليد العاملة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول الخليج. وينبغي أن يشمل ذلك بناء القدرة 

الوطنية على جمع وإدارة ونشر إحصاءات الهجرة الرسمية.

نتيجة رئيسية: هناك قصور في برامج توجيه العمالة بعد الوصول في دول الخليج 

توصية: لضمان توحيد المعلومات، يجب على الحكومات الخليجية إعادة النظر في جعل توجيه      ما 
بعد الوصول إلزامياً لجميع العمال المهاجرين الوافدين حديثاً، ويجب عليها مواصلة العمل على تطوير 

برامج رسمية لتوجيه العمالة بعد الوصول بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

نتيجة رئيسية: التزال حمالت اإلعالم والتوعية الرسمية والمتدرجةً تنازلياً في دول الخليج بحاجة إلى االستفادة من الشبكات 
االجتماعية وتدفقات المعلومات غير الرسمية

باستراتيجية أصحاب المصلحة المتعددين  توصية: يجب استكمال الحمالت اإلعالمية المتدرجة تنازلياً 
الدبلوماسية من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي والمنظمات  البعثات  والتي تمكن الشركاء، أمثال 
االجتماعية غير  الشبكات  االستفادة من  والقادة، من  الدينية  والمؤسسات  المغتربين  المجتمعية وشبكات 

الرسمية لضمان تلبية االحتياجات المعلوماتية لدى الجاليات من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي.

نتيجة رئيسية: غالباً ما تفتقر البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمنطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي بدول الخليج إلى الموارد 
الكافية والقدرات التقنية لتلبية االحتياجات المعلوماتية لجالياتهم  

توصية: يجب على دول المنشأ بمنطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إيالء عناية بتعبئة الموارد لمساعدة 
البعثات الدبلوماسية في الخليج لتتبوأ وضعاً أفضل يمكنها من دعم مواطنيها بخدمات الرفاهية والمعلومات.

النتائج الرئيسية والتوصيات )بإيجاز(

تستند النتائج الرئيسية والتوصيات الموجزة التالية إلى النتائح المنبثقة عن تقرير المعلومات األساسية حول توجيه ما بعد الوصول 
منطقة شرق  المهاجرين من  العمال  تعترض  التي  التحديات  الخصوص  وتتناول وعلى وجه  أبو ظبي  في حوار  المشاركة  للدول 
األساسية  المعلومات  تقرير  في  المقدمة  بالتوصيات  وتُستكمل  النتائج  هذه  تسترشد  كما  الخليج.  دول  في  اإلفريقي  والقرن   إفريقيا 
حول االحتياجات المعلوماتية قبل المغادرة للعمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج. يُرجى مطالعة 

الصفحة 43 لإلطالع على النتائج الرئيسية والتوصيات الُمفصلة بالكامل.

PAO*
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نتيجة رئيسية: هناك إجماع منبثق بشأن الضرورة القصوى لتنسيق هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن 
اإلفريقي ودول الخليج

توصية: ينبغي على بُلدان المقصد وبُلدان المنشأ تعزيز التعاون الوثيق لضمان التآزر ودقة المعلومات 
على مدار دورة هجرة اليد العاملة. 

نتيجة رئيسية: هناك رصد وتقييم محدودين لتأثير المعلومات على نتائج هجرة اليد العاملة 

توصية: يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المشاركين في نشر 
المعلومات الرئيسية تبني نظاماً قوياً للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم من أجل فهم أفضل لالحتياجات 
الجهود  تأثير  على  والتعرف  اإلفريقي  والقرن  إفريقيا  شرق  منطقة  من  المهاجرين  للعمال  المعلوماتية 

المستمرة لنشر معلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ. 

نتيجة رئيسية: تميل مبادرات اإلعالم والتوعية في دول الخليج إلى التركيز على العقبات على حساب الفرص  

توصية: باإلضافة إلى مساعدة العمال المهاجرين في التغلب على العقبات التي يواجهونها في الخليج، 
يجب أن تتضمن برامج توجيه العمال بعد الوصول وجهود اإلعالم والتوعية وعلى نطاق أوسع، التركيز 

على الفرص المتاحة للعمال المهاجرين لتطوير أنفسهم، على المستويين الشخصي والمهني. 

نتيجة رئيسية: يشكل أصحاب العمل جانباً مهماً ولكن غالباً ما يجري تجاهلهم في النظام اإليكولوجي للمعلومات

توصية: ينبغي تصميم وتطوير جلسات إعالمية وتوجيهية مخصصة ألصحاب العمل، مع تنظيم جلسات 
مخصصة ألرباب عمل المهاجرات من عامالت المنازل.

نتيجة رئيسية: يعد توفير المعلومات الدقيقة في حينها عنصراً أساسياً في االعتبارات األخالقية للتوظيف   

توصية: يجب أن تكون مبادئ التوظيف األخالقي هي الموجه لتصميم وتطوير جلسات التوجيه، كما يجب 
أن يسترشد توفير المعلومات بمبادئ الشفافية واإلنصاف والعمل الالئق.
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ملخص تنفيذي

نتيجة رئيسية: تعاني عامالت المنازل المهاجرات من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي من غياب كبير لتناسق المعلومات 
وذلك بسبب االفتقار إلى الروابط االجتماعية القوية 

برامج محددة  في  االستثمار  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  المقصد  بُلدان  في  الحكومات  ينبغي على  توصية: 
لتقديم توعية ما بعد الوصول لعامالت المنازل المهاجرات والمصممة خصيصاً لمواجهة التحديات التي قد 
تتعرضهن، ومجموعة المهارات الخاصة التي يحتجن إليها والموارد الخاصة التي يمكن أن يستفدن منها. 
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في ظل تزايد أعداد العمال المهاجرين والوافدين إلى دول الخليج من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، يهدف هذا التقرير إلى تعزيز 
فهم النظام اإليكولوجي للمعلومات، يحقق من خالله العمال المهاجرون ذاتهم، ويهدف كذلك إلى استيعاب الفجوات المعلوماتية التي تعترض 
العمال المهاجرين بعد وصولهم من رحلة الهجرة بدافع العمل. وتحقيقاً لهذا العرض، يستند هذا التقرير إلى نتائج – تقرير الخلفية بشأن 
برنامج التوجيه بعد الوصول في دول حوار أبو ظبي – والذي رّكز على توجيه ما بعد الوصول للدول اآلسيوية الُمرِسلة للعمالة – وذلك 
بغية تقييم االحتياجات المعلوماتية الخاصة للعمال المهاجرين الوافدين حديثاً من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول الخليج والتي 
تشمل دول البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر. يقدم هذا التقرير استعراضاً عاماً عن 
المعلومات الحالية وبرامج التوعية والمبادرات والممارسات الجيدة والتحديات المشتركة، ويطرح توصيات مستهدفة قائمة على األدلة. 
وستكون النتائج المنبثقة عن هذا التقرير موضع اهتمام مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة في دورة هجرة اليد العاملة في دول الخليج، 
بما في ذلك الحكومات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني ووكاالت التوظيف الخاصة والعمال المهاجرين أنفسهم في كل من بُلدان 
المنشأ وبُلدان المقصد. يعد عدم تناسق المعلومات من بين التحديات األكثر إلحاحاً التي تعترض العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا 

والقرن اإلفريقي خالل الهجرة بأمان إلى دول الخليج من أجل العمل )فيرنانديز 2013، ماليت ونوفل 2016(. 
 

يعتبر عدم كفاية الوصول إلى المعلومات األساسية من نقاط الضعف الحالية للعمال المهاجرين، والذين يصلون إلى الخليج، في أغلب 
األحيان، بمعلومات قليلة أو معدومة حول حقوقهم ومسؤولياتهم وقوانين العمل واألعراف الثقافية، بل وفي الكثير من الحاالت، ال يكون 
لديهم سوى قدر ضئيل من المعلومات حول أماكن عملهم وإقامتهم. لقد أظهرت األبحاث أن توفير معلومات دقيقة وشاملة وفي الوقت 
المناسب ال يمكن أن يساعد في تخفيف وطأة المخاطر التي يواجهها العمال المهاجرون على مدار دورة هجرة اليد العاملة فحسب، بل قد 

يساعد أيضاً في تمكين العمال المهاجرين والمساهمة في تحسين الرفاه الشامل لهم وألسرهم.

سلط تقرير الخلفية بشأن برنامج التوجيه بعد الوصول في دول حوار أبو ظبي الضوء على التحديات واالحتياجات المعلوماتية للعمال 
المهاجرين من بُلدان المنشأ في إطار حوار أبو ظبي في دول الخليج. كما أشار التقرير، أنه وعلى الرغم من الدعم القنصلي القوي نسبياً 
ووجود شكل من أشكال التوجيه الرسمي عد مغادرة العمال في معظم الحاالت، فقد تستمر معاناة مواطني بُلدان المنشأ المشاركة في حوار 
أبوظبي من ممارسات التوظيف الخادعة، وتغيير العقود ومصادرة الوثائق الشخصية وتدني مستوى السالمة المهنية وسالمة أماكن العمل، 
بل وتستمر معاناة عامالت المنازل المهاجرات، على وجه الخصوص، من العنف القائم على النوع االجتماعي والتحرش الجنسي. وبشتى 
الطرق، يواجه العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي نفس هذه المخاطر. ومع ذلك، ونظراً لمجموعة من العوامل – 
بما في ذلك الغياب النسبي للتوجيه الرسمي بعد وصول العمال المهاجرين، والمستويات العالية من الهجرة غير النظامية، وربما األهم من 
ذلك، التاريخ الحديث نسبياً للهجرة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول الخليج – غالباً ما يفتقر العمال المهاجرون من هذه 
المنطقة إلى الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ويجدون أنفسهم عرضة لمجموعة من الممارسات الخادعة. يعزو جزء من 
هذا الضعف على األقل، وكنتيجة ثانوية، إلى االفتقار إلى المعلومات في الوقت المناسب، وغياب الشفافية وعدم الوصول إلى المعلومات 

خالل الفترات الحرجة من دورة هجرة اليد العاملة. سيركز هذا التقرير على مرحلة ما بعد الوصول.

ملحوظة: تحقيقاً للغرض من هذا التقرير، تشمل منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي البُلدان التالية من المنطقة دون اإلقليمية والتي اُدرجت 
في هذا التعيين: بوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان وجمهورية تنزايا المتحدة وأوغندا.

على مدى عقود مضت، يسرت مبادرات توجيه العمال بعد الوصول من استيعاب سوق العمل للعمال المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين 
في المجتمعات المضيفة )الهاشمي وحبيب 2018(. غالباً ما يجري تيسير ذلك من قبل النظراء الحكوميين في بُلدان المقصد أو سفارات 
بُلدان المنشأ، وهناك العشرات من األمثلة على توجيه العمال بعد الوصول حول العالم، إذ فرضت ماليزيا نظام توجيه ما بعد الوصول 
للعمال المهاجرين في وقت مبكر من عام 2004، في حين تنتهج سنغافورة برنامج طويل األمد يسمى برنامج اليوم الواحد لالستقرار 
والذي تقدمه لعامالت المنازل المهاجرات ألول مرة. تُجرى هذه الجلسة التوجيهية من قبل شركاء القطاع الخاص المعتمدين باللغة األم 
للعمال المهاجرين، ويتحمل صاحب العمل التكلفة. ال يمكن لعامالت المنازل المهاجرات بدء العمل حتى يحضرن هذا التوجيه. تشمل 
الموضوعات التي يتناولها التوجيه: التكيف مع العمل والعيش في سنغافورة، وظروف العمل، والعمل بأمان، وإدارة العالقات والتوتر. 

مقدمة

المعلومات

المعلومات األساسية
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2 منظمة المل الدولية، إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف بشأن هجرة اليد العاملة، األسس والمبادئ التوجيهية غير الملزمة للنهج القائم على الحقوق.
3 قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 19 ديسمبر 2018

كان للفلبين أيضاً الريادة في هذا المجال، ال ّسيما منذ بدء العمل بقانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج لعام 1995، وبدء 
تنفيذ ندوة التوجيه بعد الوصول من خالل السفارات في جميع أنحاء العالم. تستهدف هذه الجلسات التوجيهية العمال الفلبينيين الوافدين 
حديثاً، وفي بعض الحاالت، المهاجرات من عامالت المنازل على وجه الخصوص. تستعرض هذه الجلسات في العادة قوانين العمل 

والحقوق والمسؤوليات والدعم القنصلي المتاح.

لقد أيقن الجميع منذ فترة طويلة األهمية المحورية لتوفير المعلومات في الوقت المناسب وإمكانية الوصول إليها خالل دورة هجرة 
اليد العاملة. باإلضافة إلى قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بتطويرنُهج مبتكرة لنشر المعلومات األساسية وإتاحتها بسهولة للعمال 
المهاجرين في مراحل مختلفة من دورة هجرة اليد العاملة، فقد تبلورت المعلومات نفسها كموضوع رئيسي في خطاب الهجرة الدولي. 

يسلط إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف بشأن هجرة اليد العاملة )2006(،2 على سبيل المثال، الضوء على أهمية:

توفير المعلومات لمنظمات أصحاب العمل والعمال حول حقوق العمال المهاجرين )10.9(.	 

نشر المعلومات عن االتجار بالبشر لتحذير الضحايا المحتملين من أخطاره ورفع مستوى الوعي العام حول هذه المشكلة 	 
.)11.8(

تيسير مغادرة العمال المهاجرين ورحلتهم واستقبالهم من خالل توفير المعلومات والتدريب والمساعدة، بلغة يفهمونها، 	 
قبل مغادرتهم وعند وصولهم فيما يتعلق بعملية الهجرة وحقوقهم والظروف المعيشية العامة وظروف العمل في بلد 

المقصد )12.1(.

في اآلونة األخيرة، خصص االتفاق العالمي بشأن الهجرة )2018(3 أحد أهدافه الثالثة والعشرين لموضوع المعلومات. كما جرى وضع 
خمسة إجراءات ضمن الهدف 3 – توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة – بما في ذلك:

)أ( إطالق ونشر موقع شبكي وطني مركزي ومتاح للجمهور إلتاحة المعلومات عن خيارات الهجرة النظامية، مثل 
قوانين وسياسات الهجرة الخاصة بكل بلد ومتطلبات الحصول على التأشيرة وإجراءات التقديم والرسوم ومعايير التحويل 
ومتطلبات الحصول على تصريح العمل ومتطلبات التأهيل المهني وتقييم ومعادالت االعتماد وفرص التدريب والدراسة 

وتكاليف المعيشة وظروفها، حتى يسترشد بها المهاجرين في قراراتهم.

)ب( تعزيز وتحسين التعاون والحوار الثنائي واإلقليمي والدولي المنهجي لتبادل المعلومات بشأن االتجاهات المتعلقة 
الدولية وشبكات  التدريب  البيانات المشتركة والمنصات اإللكترونية ومراكز  بالهجرة، بما في ذلك من خالل قواعد 

االتصال، مع دعم الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

تحيل  أن  يمكن  والتي  الصلة  ذات  الهجرة  طرق  بطول  إليها  الوصول  ويمكن  مفتوحة  معلومات  نقاط  إنشاء  )ج( 
الفرص  وإتاحة  الجنسانية،  لالعتبارات  والمستجيبة  الطفل  الحتياجات  المراعية  والمشورة  الدعم  إلى  المهاجرين 
للتواصل مع الممثلين القنصليين لبلد المنشأ، وإتاحة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق 
العودة،  النظامية وإمكانيات  الهجرة  المناسبة وخيارات ومسارات  اإلنسان والحريات األساسية والحماية والمساعدة 

بلغة يفهمها المهاجرون.

المعلومات األساسية
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الجنسانية ومراعية  قانونية هادفة ومراعية لالعتبارات  بمعلومات وإرشادات  الوافدين حديثاً  المهاجرين  )د( تزويد 
الوطنية  للقوانين  االمتثال  ذلك  في  بما  والتزاماتهم،  حقوقهم  بشأن  وشاملة  إليها  الوصول  يسهل  الطفل،  الحتياجات 
والمحلية، والحصول على تصاريح العمل واإلقامة وتعديل األوضاع والتسجيل لدى السلطات والوصول إلى العدالة 

لتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات الحقوق، وكذلك الوصول إلى الخدمات األساسية.

)هـ( تدشين حمالت إعالمية متعددة اللغات ومراعية للمنظور الجنساني وقائمة على األدلة، وتنظيم فاعليات توعية 
وتدريب على التوجيه قبل المغادرة في بُلدان المنشأ، بالتعاون مع السلطات المحلية والبعثات القنصلية والدبلوماسية 
والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمهاجرين ومنظمات المغتربين والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الهجرة اآلمنة 

والمنظمة والنظامية، وكذلك بغية تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية وغير اآلمنة.

كما جرى التأكيد على األهمية البالغة لبرامج التوجيه في إفريقيا. ففي عام 2018، على سبيل المثال، تبنت الحكومات اإلفريقية إطار 
للبُلدان  بها  الموصى  االستراتيجيات  إحدى  تتمثل  اإلطار )-2018 2030(.  بهذا  الخاصة  العمل  وخطة  إفريقيا  في  الهجرة  سياسة 
اإلفريقية للوفاء بالتزاماتها بموجب إطار سياسة الهجرة في إفريقيا في "توفير الوصول إلى معلومات دقيقة عن هجرة اليد العاملة 
في مرحلتي ما قبل المغادرة وما بعد الوصول، بما في ذلك التعريف بأحكام وشروط العمل وُسبل االنتصاف والوصول إلى المشورة 
بالهجرة والتنمية، كشف االتحاد  المعني  العالمي  المنتدى  يناير 2021 في  القانونية في حالة االنتهاكات". ومؤخراً، وبالتحديد في 
للمواطنين اإلفارقة  تنفيذ برنامج توجيهي مخصص  السعودية عن تعاون في  العربية  المتحدة والمملكة  العربية  اإلفريقي واإلمارات 

القادمين إلى الخليج للعمل.4 

ومع استمرار الحوار حول األهمية القصوى للمعلومات والتوجيه بغية شغل مكانة بارزة في المنصات اإلقليمية مثل البرنامج المشترك 
لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية إلفريقيا بشأن حوكمة هجرة اليد العاملة من أجل 
التنمية واالندماج في إفريقيا واللجنة االستشارية المعنية بهجرة اليد العاملة والتابعة لالتحاد اإلفريقي، فإن هناك إقراراً متنامياً بالحاجة 

إلى تطوير برامج توجيه خالل المراحل الرئيسية لدورة هجرة اليد العاملة.

نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه

www.wam.ae 4 حسن بشير، جرى اإلعالن عن شراكات كبرى جديدة مع اختتام قمة المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 27 يناير 2021. متاح على

تعتبر المنظمة الدولية للهجرة من أشد المناصرين لتوفير معلومات دقيقة ذات صلة وفي الوقت المناسب، وتمتلك المنظمة خبرة كبيرة 
في تطوير برامج توجيه للعمال المهاجرين في سياقات مختلفة. ومنذ عام 2017، وبناًء على ما يزيد عن 70 عاماً من توفير التوجيه 
المخصص للمهاجرين بناًء على طلب الحكومات، تدير المنظمة تنفيذ البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه، المصمم خصيصاً للدول 
األعضاء في حوار أبوظبي، والذي يضم بعضاً من دول آسيا والخليج. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز تكامل سوق العمل وحماية العمال 
المهاجرين من خالل معالجة الفجوات الحرجة في المعلومات والمعلومات المضللة التي تنتقل بين العمال المهاجرين الوافدين إلى الخليج 
من دول المنشأ المشاركة في حوار أبوظبي. وتحقيقاً لهذا الغرض، يتخذ البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه منهجاً شامالً )يشار إليه 

المعلومات األساسية
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فيما يلي باسم نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه( بغية تنسيق المعلومات التي يتلقاها العمال المهاجرون في أربع مراحل رئيسية 
من دورة هجرة اليد العاملة:

توجيه ما قبل التوظيف: يزود العمال المهاجرين المحتملين بالمعلومات لدعم عمليات صنع القرار المستنيرة بشأن 
التوظيف األجنبي وتقديم معلومات دقيقة حول ممارسات التوظيف اآلمنة واألخالقية. 

توجيه ما قبل المغادرة: يدعم العمال المهاجرين المغادرين بالدهم بما يضمن سالمة مغادرتهم مع توفير معلومات 
حول الرحلة القادمة وفترة التكيف وكيفية الوصول إلى الدعم والمساعدة. 

توجيه ما بعد الوصول: يزود العمال المهاجرين الوافدين حديثاً إلى بلد المقصد بالمعلومات المتعلقة بقوانين العمل 
الوطنية واألعراف والممارسات االجتماعية والثقافية وتوقعات مكان العمل والسلوك الجيد. 

توجيه ما قبل العودة: يساعد في تزويد العمال المهاجرين العائدين قبل مغادرة بلد المقصد، بمعلومات مفيدة لدعم 
وصولهم إلى أنظمة الحماية االجتماعية، وفرص تنمية المهارات والموارد ذات الصلة. 

لمواءمة هذه المعلومات، يستثمر نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه في ضمان أن المعلومات المقدمة طوال دورة هجرة اليد 
العاملة تستند إلى أدلة ومصممة بما يلبي االحتياجات التقنية واإلدارية المحددة للعمال المهاجرين وبُلدان المنشأ والمقصد. 

المبادئ التوجيهية للبرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه 

ُمنَسق بين بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

لهجرة  محددة  وصناعات  مسارات  لمراعاة  ومصمم خصيصاً  المميزة  المعلوماتية  االحتياجات  ليناسب   ُمصَمم 
اليد العاملة.

حسن التوقيت لتقديم المعلومات ذات الصلة في أنسب وقت خالل دورة هجرة اليد العاملة. 

يلبي احتياجات التعلم المختلفة، مع مراعاة النوع االجتماعي وأبعاد الضعف المحتملة. 

متأصل في نهج أصحاب المصلحة المتعددين والذي يشمل العمال المهاجرين المحتملين والحاليين وأرباب العمل 
ومؤسسات التدريب ومنظمات المجتمع المدني ورابطات المهاجرين وحكومات بُلدان المنشأ والمقصد. 

المعلومات األساسية
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الشكل 1: النظام اإليكولوجي للمعلومات

االحتياجات 
المعلوماتية المشهد المعلوماتي

 تأثير 
المعلومات

االنتاج والحركة

المؤثرون

 ديناميكية 
الوصول

الثقة االجتماعية

االستخدام

للمعلومات والذي  النظام اإليكولوجي  التقرير بنهج  يسترشد هذا 
الفاعلة  الجهات  مجموعة  لدى  أفضل  فهم  تحقيق  إلى  يسعى 
من  يجري  التي  والبرامج  والسياسات  والقنوات  والمؤسسات 
الشكل  )طالع  واستخدامها  ونشرها  المعلومات  إنتاج  خاللها 
رقم 1(. وهذا يشمل المبادرات الرسمية مثل توجيه العمال بعد 
جانب  إلى  الدولة،  تدعمها  التي  التوعية  حمالت  أو  الوصول 
التدفقات غير الرسمية للمعلومات عبر شبكات المجتمع واألقارب 
ووسائل التواصل االجتماعي والمحادثات. ومع اعتماده من عدة 

مجاالت، مثل الدراسات البيئية ووسائل اإلعالم والصحة العامة – 
وغالباً ما يشار إليه باسم "بيئة المعلومات – فيمكن تعريف "النظام اإليكولوجي للمعلومات" بأنه "تكوين ديناميكي فضفاض لمختلف 
بينيه  )سوسمان  المعلومات داخل مجتمع أو مساحة محددة"  المشاركين في  المصادر والتدفقات والمنتجين والمستهلكين وتفاعل 

وآخرون 2015(. 

لمستخدمي  الحية  للتجربة  امتيازاً  يعطي  للمعلومات  اإليكولوجي  النظام  نهج  فإن  للمعلومات،  المتأصلة  االجتماعية  للطبيعة  إدراكاً 
المعلومات؛ المتمثلين، في هذه الحالة، في العمالة المهاجرة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي. ويسعى هذا النظام إلى استيعاب 
قنوات تدفق المعلومات، والطرق المختلفة التي تؤثر بها وجود المعلومات، أو غيابها، على رفاهية العمال المهاجرين. وبحسب ما يرى 
سوسمان بينيه وآخرون، "بدون القدرة على الوصول إلى وإنشاء ونشر ومشاركة المعلومات ذات األهمية عن العالم من حولهم، 
فلن يكون بمقدور المهاجرين استيعاب التحديات التي تعترضهم ولن يكون بوسعهم التكيف مع بيئة متطورة، مما يؤدي في النهاية 

إلى عجزهم عن تحسين حياتهم" )2015(.

تتسم المعلومات بالطابع االجتماعي 
وتحمل معنى في السياق االجتماعي فقط 
سوسمان بينيه وآخرون )2015(

نهج النظام اإليكولوجي للمعلومات

المعلومات األساسية

نظام المعلومات
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يمكن فهم النظام اإليكولوجي للمعلومات من خالل ثمانية أبعاد مهمة، سيجري تفصيل العديد منها في هذا التقرير:

االحتياجات المعلوماتية  	
االحتياجات المعلوماتية للمجتمع المستهدف 

المشهد المعلوماتي  	
المنظمات والبنى التحتية التي يقوم عليها إنتاج المعلومات 

وتدفقها

تأثير المعلومات 	
تأثير المعلومات على رفاهية الفرد والمجتمع وقدرتها على 

تعزيز التغيير اإليجابي

ديناميكة الوصول للمعلومات  	
مجموعة هياكل وآليات السلطة التي توجه وصول العمال 

المهاجرين إلى المعلومات الهامة  

االنتاج والحركة  	
تنوع أنواع ومصادر المعلومات المتاحة 

االستخدام 	
العوامل التي تحدد مدى صلة المعلومات وكيفية استخدامها

الثقة االجتماعية  	
تدفق  على  الثقة  وشبكات  االجتماعية  الديناميكات  تأثير 

المعلومات واستخدامها

المؤثرون 	
على  تؤثر  التي  والمؤسسات  الفاعلة  األطراف  مجموعة 

كيفية تداول المعلومات واستخدامها

المعلومات األساسية

استخدم هذا التقرير تصميم بحث نوعي، مع التركيز أثناء الجمع المبدئي للبيانات على مقابالت متعمقة شبه منظمة مع مجموعة كبيرة 
من أصحاب المصلحة المشاركين في دورة هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي )بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا 
المتحدة وأوغندا( ودول الخليج )البحرين والكويت وعمان  وإريتريا وكينيا ورواندا والصومال وجنوب السودان وجمهورية تنزانيا 
والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر(. كما أُجريت 26 مقابلة للمخبرين الرئيسيين مع مجموعة من أصحاب 
والمنظمات غير  التوظيف  الخاص ووكاالت  القطاع  العمل في  السفارات وأرباب  ذلك مسؤولي  بما في  الخليج،  المصلحة في دول 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع والعمال المهاجرين أنفسهم، بما في ذلك المهاجرات من عامالت المنازل. كما جرى 
الجمع المبدئي البيانات في البحرين واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في حين أُجريت استعراضات مستندية لجميع 
دول الِوجهة الخليجية الست. تضمنت االستعراضات المستندية تحليل قوانين العمل وسياسات الهجرة واتفاقيات العمل الثنائية واتجاهات 
وتطورات هجرة اليد العاملة األخيرة بين دول الخليج ومنطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي. وأُجري تحليل وسائل اإلعالم االجتماعية 
بغية الوصول إلى فهم أفضل لكيفية توجيه تدفق المعلومات عبر اإلنترنت، وفي بعض الحاالت، تشكيلها لنظام المعلومات األشمل. 
للعمال  المغادرة  قبل  المعلوماتية  االحتياجات  األساسية حول  المعلومات  تقرير  مع  متزامن  بيانات  بجمع  الخليج  في  البحث  استُكِمل 
المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج، والذي تضمن إجراء أكثر من 61 مقابلة مع المخبرين الرئيسيين في 
جميع البُلدان العشرة في منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي. استخدم هذا البحث منظوراً يراعي االعتبارات الجنسانية من حيث كل 
من النهج المنهجي والتحليل الموضوعي الذي تم إجراؤه، والسعي لفهم التحديات الخاصة واالحتياجات المعلوماتية الخاصة بالعامالت 
المهاجرات في الخليج. وبسبب القيود التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، أُجريت مقابالت مع المخبرين الرئيسيين على نحٍو افتراضي. 

تضمنت القيود ثغرات في البيانات المصنفة عن العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول الخليج. 

المنهجية 
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االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج:  تقرير المعلومات األساسية

الجزء األول: تقرير معلومات أساسية يقدم استعراض عام التجاهات هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق 
إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج، مع إيالء عناية خاصة بدول المقصد الخليجية. 

الجزء الثاني: النظام اإليكولوجي للمعلومات والذي يعمد إلى تقييم كيفية تدفق المعلومات من خالل تقديم 
استعراض عام عن مبادرات التوعية والمعلومات الحديثة في الخليج والتأكيد على أهمية الشبكات االجتماعية 

والتدفقات غير الرسمية للمعلومات.

القائمة على األدلة  الرئيسية والتوصيات  النتائج  ويستعرض  الرئيسية والتوصيات  النتائج  الثالث:  الجزء 
المصممة خصيصاً والتي تستهدف مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والسفارات 

والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في كل من بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد.

بنية التقرير

2
3

1
المعلومات األساسية
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االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج:  تقرير المعلومات األساسية

 هجرة اليد العاملة بين منطقة 
شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 

ودول الخليج

الجزء األول

1
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االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج:  تقرير المعلومات األساسية

1

2
5

6

3

6
7

10

4 5

2

8

9

1

3

4

مالحظة: هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. األسماء والحدود على هذه الخريطة ال تعني الموافقة أو القبول الرسمي من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

دول شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 

1  إريتريا

2  جيبوتي

3  جنوب السودان

4  إيثويبا

5  الصومال

6  أوغندا

7  كينيا

8  رواندا

9  بروندي

10  جمهورية تنزانيا المتحدة

بُلدان الخليج

1  الكويت

2  المملكة العربية السعودية

3  البحرين

4  قطر

5  اإلمارات العربية المتحدة

6  ُعمان

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج

الشكل 2: خريطة لمنطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 
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منذ اكتشاف النفط في ثالثينيات القرن الماضي، اعتمدت دول الخليج الست – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية 
العمال  كان  القطاعات،  مختلف  وعبر  مضت،  عقود  مدى  وعلى  الوافدة.  العمالة  على  كبيراً  اعتماداً   – المتحدة  العربية  واإلمارات 
لما يقرب من 31 مليون مهاجر،  المهاجرون هم العمود الفقري القتصادات الخليج )انظر الشكل 3(. واليوم، تعد دول الخليج موطناً 
يمثلون أكثر من نصف إجمالي سكان المنطقة وما يعادل 8.3 في المائة من العمال المهاجرين في العالم )منظمة العمل الدولية 2021(.

الشكل 3: نسبة المهاجرين بدول الخليج )2020(

47% 53%

المهاجرون في 
دول الخليج

27,649,545 30,816,455

 السكان من 
مواطني الخليج إجمالي عدد السكان 

بدول الخليج 
58,466,000

مقدمة

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 
مالحظة: هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. األسماء والحدود على هذه الخريطة ال تعني الموافقة أو القبول الرسمي من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج
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االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج:  تقرير المعلومات األساسية

يشكل العمال المهاجرون األغلبية – وفي بعض الحاالت، الغالبية العظمى – من إجمالي القوى العاملة في دول الخليج. يمثل العمال 
المهاجرون أكثر من نصف السكان في كل دولة خليجية، ويشكلون نحو 89 في المائة في اإلمارات العربية المتحدة. في عام 2019، 
أرسل العمال المهاجرون في الخليج 115 مليار دوالر أمريكي في شكل تحويالت؛ وتعد اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية اثنان من أكبر ثالث دول ُمرِسلة للتحويالت على مستوى العالم.5

يمكن إرجاع تدفق العمال المهاجرين إلى الخليج إلى الطفرة النفطية التي ظهرت في السبعينيات، فمنذ ذلك الحين كانت هناك عدة 
موجات من الهجرة قاصدة دول الخليج )انظر الشكل 4، الشكل 5 والشكل 6(. وبينما كانت الموجات السابقة قادمة من الدول العربية 
المجاورة، فقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي تحوالً نحو األعداد المتزايدة من المهاجرين اآلسيويين؛ وهو 
التوجه الذي استمر حتى اليوم. وفي حين أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين اليوم هم من الدول اآلسيوية المرسلة للعمالة – مثل 
الهند وبنغالديش والفلبين، على سبيل المثال – فقد بدأت، منذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين، أعداد أقل في الوصول من 

إفريقيا لكنها آخذة في التزايد.  

 .World Bank Migration and Remittances Data 5

الشكل 4: النمو السكاني اإلجمالي لدول الخليج على مدار الثالثين عاماً الماضية

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج

اململكة العربية السعودية    االمارات العربية املتحدة  سلطنة عامن      الكويت         قطر              مملكة البحرين

https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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ثمة عوامل، منتشرة في كافة أرجاء منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، من بينها بطالة الشباب وأنظمة الرعاية الصحية المتخلفة 
والصراع  االستقرار  مثل عدم  الصدمات  من  أخرى  وأنواع  الزراعية؛  المجتمعات  تزيد من ضعف  التي  المناخية  الصدمات  وآثار 
السياسي، هي التي دفعت العمال إلى الهجرة. ومن خالل المقابالت التي أجريناها مع أعداد كبيرة من المهاجرين من منطقة شرق 
إفريقيا والقرن اإلفريقي، كان هناك تفسير شائع يبين سبب اختيار عمال هذه المنطقة الهجرة إلى دول الخليج. وبسؤاله عن ذلك، قال 
أحد المخبرين الرئيسيين من جمعية رعاية المغتربين الكينية باإلمارات العربية المتحدة "جميعنا يبحث عن البُلدان األكثر جلباً للرزق".

البُلدان اإلفريقية المرسلة للعمالة مثل مصر والسودان شهدت وعلى نحٍو تقليدي معظم المهاجرين الذين يسافرون إلى  في حين أن 
الخليج، فقد شهدت االتجاهات األخيرة أعداداً أكبر من المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، ودول مثل إثيوبيا وكينيا 
وأوغندا على وجه الخصوص )المنظمة الدولية للهجرة 2020(. من بين العوامل األخرى، يمكن أن يُعزى هذا االتجاه جزئياً إلى نمو 
القطاع المنزلي، والذي يمثل أيضاً زيادة أعداد النساء المهاجرات.6 وقد تعزز هذا االتجاه من خالل التحول في الطلب بعيداً عن عامالت 

المنازل من البُلدان اآلسيوية المرِسلة للعمالة بسبب ارتفاع األجور )زيودو 2018(.

6   على الرغم من االتجاه التصاعدي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة عن انخفاض بنسبة 73 في المائة في الهجرة من شرق إفريقيا نحو دول الخليج خالل عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جائحة 
"كوفيد- 19" وانخفاض أعداد العمال المهاجرين عبر اليمن من منطقة القرن اإلفريقي

الشكل 5: النمو السكاني للمهاجرين في دول الخليج على مدار الثالثين عاماً الماضية

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج

اململكة العربية السعودية    االمارات العربية املتحدة  سلطنة عامن      الكويت         قطر              مملكة البحرين
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الشكل 6: التوزيع الديموغرافي لدول الخليج )2020(

المواطنونالمهاجرون

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج

21,255,158

61%39%

13,454,842

إجمالي عدد السكان
34,710,000

2,777,164

54%46%

2,372,836

إجمالي عدد السكان
5,150,000

761,906

45%55%

936,094

إجمالي عدد السكان
1,698,000

البحرين

ُعمان

المملكة السعودية العربية

1,192,841

28%72%

3,110,159

إجمالي عدد السكان
4,303,000

الكويت

565,808

20%80%

2,226,192

إجمالي عدد السكان
2,792,000

1,096,668

11%89%

8,716,332

إجمالي عدد السكان
9,813,000

قطر

اإلمارات العربية المتحدة
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وفقاً لمنظمة العمل الدولية )2021(، هناك ما يقدر بنحو 6,6 مليون عامل منزلي في الدول العربية.  تستأثر المملكة العربية السعودية 
وحدها بما يربو عن 3,7 مليون عامل منزلي. وفي هذه اآلونة، تشكل العمالة المنزلية أكثر من 12 في المائة من إجمالي العمالة في 
المنطقة. مدفوعة بزيادة احتياجات رعاية األطفال وكبار السن، ومدعومة بالتركيبة السكانية اإلقليمية والمعايير الثقافية، من المقرر أن 
يستمر الطلب على الرعاية المنزلية وعامالت المنازل في النمو )تاياه وآساف 2018( بالتزامن مع زيادة األعداد القادمة من منطقة 
شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي. ومع ما أُحرز من تقدم في السنوات األخيرة، لم يجري تضمين العمالة المنزلية بالكامل في التشريعات 

األكثر تقدماً في المنطقة وال يزالون ُعرضة وبشدة ألسوأ أشكال االستغالل وعدم االستقرار )اليبوني 2019(

7  ألغراض إحصاءات منظمة العمل الدولية الواردة في هذا القسم، تشمل الدول العربية العراق واألردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة واليمن، باإلضافة إلى دول الخليج.  ومع ذلك، فإن دول الخليج – 
ومنها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص - تمثل االتجاهات األكثر وضوحاً في المنطقة

2xفي البحرين

تضاعف 
عدد العاملين في القطاع 

المنزلي ليقفز من 50,000
إلى 111,000 ما بين عامي 

2005 و2016

8.7%
من العمال المنزليين على 
المستوى العالمي يعملون 

بالدول العربية

تأتي ست دول في المنطقة في العشرة األولى
 مصاف البُلدان العشرة التي 

يوجد بها

أعلى نسبة 
من العمالة المنزلية .

في المملكة العربية السعودية، 
بين عامي 2007 و2017،    

 تزايد 
العدد اإلجمالي للعمالة المنزلية 

 من 830,000 ليصل إلى 
2,42 مليون 

تستأثر السعودية بأعلى نسبة من 
العمالة المنزلية في العالم، إذ 
يمثل العمل المنزلي بها نحو  

28%
من إجمالي العمالة 

وفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية المنشور مؤخراً حول تحويل العمل الالئق إلى واقع ملموس لعمال المنازل )2021(: 

تمثل العمال المنزلية 

 12.3% 
من إجمالي العمالة في المنطقة، مما 
يجعلها المنطقة التي تستأثر بأعلى 
نسبة من العمالة المنزلية نسبةً إلى 

إجمالي العمالة الموجودة.

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج
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الشكل 7: نسبة الرجال والنساء المهاجرين والمتواجدين بدول الخليج )2020(

28%72%
8,577,05522,239,400

 إجمالي المهاجرين 
 بدول الخليج

30,816,455

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

الشكل 8: عدد المهاجرين من الرجال والنساء المتواجدين بدول الخليج

المهاجرين من النساءالمهاجرين من الرجال

26%74%

16%84%

34%66%

17%83%

قطرُعمان

الكويت البحرين 

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

 7 الشكل  )طالع  للعمل  الخليج  إلى  الوافدات  المهاجرات  العامالت  عدد  زيادة  إلى  االتجاهات  تشير  الماضيين،  العقدين  مدار   على 
والشكل 8(.
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31%69%26%74%

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 

اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية

ومع ذلك، ال تزال هناك فجوات بالغة الخطورة في البيانات، وغالباً ما تنبثق األرقام من التقديرات. ووفقاً لحكومة كينيا، على سبيل 
المثال، هناك 100,000 كيني في الخليج؛ وذلك مع وجود مصادر أخرى تقدر عدد الكينيين المتواجدين بالخليج بنحو ثالثة أضعاف 
هذا العدد، أي 300,000 شخص )بيسونج 2021(. تفتقر العديد من السفارات في الخليج إلى بيانات عن أعداد مواطنيها، وأشار 
العديد إلى أن التحديات المتعلقة بالبيانات تزداد صعوبة بسبب حجم الهجرة غير النظامية. وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، 
على سبيل المثال، سلك ما ال يقل عن 400,000 إثيوبي طرقاً غير نظامية – وغالباً ما تتسم بالخطورة – أثناء هجرتهم إلى المملكة 
العربية السعودية منذ عام 2017. وتقدر وزارة العمل والشؤون االجتماعية اإلثيوبية أن 40-30 في المائة فقط من جميع اإلثيوبيين 

في دول الخليج يصلون عبر طرق الهجرة المنتظمة )المنظمة الدولية للهجرة 2020(.

في حين أن العمال المهاجرين من شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في الخليج غالباً ما يتشاركون قصصاً وتحديات متشابهة، ويشار إليهم 
في الغالب مجتمعين لغرض هذا التقرير، فمن األهمية بمكان مالحظة أن هناك اختالفات يجب وضعها في االعتبار، فيما يتعلق ببلد 
المنشأ وبلد المقصد، إذ يتمتع بعض العمال المهاجرين من شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، بما في ذلك المهاجرين من جنوب السودان 
والعديد من المهاجرين من جيبوتي، على سبيل المثال، بميزة التحدث باللغة العربية وبالتالي يمكنهم التواصل بسهولة عند الوصول. 
العمال  بعض  وجود  من  وال شك  التواصل.  في  يواجهون صعوبة  قد  وبالتالي  اإلنجليزية،  أو  العربية  يتحدثون  ال  اآلخر  والبعض 
المهاجرين ممن توافر لهم حضور برامج التوجيه قبل المغادرة في بُلدانهم األصلية )على سبيل المثال، في كينيا وإثيوبيا وأوغندا( في 

حين أن البعض اآلخر قد وفد وال يوجد لديه سوى القليل من المعلومات حول العمل في الخليج.

هناك طرق مختلفة للغاية يسلكها المهاجرون، إذ جاء معظم العمال المهاجرين الذين جرت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير من خالل 
وكاالت توظيف ومكاتب استقدام خاصة. أما اآلخرون الذين قدموا عبر الطريق الشرقي مارين باليمن، فسيضطرون في معظم الحاالت 
إلى تحمل رحلة أكثر خطورة.8 لذا، ال ينبغي اعتبار تجربة العمال المهاجرين من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وكينيا ورواندا 
العربية  والمملكة  وُعمان  والكويت  البحرين  مثل  الخليج  دول  في  وأوغندا  المتحدة  تنزانيا  وجمهورية  السودان  وجنوب  والصومال 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر، بالتجربة المتشابهة، إذ تعتمد نتائج هجرة اليد العاملة على مجموعة من العوامل، بدًء من 
مستوى االقتصاد الكلي )سياسات هجرة اليد العاملة في بُلدان المنشأ والمقصد وقوانين العمل الوطنية والحماية االجتماعية( وصوالً إلى 
المستوى الفردي )النوع الجنساني والصناعة وعملية التوظيف والوضع النظامي/غير النظامي، وما إلى ذلك(. بينما يتناول هذا التقرير 
في معظم أجزائه االحتياجات المعلوماتية الجماعية للعمال المهاجرين من شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج، فهناك حاجة إلى 
مزيد من البحث بهدف تعزيز فهم مجموعة العوامل التي توجه وتعيق وتيسر نتائج أفضل لهجرة اليد العاملة لمختلف المهاجرين من 

منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى دول الخليج.  

8  المنظمة الدولية للهجرة، الرغبة في رغد العيش بغض النظر عن المخاطر: إدارك المخاطر والتوقعات وتجارب الهجرة للشباب اإلثيوبيين بطول الطريق الشرقي صوب شبه الجزية العربية )جينيف 2020(.
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يقطع العمال المهاجرون رحلة الهجرة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي صوب الخليج بحثاً عن فرص عادةً ما يفتقدونها في 
بُلدانهم األصلية، آملين في ايجاد "موارد أوفر لكسب العيش". وبالفعل يستطيع المهاجرون، في كثير من الحاالت، كسب رواتب أعلى 
وتكون التجربة إيجابية، مما يساهم في رفاههم ورفاه أسرهم. ومع ذلك، تعترض تحديات كبيرة طريق العديد من هؤالء المهاجرين 
خالل دورة هجرة اليد العاملة؛ بدًء من حصولهم على العمل وحتى العودة إلى أوطانهم. فبدايةً من مرحلة التعرف على فرص العمل 
المتاحة في الخليج من خالل مكاتب االستقدام ووكاالت التوظيف الخاصة والوسطاء وحتى من خالل العائلة واألصدقاء، وصوالً إلى 
التحضير للمغادرة، وإدارة التكيف ما بعد الوصول، قد يعاني العمال المهاجرون من منطقة شمال إفريقيا والقرن اإلفريقي االستغالل 
وسوء المعاملة والتمييز أثناء رحلتهم، ال سيّما أولئك الذين يهاجرون عبر القنوات غير النظامية. غالباً ما يستشري هذا االستغالل نتيجة 

النقص الحاد في المعلومات ووفرة المعلومات المضللة طوال دورة هجرة اليد العاملة.

تشمل اإلساءات الشائعة ما يلي:  
 

ممارسات التوظيف الخادعة	 
تغيير العقود واستبدالها 	 
مصادرة جوازات السفر والوثائق الشخصية	 
ظروف المعيشة والعمل الخطرة )بما في ذلك أماكن اإلقامة المكتظة(.	 
تدني مستوى السالمة المهنية وسالمة مكان العمل	 
سرقة األجور )بما في ذلك العمل اإلضافي غير المدفوع والخصومات التعسفية(.	 
التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي	 
كره األجانب والتمييز	 
االفتقار إلى الحماية االجتماعية )وهو ما اتضح وعلى وجه الخصوص أثناء تفشي جائحة "كوفيد-19"(.	 

عادةً ما يواجه المهاجرون عبر طرق غير نظامية نقاط ضعف شديدة بسبب مجموعة من العوامل. إذ أنهم يفتقرون إلى الحماية القانونية 
الشاملة والحقوق، وبالتالي هم أكثر عرضة لالستغالل أو سوء المعاملة من قبل أشخاص عديمي الضمير. كما يسود التردد واسع النطاق 
بين المهاجرين غير النظاميين في التماس الدعم أو االنتصاف خوفاً من العواقب. وبسبب البنية التحتية الضعيفة التي تدعم أنظمة هجرة 
العمالة اآلمنة والمنتظمة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي – ويعزو ذلك إلى حد كبير إلى التاريخ الحديث نسبياً لهجرة اليد 
العاملة من تلك المنطقة – يشرع عدد كبير من مواطني شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في الهجرة غير النظامية أو يجدون أنفسهم في 
أوضاع غير نظامية بعد الوصول إلى بُلدان المقصد. غالباً ما يكون لنقص المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب واالفتقار إلى الدعم 
في مرحلة مبكرة من دورة هجرة اليد العاملة عواقب وخيمة على الفرص والنتائج التي قد يتوقعها العامل المهاجر من رحلة هجرته.

وجه  على  المهاجرات  المنازل  وعامالت  المهاجرات،  العامالت  تجد  ما  غالباً  العالمي،  الصعيد  على  السائد  الوضع  ِغرار  وعلى 
الخصوص، أنفسهن في مواقف شديدة الخطورة، إذ يتعرضن لالستغالل الحاد واالعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي  
)منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 2021(. يتفاقم ضعف عامالت المنازل المهاجرات بطرق غير نظامية من منطقة 
شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج من خالل المتغيرات المتداخلة للنوع االجتماعي والجنسية والوضع غير النظامي. ونظراً ألن 
عامالت المنازل المهاجرات يفضلن العُزلة الجسدية واالجتماعية ألن مكان عملهن يقتصر عادةً على المنازل الخاصة، فغالباً ما يفتقرن 
إلى الوصول إلى الشبكات االجتماعية، واألهم من ذلك، إلى المعلومات األساسية ودعم األقران. وال شك أن إدراجهن في إصالحات 

العمل األكثر تقدماً في المنطقة سيصبح بمثابة أمر محوري في تعزيز رفاههن وحمايتهن.

التحديات التي تعترض العمالة المهاجرة من منطقة
شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى منطقة الخليج
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في مطلع عام 2020، اضطر العمال المهاجرون في الخليج، كما هو الحال في باقي أرجاء البسيطة، إلى مواجهة المخاطر الصحية 
واالجتماعية اإلضافية الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19". وبالنسبة إلى الكثيرين، وبسبب أماكن المعيشة المشتركة، كانت هناك 
صعوبات في ممارسة التباعد االجتماعي وكذلك التنقل في سياسات الصحة العامة التي قيدت الحركة. وعلى ِغرار األوضاع السائدة في 
العديد من البُلدان، تحمل العمال المهاجرون ذوو المهارات المنخفضة وأصحاب الدخول المنخفضة العبء األكبر من القيود المفروضة 
الحتواء جائحة "كوفيد-19"، حيث يواجهون فقدان الوظائف وانخفاض األجور وانعدام األمن في الدخل والمسكن والغذاء. باإلضافة 
إلى ذلك، أفادت التقاريرعن ممارسات الوصم تجاه العمال المهاجرين في جميع أنحاء المنطقة. كما أدى الوباء إلى تفاقم نقاط الضعف 

الموجودة مسبقاً وسلط الضوء على هشاشة وضع العمال المهاجرين في دول الخليج )أبو الدهب 2021(.

العمال  يُلزم  الذي  الخليج  دول  أنحاء  جميع  في  المنتشر  الكفالة  نظام   – الكفالة  نظام  إصالحات  إلى  المصلحة  أصحاب  دعا  لطالما 
المهاجرين بطاعة صاحب العمل )أو الكفيل(. تشكل هذه المتطلبات القانونية واللوائح اإلدارية األساس لعالقة غير متوازنة بين أصحاب 
العمل والعمال المهاجرين، مما يجعلهم في كثير من األحيان ُعرضة لالستغالل والتمييز وسوء المعاملة. كان نظام الكفالة نفسه على 

رأس أولويات جهود الدولة األخيرة لمناصرة اإلصالح، ولنأخذ بعض األمثلة فقط:

أدخلت قطر إصالحات عمالية كبيرة في عام 2020، والتي سمحت للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم قبل نهاية عقدهم )دون 	 
الحاجة إلى موافقة صاحب العمل( ووضع حد أدنى لألجور للعمال المهاجرين.

اتخذت مبادرة إصالح العمل في المملكة العربية السعودية التي جرى تقديمها في عام 2021 خطوات مماثلة، حيث سمحت 	 
للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقدهم ومغادرة البالد أو إعادة دخولها دون موافقة صاحب العمل.

بعد تطبيق البحرين في عام 2021، تبنت جميع دول الخليج اآلن نسخة ما من نظام حماية األجور	 

المباشرة. إن  التنمية االقتصادية المستدامة وتعزيز مناخ األعمال الجاذب لالستثمارات األجنبية  تهدف هذه اإلصالحات إلى تعزيز 
تعزيز تنقل العمالة الداخلية، وتنمية قوة عاملة ماهرة ديناميكية، ووضع تدابير حماية إضافية قد يساعد في التخفيف من بعض نقاط 
الضعف التي يواجهها العمال المهاجرون. وفي حين جرى االعتراف بمبادرات اإلصالح الخليجية لتقديمها دعماً رئيسياً للعاملين في 

القطاع الخاص، فإن إدراج عامالت المنازل في هذه المبادرات يعد أمراً بالغ األهمية كواحدة من أكثر الفئات ضعفاً في المنطقة.

"قضيُت ثالث سنوات في العمل المنزلي والباب مغلق علي. نادراً ما يخرج أصحاب المنزل 
الذي أعمل به بدون اصطحابي معهم، لذا لم يكن بوسعي الخروج بمفردي أو أن التقي بأي 
التواصل  أقنعت والدتي بشراء هاتف لي، وبدأت اعتمد على وسائل  بعد ذلك،  شخص آخر. 

االجتماعي والمواقع األخرى للحصول على المعلومات"
عاملة منزل إثيوبية مهاجرة تحكي عن تجربتها في الخليج
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وسط انتقادات واسعة النطاق، فرضت عدة دول إفريقية، بما في ذلك بعض دول منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، حظراً على 
هجرة العمالة إلى دول الخليج ومن هذه الدول، على سبيل المثال، كينيا )2013-2012( وإثيوبيا )2013( وأوغندا )2016(.غالباً 
ما يركز هذا الحظر، وعلى وجه الخصوص، على العمالة المنزلية؛ فعلى سبيل المثال، حظرت حكومة كينيا وكاالت التوظيف الخاصة 
من إرسال عمالة منزلية إلى دول الخليج بين عامي 2014 و 2017. وبالفعل، في سبتمبر 2021، أوصت وزارة الخارجية الكينية 
بفرض حظر مؤقت على سفر العمالة المنزلية الكينية إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وعلى الجانب اآلخر، حظرت الكويت في 
عام 2019 استقدام العمالة المنزلية من 23 دولة إفريقية ودولتين آسيويتين، بما في ذلك ست دول من منطقة شرق إفريقيا والقرن 
اإلفريقي )وهي بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا(. وفي حين أن مثل هذا الحظر يهدف إلى توفير 
حماية أفضل للعمال المهاجرين، إال أنه يفضي في الغالب إلى عواقب غير مقصودة تتمثل في زيادة الهجرة غير النظامية بشكل كبير.

اليد  الخليج عالقات أوثق لهجرة  إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول  السنوات األخيرة، طورت حكومات منطقة شرق  ومع ذلك، وإبان 
العاملة، وهذا ما يؤكده تزايد عدد االتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين. كما عينت حكومة كينيا ملحقين عماليين في المملكة العربية 
السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة بغية رصد اتفاقيات العمل ورفاهية المواطنين الكينيين. وال ريب أن مثل هذه التطورات تعد 

خطوات مهمة نحو جهود أوسع نطاقا لخلق بيئة تمكينية يمكن للعمال المهاجرين تحقيق الرخاء من خاللها. 

باإلضافة إلى اإلصالح واسع النطاق في الخليج وتعزيز اتفاقيات هجرة اليد العاملة، ومع استمرار تزايد عدد العمال المهاجرين من 
منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج، تبلور إجماع حول الضرورة القصوى لتنسيق هجرة اليد العاملة بين دول منطقة شرق 
إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج. وفي أكتوبر 2019، جمع برنامج حوكمة هجرة العمالة المشترك بين االتحاد األفريقي ومنظمة 
العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية إلفريقيا من أجل التنمية اإلقليمية واالندماج في إفريقيا السفراء األفارقة في 
أديس أبابا لمناقشة هجرة العمالة إلى دول الخليج. وخالل هذا االجتماع، جرت مناقشات حول الحاجة إلى نهج أكثر تكامال. وعقب 
المنتدى الوزاري اإلقليمي رفيع المستوى حول تنسيق سياسات هجرة اليد العاملة في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في يناير 2020، 
جرى التوقيع على بيان وأولويات الدعوة للعمل )2023-2020(. تضمن هذا البيان المهم بعض األولويات الناشئة التي تتوافق مع 

النتائج والتوصيات الرئيسية لهذا التقرير:

الدعوة إلى التعاون في مجال الخدمات الدبلوماسية والقنصلية والملحقية العمالية في بُلدان المقصد العمالي الرئيسية.	 

تعزيز المؤسسات اإلحصائية الوطنية وآليات جمع البيانات، فضالً عن التعاون في التبادل والتحليل إلعالم السياسات وحوكمة 	 
هجرة اليد العاملة، بما في ذلك من أجل التطوير والصياغة الفعالة والتفاوض بشأن اتفاقات العمل الثنائية وتنفيذها ورصدها 

وتقييمها.

تحسين بيانات التحويالت واالستفادة من التأثير المحتمل للتحويالت على التنمية االجتماعية واالقتصادية.	 

بدء التعاون بين الدول المعنية بشأن تقديم المساعدة الدبلوماسية والقنصلية للعمال المهاجرين على وجه الخصوص في البُلدان 	 
العمال  مساعدة  في  المغتربين  دور  ودعم  الوقت،  نفس  في  تعزيز،  مع  الدول؛  لبعض  دبلوماسي  تمثيل  فيها  يوجد  ال  التي 

المهاجرين وحماية حقوقهم في المواقف الضعيفة.

التعاون بغية إنشاء منصة مشتركة للعمل مع مجلس التعاون الخليجي بشأن هجرة اليد العاملة.	 

تعزيز الوصول إلى العدالة من خالل تعزيز الخدمات القنصلية وتعيين ملحقين عماليين، من أجل الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان 	 
للعمال المهاجرين في بُلدان المقصد، كجزء من معالجة اإلفالت من العقاب وتوفير سبل االنتصاف وضمان سيادة القانون.

بعد مرور عام، كما رأينا بالفعل، أكد المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنميةعلى أهمية التنسيق بين بُلدان المنشأ وبُلدان 
المقصد، متطلعاً إلى حوار أبوظبي، وعلى وجه الخصوص البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه )بيسونج 2021(. 

العالقات الثنائية

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج
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بينما تتبني البُلدان في كل من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي والخليج خطوات نحو اإلصالح وتعزيز التعاون المشترك متعدد 
األطراف فيما بينها، تتزايد وباستمرار أعداد العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى منطقة الخليج. ومن بين 
التحديات الرئيسية التي تعترض قدوم العمال المهاجرين إلى الخليج االفتقار إلى المعلومات في الوقت المناسب والتي يمكنهم استخدامها 
إلى  المحدود  الوصول  إن  العمل.  في  خبراتهم  من  استفادة  أقصى  وتحقيق  العاملة  اليد  دورة هجرة  وحمايتهم طوال  أنفسهم  إلعداد 
المعلومات الدقيقة، والذي غالباً ما يقترن بوفرة المعلومات الخاطئة، يجعل من العمال المهاجرين عرضة لممارسات التوظيف الجائرة. 
وهذا بدوره يوجه عملية صنع القرار للعمال المهاجرين؛ سواًء عن قصد من قِبل البعض أو عن غير قصد من قِبل آخرين، بتجاوز 
عمليات التوظيف الرسمية واالنخراط في الهجرة غير النظامية )فيرنانديز 2017(. يمكن أن يساعد توفير معلومات شاملة في حينها 
حول التوظيف اآلمن واألخالقي في دعم تمكين العمال المهاجرين وحمايتهم من أن يصبحوا فريسة سهلة لوكالء التوظيف والممارسات 

الخطرة وغير األخالقية والتي من شأنها أن تزيد من مخاطر االستغالل وسوء المعاملة واالتجار بهم.

في مرحلة ما بعد الوصول، تشيع ثمة فجوات معينة في المعلومات حول شروط وأحكام التوظيف، وقوانين العمل الوطنية، والحقوق 
والمسؤوليات واألعراف الثقافية. وقد أعرب العديد من العمال المهاجرين الذين جرت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير بوضوح أن 
المشكلة ال تكمن في نقص المعلومات فحسب، بل في وفرة المعلومات المضللة. وطبقاً لما سيوضحه هذا التقرير بالتفصيل، فإن سد 
فجوات االحتياجات المعلوماتية ومكافحة التضليل ال يتطلب فقط إتاحة المعلومات الدقيقة، بل يتطلب أيضاً نشر هذه المعلومات وإتاحتها 

لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ولبلورة موضوع المعلومات على نطاق أشمل، يتوسع الجزء الثاني في مفهوم النظام اإليكولوجي للمعلومات، ويقدم استعراضاً عاماً 
حول مبادرات التوعية واإلعالم بعد الوصول إلى دول الخليج، ويؤكد أهمية الشبكات االجتماعية وتدفقات المعلومات غير الرسمية. 
يستعرض الجزء الثالث النتائج الرئيسية والتوصيات القائمة على األدلة المصممة خصيصاً والتي تستهدف مجموعة واسعة من أصحاب 
المصلحة في دورة هجرة اليد العاملة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج، بما في ذلك الحكومات والسفارات ومنظمات 

المجتمع المدني في كل من بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد.

أهمية المعلومات

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج
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تفتقر الغالبية العظمى من العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج للعمل إلى المعلومات األساسية. ومع 
تبني بعض البُلدان مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا لبرامج توجيه ما قبل المغادرة، فإن معظم العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا 
والقرن اإلفريقي ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذه البرامج الرسمية وغالباً ما يكون لديهم معرفة قليلة ببلد المقصد عند وصولهم. 
يضطر العمال المهاجرون في الخليج إلى التعامل مع عدم تناسق المعلومات، إذ يجب عليهم االعتماد على أصحاب المصلحة اآلخرين 
في عملية هجرة اليد العاملة – مثل بُلدان المنشأ والمقصد ووكاالت التوظيف وأرباب العمل – للحصول على المعلومات األساسية. 
يُشار إلى أصحاب المصلحة في النظام اإليكولوجي للمعلومات باألطراف المؤثرة، "بما يشمل األشخاص والمنظمات والمؤسسات التي 
تؤثر على كيفية تدفق أنواع مختلفة من المعلومات" )سوسمان بينيه وآخرون 2015(.على مدار دورة هجرة اليد العاملة، يمكن لتلك 

األطراف المؤثرة المختلفة تشكيل تدفقات المعلومات بطرق متنوعة.

في بُلدان المنشأ:

للعمال 	  إلزامية  المغادرة وحمالت اإلعالم والتوعية  بوسع الحكومة االضطالع بدور مهم في تطويرأو جعل برامج ما قبل 
المهاجرين المحتملين أو المتواجدين بالخارج.

تضطلع وكاالت التوظيف الخاصة )بما في ذلك جهات التوظيف والوكالء الفرعيون والوسطاء وما إلى ذلك( بالدور الرئيسي 	 
في تيسير رحلة المهاجرين من أوطانهم إلى بلد المقصد وغالباً ما تشكل هذه الوكاالت نقطة االتصال األولى واألخيرة للعامل 
المهاجر المغادر إلى بلد المقصد. وبينما تتمتع هذا الوكاالت بوضع جيد لمناصرة مبادئ التوظيف األخالقي وتوفير معلومات 
التي يحتاجون  بالمعلومات  المهاجرين  العمال  تتوانى في تزويد  الخاصة  التوظيف  العديد من وكاالت  واضحة وشفافة، فإن 
إليها التخاذ قرار مستنير، بل وفي كثير من الحاالت، تعمد إلى خداع العمال المهاجرين عن طريق حجب المعلومات أو تقديم 

معلومات خاطئة.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات االجتماعية والمنظمات الدولية( تقديم بعض 	 
أشكال توجيه ما قبل المغادرة، ويمكنها المساهمة بصورة مجدية في نشر المعلومات األساسية للعمال المهاجرين. كما يمكن 
لهذه المنظمات شغل مكانة جيدة للغاية تجعلها مؤهلة للعمل كمقدمي خدمة مؤثرين وذلك لقدرة هذه المنظمات على الوصول 

إلى مجتمعات مختلفة.

غالباً ما يجري إغفال الشبكة االجتماعية للعامل المهاجر المحتمل – المكونة من روابط قوية مثل األصدقاء والعائلة والجيران 	 
والزمالء – مع أنها من العوامل الحاسمة في عمليات صنع القرار للعمال المهاجرين. يحصل الكثير من العمال المهاجرين 
على المعلومات عن فرص العمل من األصدقاء المقربين والعائلة، ويقتنعون بالسفر إلى الخارج للعمل بناًء على محادثات غير 
رسمية معهم. بينما تتدفق المعلومات عبر الشبكات االجتماعية، وعبر المعلومات المضللة أيضاً، وغالباً ما يجري خداع العمال 

المهاجرين من قِبل أقرب األصدقاء وأفراد العائلة.

تضطلع وسائل التواصل االجتماعي بدور بارز ومتزايد في هجرة اليد العاملة، إذ يتعرف العمال المهاجرون غالباً على فرص 	 
العمل المتاحة في الخارج عبر اإلنترنت. وبينما تستطيع المنصات عبر اإلنترنت سد الفجوات المعلوماتية، فقد أصبحت أيضاً 
أداة توظيف مهمة لوكاالت التوظيف الخاصة ومكاتب االستقدام، وكثير منهم يستفيدون من قوة وسائل التواصل االجتماعي 

لالستغالل. لقد أصبحت المنصات عبر اإلنترنت بعد ذلك محاور مركزية للمعلومات والمعلومات المضللة.

في بُلدان المقصد:

يمكن للحكومة االضطالع بدور مهم في تطوير أو فرض برامج توجيه ما بعد الوصول وضرورة تدشين حمالت اإلعالم 	 
والتوعية للعمال المهاجرين الوافدين حديثاً والعمل مع بُلدان المنشأ على تعزيز برامج توجيه ما قبل المغادرة.   

مقدمة

الجزء الثاني النظام اإليكولوجي للمعلومات
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يمكن ألصحاب العمل ضمان تلقي جميع الموظفين الجدد توجيهاً مخصصاً أو على متن الطائرة، وبوسعهم أيضاً الوصول 	 
المستمر إلى المعلومات والتحديثات المتعلقة بقوانين العمل وآليات التظلم. كما يمكن ألصحاب العمل مناصرة برامج التوجيه و/
أو االستثمار فيها قبل وصول العمال إلى أماكن عملهم، قد يتبلور ذلك في شكل توجيهات ما قبل التوظيف ومعارض التوظيف 

التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتحسين مطابقة المهارات وتحسين استعدادات الموظفين الجدد.

يكتسي أرباب العمل للعمالة المنزلية أهمية خاصة، ومع ذلك يجري تجاهلهم أحياناً في دورة هجرة اليد العاملة. تشغل هذه 	 
الفئة من أرباب العمل وضع جيد على نحٍو فريد لضمان سالمة ورفاهية موظفيهم، والتأكد من عدم تعرضهم ألي شكل من 
أشكال االستغالل أو اإلساءة. كما أنه بوسعهم ضمان إبقاء العاملين لديهم على اطالع دائم بآخر المستجدات على قوانين العمل 
الوطنية، واالضطالع بدور رئيسي في ضمان حصولهم على المعلومات والفرص الرئيسية للتطوير الشخصي والمهني، بما 

في ذلك تحسين المهارات والتعليم والتدريب.

تُعد السفارات والتمثيل القنصلي في بلد المقصد أحد المصادر المهمة للمعلومات وتقديم الدعم والمساعدة لجاليات المهاجرين، 	 
وبوسعها العمل عن قرب مع الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع لضمان نشر المعلومات المهمة على 
نطاق واسع داخل مجتمعاتهم. تُشجع البعثات الدبلوماسية على التعاون الوثيق مع الحكومات المضيفة لدعم تطوير وتقييم برامج 

التوجيه بعد الوصول التي تديرها السلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم المشاركة الكبيرة بين مجتمعاتهم.

تشغل وكاالت التوظيف الخاصة مكانة جيدة تمكنها من تقديم معلومات واضحة وشفافة للعمال المهاجرين القادمين والوافدين 	 
حديثاً وضمان معرفتهم الجيدة بقوانين العمل الوطنية وآليات التظلم، ومع ذلك، غالباً ما يكون لدى هذه الوكالت حافز ضئيل 
للقيام بذلك. ونظراً لقدرة الحكومات والعمال المهاجرين والقطاع الخاص على رؤية الفوائد االجتماعية واالقتصادية للتوظيف 
بتوفير  تبدأ  والتي  األخالقية،  التوظيف  بممارسات  االلتزام  الخاصة  التوظيف  لوكاالت  فيمكن  أوسع،  منظور  من  األخالقي 

معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.

قد تكون الشبكة االجتماعية للعامل المهاجر الوافد حديثاً – والتي تتضمن أحياناً األصدقاء وأفراد العائلة والعمال المهاجرين 	 
اآلخرين – مصدراً مهماً للمعلومات والدعم، فعندما يحتاج العمال المهاجرون إلى معلومات أو مشورة، فغالباً ما يلجأون أوالً 
إلى أقرانهم من العمال المهاجرين، ولذا فمن األهمية بمكان التأكد من أن المعلومات الدقيقة والتي يمكن الوصول إليها تستهدف 
ما تواجه  المنزلية، والتي غالباً  العمالة  للمهاجرين من  المستوى الشعبي. يجب إيالء عناية خاصة  المهاجرين على  جاليات 

صعوبة في الوصول إلى هذه الشبكات االجتماعية وبناء الروابط االجتماعية.

 تعد منظمات المجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات المجتمعية والجماعات الكنسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات 	 
االجتماعية والمنظمات الدولية( أحد الموارد الرئيسية األخرى للمعلومات. فإلى جانب الشبكات االجتماعية، ربما تمثل منظمات 
المجتمع المدني أكثر المصادر الموثوقة التي تتدفق من خاللها المعلومات، إذ يمكن لتلك المنظمات، عبر سياقات مختلفة، أن 

تصبح من بين مقدمي الخدمات الرئيسيين المعنيين بتقديم معلومات ما بعد الوصول لمختلف الجاليات المهاجرة.

اكتسبت وسائل التواصل االجتماعي أهمية متزايدة، ال ّسيما منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في عام 2020، إذ تحمل العمال 	 
المهاجرون في كثير من األحيان وطأة القيود الموضوعة للتخفيف من تفشي الجائحة، وأرسلوا تحديثات مهمة عبر اإلنترنت. 
المنصات  بعض  على  قوياً  أساساً  وجدت  )والتي  الخليج  في  الجنسية  على  القائمة  المجتمعية  المنظمات  لمختلف  وكامتداد 
االجتماعية مثل الفيسبوك(، مكنت وسائل التواصل االجتماعي أيضاً العمال المهاجرين من مشاركة المعلومات المهمة بكفاءة 

وتقديم المشورة والدعم لبعضهم البعض.
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لقد كان نقص المعلومات واحداً من بين الموضوعات التي تكرر طرحها على مدار مقابالتنا التي أجريناها مع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين خالل دورة هجرة اليد العاملة، بما في ذلك العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى منطقة الخليج. 
فبدًء من التعرف على فرص العمل المتاحة في بُلدان المنشأ ووصوالً إلى العيش والعمل في الخليج، عانى العمال المهاجرون كثيراً 
من أجل الوصول إلى المعلومات الرئيسية. وبحسب ما قاله أحد العمال المهاجرين الكينيين في البحرين أثناء مقابلتنا معه "لم نتلقى 
أي معلومات عن هذا المكان، ولكننا قِدمنا على الفور". وفي بعض الحاالت األخرى، عانى العمال المهاجرون من التضليل، وجرى 

إقناعهم بالسفر إلى الخليج بناًء على مزاعم كاذبة ووعود واهية.

هناك مجموعة كبيرة من المجاالت الرئيسية التي يفتقر فيها العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الوصول 
إلى المعلومات المفيدة. تعرض القائمة التالية – وإن لم تكن شاملة – بعض المعلومات األساسية التي ظهرت أثناء المحادثات التي 

أجريناها مع العمال المهاجرين:

الحقوق والمسؤوليات بمحل العمل   )1

بنود وشروط التوظيف 
يجهل معظم العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي بنود وشروط عقود التوظيف الخاصة بهم، 
ومدى تأثير هذه البنود والشروط على حياتهم اليومية وعلى احتماالت إعالة أنفسهم وذويهم بأوطانهم. وعادةً ما يجهل 

العمال المهاجرون طبيعة البنود الواجب إدراجها في عقود العمل النموذجية، فعلى سبيل المثال:

قوانين العمل الوطنية واإلصالحات ذات الصلة 
يجهل العمال المهاجرون الوافدون حديثاً طبيعة قانون العمل الوطني أو جهود إصالح السياسة )على سبيل المثال، 
نظام حماية األجور(، كما أنهم غير ملمين بآثار هذه الجهود على حقوق ومسؤوليات كل من صاحب العمل والموظف. 
يتمثل في مواكبة قوانين  وبينما تنفذ دول الخليج إصالحات واسعة النطاق، يواجه العمال المهاجرون تحدياً إضافياً 
والقرن  إفريقيا  شرق  منطقة  من  المهاجرين  العمال  تضليل  يجري  األحيان،  أغلب  وفي  المتطورة.  العمل  وأنظمة 
بالسرقة  اتهامات  يواجهون  ما  وكثيراً  الفرار  بشأن عواقب  الخصوص –  المنزلية على وجه  والعمالة  اإلفريقي – 

لمحاولة الفرار من كفيلهم.

الحقوق والمسؤوليات 
فور وصولهم، تفتقر العمالة المهاجرة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الوعي بشأن ما عليهم من واجبات 
وما لهم من حقوق. فعلى سبيل المثال، يجهل العمال عادةً القوانين الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة واالجازة 

السنوية.

االحتياجات المعلوماتية

"ال أعرف أي معلومات عن طبيعة الوظيفة التي سأشغلها في بلد المقصد، وال أعرف 
ما إذا كنت سأعمل كخادمة أو مربية أطفال أو ما إذا كنت سأعمل حارسة عقار". 

مهاجرة إثيوبية تعمل عاملة منزل 
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إجراءات هجرة اليد العاملة   )2

التوظيف األخالقي 
يجهل العديد من العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي الوافدين إلى الخليج اإلجراءات التي تدعم 
توظيفهم أو التزامات أصحاب المصلحة المختلفين طوال الدورة، وبالتالي فإنهم غير قادرين على تحديد ما إذا كانوا أو 
ربما يصبحوا ضحايا لممارسات التوظيف غير األخالقية. فعلى سبيل المثال، ومع أنه من غير القانوني عادةً فرض 
رسوم توظيف على العامل المهاجر، فقد أفاد جميع العمال المهاجرين الذين قابلناهم بدفعهم أموال لشركات التوظيف. 
يفتقر المهاجرون عادةً إلى المعلومات قبل الوصول وبعده للتعرف على شركات التوظيف المراعية للمبادئ األخالقية 

واإلبالغ الفعال عن المظالم المرتبطة بالتوظيف غير اآلمن.

األشكال الشائعة لالستغالل وسوء المعاملة
باإلضافة إلى االعتبارات األشمل حول التوظيف المراعي لالعتبارات األخالقية، عادةً ما يكون العمال المهاجرون 
الوافدون حديثاً من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي غير مدركين لألشكال الشائعة لالستغالل وسوء المعاملة، وفي 
كثير من الحاالت يدركون أنهم كانوا ضحايا لعمليات توظيف غير أخالقية بعد شهور أو سنوات من وقوع الحادث، 
وأنه فات األوان لطلب اإلنصاف. يسِهم هذا في ثقافة اإلفالت من العقاب في قطاع التوظيف، ويؤدي إلى تسليم العمال 

المهاجرين أنفسهم بأن هذه االنتهاكات كجزء ال يتجزأ من رحلة هجرة اليد العاملة.
 

سياسات الهجرة وقواعد الحصول على التأشيرة 
ومع اختيار بعض العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي التحايل عمداً على قواعد الحصول 
على التأشيرة، يستهل العديد منهم الرحلة إلى الخليج دون إلمام كامل بالقواعد واللوائح المتعلقة بالتأشيرات واإلقامة. 
بل بات من الشائع وصول العمال المهاجرين دون الوثائق الالزمة، أو تعيينهم بتأشيرة مؤقتة، ثم يقعون في المخالفات 

دون أي خطأ من جانبهم.

المعيشة في الخليج   )3

األعراف والعادات الثقافية
غالباً ما يكون لدى العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي قدر ضئيل من المعرفة باألعراف والعادات 
الثقافية لدول الخليج. وبينما يكون العمال المهاجرون من بُلدان تكثر فيها الجاليات المسلمة على دراية أكثر بالعادات 
الدينية، يعاني الكثير من العمالة المهاجرة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي من "الصدمة الثقافية". ومع انتشار 
هذا األمر بدرجة كبيرة، يفتقر الكثير من العمال المهاجرين إلى المعلومات واألدوات التي تدعم تكيفهم مع الثقافة وطريقة 
الحياة الجديدة. يواجه عمال المنازل المهاجرين على وجه الخصوص صعوبة بالغة في التعلم، إذ يضطرون في العادة إلى 

التعلم بمفردهم داخل منازل الخليجيين. 

اللغة
تتفاقم الصعوبة التي تعترض العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في التكيف مع عادات ثقافية 
اللغة  أو  اللغة اإلنجليزية  إلى مهارات  المنطقة  تلك  المهاجرون من  العمال  يفتقر  إذ  اللغوية،  الحواجز  جديدة بسبب 
العربية ويشعرون بالعُزلة ال سيّما خالل األشهر القليلة األولى من وصولهم. تكتسي المهارات اللغوية األساسية أهمية 

خاصة للعمالة المنزلية.

اإلدارة المالية
يفتقر العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في العادة إلى المعلومات المفيدة حول فتح حساب 
مصرفي والخدمات المصرفية المتاحة وإعداد الميزانية وطرق تحويل األموال. ومع أنه من المفترض عدم إلمام العمال 
المهاجرين بقدر كبير من المعرفة المالية، فقد أشار العديد من المخبرين الرئيسيين إلى حقيقة أن العمال المهاجرين 
عادة ما يتمتعون بقدر كبير من المعرفة المالية ويجب عليهم تخصيص ميزانية جيدة )تمتد في كثير من األحيان( لدعم 
ذويهم في أوطانهم. إن ُجّل ما يفتقرون إليه، باألحرى، هو المعلومات الخاصة بالخدمات المالية وكيفية الوصول إليها.
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الدعم والمساعدة  )4
 

مصادر الدعم والمساعدة
يجهل العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، في معظم الحاالت، بمصادر الدعم والمساعدة 
الشخصية  المستندات  تقدمها سفارتهم )مثل تحديث  التي  القنصلية  الخدمات  بما في ذلك  المقصد،  بُلدان  المتاحة في 

أو المساعدة القانونية( أو الدعم والمساعدة المجتمعية المقدمة من المنظمات غير الحكومية أو المنظمات المجتمعية.

الحماية االجتماعية 
ال يوجد لدى العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي سوى القليل من الوعي حول تدابير الحماية 
االجتماعية المتاحة في الخليج، سواء من قبل بُلدان المنشأ أو المقصد. فعلى سبيل المثال، ال يستطيع جميع العاملين 
المهاجرين الحصول على المعلومات الواضحة عن التأمين االجتماعي أو تغطية الرعاية الصحية أو خدمات المساعدة 
الطارئة بسهولة. وقد تزايد وجود هذه الفجوة المعلوماتية في أعقاب انتشار البطالة وفقدان الدخل والحاجة الماسة إلى 

مساعدة الرعاية الصحية أثناء جائحة "كوفيد-19".

آليات التظلم واالنتصاف
التظلم  بآليات  الدراية  إلى  األحيان  أغلب  في  اإلفريقي  والقرن  إفريقيا  شرق  منطقة  من  المهاجرون  العمال  يفتقر 
واالنتصاف، وعادة ما يتعرفون على هذه اآلليات من خالل شبكاتهم االجتماعية. ينخفص مستوى الوعي بهذه اآلليات، 
 وعلى وجه الخصوص، بين العمال الذين يقطنون المناطق النائية، مثل عمال المزارع أو بعض العمال المنزليين، 

إذ تضعف روابط هؤالء العمال مع مجتمعاتهم وغالباً ما يكون لديهم وصول متقطع إلى اإلنترنت.

فرص التعليم والتدريب 
يجهل العمال المهاجرون الوافدون حديثاً من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي الفرص التعليمية والتدريبية التي 

توفرها السفارات أو المنظمات المجتمعية أو التي يوفرها القطاع الخاص في بعض الحاالت.

"يجب على الحكومة تعليم العمال المهاجرين أساسيات اللغة العربية قبل السماح 
لهم بالرحيل. فإذا كان لديك مهارة لغوية والقدرة على التواصل، فستكون األمور 
اللغة  تعلم  الحظ في  لقد حالفني  التعبير عما تريد.  أقل صعوبة وسيكون بوسعك 
بسرعة ألنني كنت أقضي الكثير من الوقت في رعاية األطفال. كان باإلمكان تقديم 
معلومات حول ظروف المعيشة والعمل وثقافة ذلك المجتمع الذي نعمل به، لكن لم 

يجري تقديم هذه المعلومات ال من قِبل الحكومة أو وكاالت التوظيف"
عاملة منزل إثيوبية مهاجرة تحكي تجربتها في منطقة الخليج
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مع وضع هذه االحتياجات والثغرات المعلوماتية في االعتبار، فمن األهمية بمكان فهم طبيعة المشهد المعلوماتي؛ أي المنظمات والبنى 
التحتية التي يقوم عليها إنتاج المعلومات وتدفقها، أو بمعنى آخر، ما المصادر التي تتدفق من خاللها المعلومات، وما األطراف المؤثرة 
التي توجه تداولها؟ ففي منطقة الخليج، وبينما يجري تصور حمالت اإلعالم والتوعية في أغلب األحيان من خالل نموذج نشر متدرج 
تنازلياً من مصدر رسمي، كما سنرى الحقاً، فغالباً ما يجري تداول المعلومات من خالل الشبكات االجتماعية الشعبية غير الرسمية 

التي تزيد من تواجدها في المجاالت الرقمية.

الحكومة

على الرغم من انتشار مبادرات توجيه العمال بعد الوصول في جميع أنحاء العالم، فإنها أقل شيوعاً وأقل توحيداً في دول الخليج. ومع 
الندرة النسبية للبرامج الرسمية المعنية بتوجيه ما بعد الوصول، إال أن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الخليج، قد اتجهت إلى االستثمار في حمالت اإلعالم والتوعية والمبادرات التي 
تهدف إلى سد ما يُنظر إليه على أنه فجوات معلوماتية خطيرة بين العمال المهاجرين.11 تزايد استثمار الحكومات في تطوير تدخالت 

المعلومات بهدف جعلها في النهاية إلزامية لجميع العمال الوافدين حديثاً.
  

غالباً ما تتمركز حمالت اإلعالم والتوعية في الخليج، والتي تحمل شعار "اعرف حقوقك"، حول حقوق ومسؤوليات العمال المهاجرين؛ 
وتعمد، على سبيل المثال، إلى تفصيل اللوائح المتعلقة بالعقود والتوظيف وحماية األجور. تهدف هذه الحمالت إلى معالجة أكثر أشكال 

االستغالل وسوء المعاملة شيوعاً، بما في ذلك استبدال العقود وسرقة األجور والتحرش الجنسي.

كان لإلمارات العربية المتحدة السبق في تدشين مجموعة من حمالت اإلعالمة والتوعية، إذ عمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 
إلى إعداد ُكتيب للمهاجرين يحوي معلومات مهمة حول لوائح العمل. تتضمن بعض "األشياء العشرة المهمة الواجب معرفتها"، على 

سبيل المثال )مخاطبة العمال المهاجرين(:12
  

يجب على صاحب العمل دفع تكاليف التوظيف 	 
والسفر إلى اإلمارات العربية المتحدة

يجب على صاحب العمل دفع ثمن تصريح 	 
اإلقامة الخاص بك. 

يجب أن يتطابق عقدك مع عرض عملك. 	 
 يحق لك االحتفاظ بوثائق الهوية الشخصية 	 

معك في جميع األوقات.

تهدف هذه المعلومات إلى التخفيف من مخاطر استبدال 
 العقود، ومصادرة جوازات السفر وسرقة األجور، 

من بين انتهاكات أخرى.

المشهد المعلوماتي

11   يُرجى الرجوع إلى تقرير المعلومات األساسية حول توجيه ما بعد الوصول والصادر عن الدول المشاركة في حوار أبوظبي تقرير المعلومات األساسية حول توجيه ما بعد الوصول والصادر عن الدول 
المشاركة في حوار أبوظبي بغية التعرف على مبادرة التوجيه والتوعية التي تُقدم للعمال المهاجرين بعد الوصول إلى الخليج.

12  الملحق 1: مقتطف من كتيب وزارة الموارد البشرية والتوطين باإلمارات للعمال المهاجرين )اإلمارات العربية المتحدة( 

الجزء الثاني النظام اإليكولوجي للمعلومات

http://abudhabidialogue.org.ae/sites/default/files/document-library/PAO Background Report.pdf
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كما دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة بعنوان "اعرف حقوقك" تسلط الضوء على الحقوق والواجبات وإرشادات ما قبل 
الوصول وبعد الوصول، على سبيل المثال:

يجب التأكد من حصولك على تصريح عمل، وأنك ستعمل لدى صاحب العمل المحدد في هذا التصريح فقط.	 
يجب على صاحب العمل أن يوفر لك إقامة وثالث وجبات كل يوم.	 
إذا طلب منك صاحب العمل ارتداء زي معين أثناء العمل، فيجب عليه توفير هذا الزي الرسمي.	 
يتحمل صاحب العمل مسؤولية دفع تكاليف العالج الطبي الخاص بك، عند الحاجة.	 
ستحصل على راتبك الشهري خالل مدة ال تتجاوز )10( أيام من تاريخ استحقاقه.	 

وتقدم  والتظلمات،  للشكاوى  كبير  بشكل  تستجيب  فيسبوك  على  شهيرة  مجموعة  اإلماراتية  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة  تدير 
معلومات مفيدة، أو في بعض الحاالت توجه العمال المهاجرين نحو مصادر مخصصة للدعم.

العمال بحقوقهم  إلى "توعية  التي تهدف  المبتكرة  الحمالت  بالعديد من  أيضاً  العمل  الدائمة لشؤون  اللجنة  قامت   ،2016 منذ عام 
وواجباتهم وفقاً للقوانين والتشريعات اإلماراتية، وتعريفهم بثقافة المجتمع اإلماراتي وتعزيز معرفتهم حول معايير الصحة والسالمة 
الواجب اتباعها في أماكن عملهم وفقاً لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة".13 شملت الجهود المبذولة تركيب أكشاك ذكية في 
معسكرات العمال في دبي وعقد جلسات توعية في المنطقة الحرة بجبل علي. وخالل جائحة "كوفيد-19"، وزعت اللجنة الدائمة لشؤون 

العمل أيضاً أدلة توعية حول جائحة "كوفيد-19" على العمال المهاجرين وأصحاب العمل.

ووفقاً للتفاصيل الواردة في تقرير الخلفية بشأن برنامج التوجيه بعد الوصول في دول حوار أبو ظبي، أنشأت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة أيضاً مراكز توجيه مخصصة. كما أُنشأت مراكز توجيه بترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتوفير توعية خاصة 
وتوجيه لكل من أصحاب العمل والموظفين حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك قوانين العمل الوطنية. وفي هذه األثناء، تعمل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة على تجربة البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه بالتعاون مع حكومتي سريالنكا والفلبين، مع التركيز 

على عمال الضيافة.

وفي قطر، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان كتيب حقوق العمال،14 والذي يتضمن:

أساسيات ما قبل القدوم إلى دولة قطر.	 
أنواع العقود.	 
األجور	 
ساعات العمل	 
عمال وعامالت المنازل 	 
السالمة المهنية والصحة والرعاية االجتماعية	 
الحقوق والواجبات.	 

على  متاح   .2020 يناير   21 المتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  والتنمية  بالهجرة  المعني  العالمي  المنتدى  قمة  اختتام  مع  جديدة  كبرى  شراكات  عن  إعالن  بشير،   13   حسن 
 .www.wam.ae/en/details/1395302904917

14  الملحق 2: كتيب حقوق العمال )قطر(.

الجزء الثاني النظام اإليكولوجي للمعلومات
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وفي البحرين، أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل دليل الموظفين المغتربين،15 والذي يتضمن:

توجيه النصح ما قبل المغادرة )بشأن الوثائق والمعلومات الخاصة بالمراكز الطبية المعتمدة(.	 
إسداء النصح بشأن تجنب دفع 	 

رسوم توظيف غير مشروعة 
)مثل دفع رسوم للحصول على 
تصريح عمل، أو للتحويل إلى 

صاحب عمل آخر(.
المشورة بشأن االحتفاظ بالوثائق 	 

الشخصية )بما في ذلك جوازات 
السفر(.

معلومات عن االنتقال للعمل لدى 	 
صاحب عمل آخر. 

معلومات االتصال )لهيئة تنظيم 	 
سوق العمل(.

تشمل   - لغة  باثنتا عشرة  متاح  الدليل  هذا 
والبنغالية  والتاغاغولية  الهندية  اللغة 
والصينية، ولكن حتى اآلن ال توجد لغات 
وهذا  الخليج  في  األمر  هذا  يشيع  إفريقية. 
يعزو إلى أن غالبية العمال المهاجرين من 
أصول آسيوية. ومع تزايد أعداد المهاجرين 
األفارقة، تزداد الحاجة إلصدار نسخ بلغة 

إفريقية من هذه المواد.

تنظيم  هيئة  قبل  من  أخرى  مبادرة  هناك 
سوق العمل تتمثل في تزويد العمال 
في  المطبوعة  بالمواد  المهاجرين 
تفاصيل حول  ذلك  يتضمن  المطار. 
العمل  أثناء  والحقوق  المسؤوليات 
إلى بطاقات  باإلضافة  البحرين،  في 
الساخنة  الخطوط  بأرقام  المعلومات 
وخدمات  بالبشر  االتجار  لمكافحة 
التي  والحماية  الشكاوى  معالجة 
تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل، مثل 
المأوى.  وتوفير  السريعة  الخدمات 
جميع  يحصل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إلى  القادمين  المهاجرين  العمال 
بتأشيرة عمل على شريحة  البحرين 
إلى  وصولهم  فور  هاتفية  مكالمات 
المطار، وهو أمر بالغ األهمية على 
المنازل  لعامالت  الخصوص  وجه 
يتعرضن  قد  الالئي  المهاجرات 
لخطر العزلة الجسدية واالجتماعية.

15 الملحق 3: مقتطف من دليل تنظيم سوق العمل )البحرين(.
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Call Centre: 17506055 www.lmra.bh   We hope you have a pleasant stay in Kingdom of Bahrain

Contact us:
In	order	to	communicate	with	LMRA	,	you	may	provide	your	mobile	
number	and	email		via	the	expat	portal	
http://expat.lmra.bh	or	by	visiting		our	client	services	at	LMRA	or	via	
the	call	center	on	17506055	or	visit	your	embassy.
To	 view	 the	 LMRA	 services	 you	 may	 visit	 the	 LMRA	 guide		
http://lmra.bh/portal/en/page/show/214.
For	more	information	call	17506055	or	visit	us	on	www.lmra.bh.

Transfer to another employer
A	worker	has	the	right	to	transfer	to	another	employer,	as	per	the	
provisions	of	the	LMRA	resolution	no	79	for	2009	regulating	the	transfer	
process	as	follows:
1.	Transfer	without	consent	of	employer:
•	 Complete	one	full	year	with	the	current	employer	before	starting	

transfer	process.
•	 Notify	the	current	employer	of	your	intent	to	transfer	via	a	registered	

letter	and	retain	the	notification	of	receipt	of	the	same	from	the	post	
office,	within	the	time	fixed	in	the	employment	contract	and		not	
exceeding	3	months		notice	period.

•	 Then	follow	up	with	the	new	intended	employer	for	application	
submission	and	LMRA	requirements	for	transfer.

2.	Transfer	with	consent:
•	 In	coordination	with	first	employer	the	2nd	employer	applies	for	the	

worker	at	LMRA	meeting	all	the	requirements.
•	 In	the	LMRA	system	the	first	employer	allows	transfer	for	the	worker	

and	the	transfer	is	done	after	the	second	employer	pays	the	necessary	
fees.

3.	Transfer		in	case	of	expired	work	permit	or	other	reasons
•	 Inform	the	LMRA	of	your	intention	within	30	days	before	expiry	of	

your	work	permit	or	within	5	days	of	your	knowledge	of	cancellation	
of		your	work	permit,	by	coming	personally	to	the	LMRA.

•	 You	are	given	30 days	period	to	transfer	and	within	this	period	you	
are	not	allowed	to	take	up	any	form	of	employment	.

Make	sure	you	complete	your	medical	examination	
within	30	days	of	arrival	to	the	Kingdom

 
 

After arrival into the Kingdom of Bahrain:
To	avoid	any	penalties	and	legal	issues	or	cancellation	of	your	work	
permit,	and	to	determine	your	stay	in	the	kingdom	legally	please	follow	
these	steps:
1.	 Work	only	the	job	you	are	assigned	in	your	work	permit	and	no	other	

job.
2.	 Work	only	in	the	location	of	the	site	mentioned	in	your	work	permit,	

or	other	branches	of	the	same	employer	and	same	job.
3.	 Cooperate	with	the	LMRA	inspection	officers	when	they	ask	for	

verification	of	fingerprints	or	documents.
4.	 Stick	to	the	rules	of	your	employment	contract.
5.	 Your	request	for	transfer	will	prevent	your	employer	from	renewing	

your	work	permit	or	registering	you	as	absent	from	work.
6.	 Do	not	pay	any	amount	in	return	for	a	work	permit,	or	to	renew	your	

work	permit	or	to	transfer	to	another	employer.
7.	 Abide	by	all	Kingdom	of	Bahrain	laws	and	respect	the	traditions	and	

culture	of	the	country.
8.	 Do	not	be	absent	from	work	for	more	than	15	continuous	days		

without	notifying	your	employer	or	his	permission,	or	any	other	
reason	not	mentioned	in	the	law.

9.	 If	you	have	any	dispute	with	your	employer	please	refer	to	the	labour			
courts	at	the	Ministry	of	Justice	and	Islamic	affairs.

10.	You	can	check	status	of	your	work	permit	by	mobile	service	at	any	
time	send	a	message	with	your	ID	card	number	add	your	personal	
number	(CPR	XXXXXXXXX)	to	the	following		number		Batelco	90168,	
Zain	77070	or	Viva	98690.	

Expat Portal
You	can	use	this	service	to	check	the	status	of	your	work	permit	or	your	
family	anytime	and	related	details.
You	may	access	the	service	with	your	personal	number	and	the	expiry	
date	of	your	passport	on	http://expat.lmra.bh

Services provided by LMRA to expatriate employees
•	 Issue	work	permit	and	work	permit	renewal.
•	 Transfer
•	 Provide	entry	visa	and	residence	permit	and	multiple	entry,	and	ID	
cards	for	worker	and	family	in	coordination	with	concerned	bodies.

•	 Facilitate	medical	checkup	appointments	in	coordination	with	
Ministry	of	health.	

Important Instructions
Before leaving your country: 
1.	Check	validity	of	your	work	permit	on	LMRA	website			
www.lmra.bh	by	entering	your	permit	number	in	the	proper	field.	via	
http://lmra.bh/portal/en/express_services
•	 If you have worked in Bahrain before please hand over your old 

ID card to your employer before he applies for you.
2.	Make	sure	you	carry	the	following	documents	with	you:

•	 2	copies	of	your	passport,	must	be	valid	for	more	than	6	months.	
•	 Copy	of	the	LMRA	work	permit.
•	 Copy	of	employment	contract.
•	 Driving	license	(if	available).	
•	 Degrees	and	qualification	certificates		
(if	available).	

•	 Copy	of	marriage	certificate	if	you	
intend	to	bring	your	spouse	and	children.

3.	Please	refer	to	the	list	of	approved	medical	centers	in	your	country		to	
carry	out	medical	checkups	at	these	approved	centers	only.		
To	check	list	please	visit:	

				http://clinics.lmra.bh	

When you arrive in the Kingdom of Bahrain:
Proceed	to	the	LMRA	counters	and	provide	copy	of	your	work	permit	and	
passport,	the	LMRA	will	coordinate	with	concerned	bodies	to	provide	you	
with	a	ID	card,	residence	permit	and	medical	appointment	for	checkup.
You	 will	 provide	 LMRA	 with	 your	 finger	 prints	 your	 photo	 and	 your	
signature	at	the	LMRA	counter	when	you	first	enter	the	kingdom.	If	this	
is	not	possible	 at	 airport	 you	will	 have	 to	visit	 the	LMRA	headquarters	
within	one	month	of	arrival.
In	case	you	wish	to	do	transfer	you	will	have	to	fill	a	transfer	request	form	
and	attach	your	ID	card	copy.

Version	5.0	
Expatriate Employees’ GuideEn
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Keep	your	passport	in	your	possession.	Do	not	give	
it	to	anyone,	unless	you	fully	agree	and	consent	to	
keep	it	with	your	employer	.

Important Notice:	In	case	of	bringing	your	dependants	they	should	
either	 accompany	 you	 or	 arrive	 after	 you.	 Each	 family	 member	
should	have	a	separate	passport.

Stay Legal

بعد الوصول إلى مملكة البحرين: 
تجنباً ألي عقوبات ومسائل قانونية أو إلغاء تصريح العمل الخاص بك، وحتى تصبح إقامتك في 

المملكة قانونية، يرجى اتباع الخطوات التالية:
تجنب العمل في أي وظيفة أخرى بخالف المذكورة في تصريح العمل.  .1

العمل فقط في الموقع المذكور في تصريح العمل، أو الفروع األخرى لنفس صاحب العمل   .2
ونفس الوظيفة.

التعاون مع ضباط تفتيش هيئة تنظيم سوق العمل عندما يطلبون التحقق من بصمات األصابع   .3
أو الوثائق الخاصة بك.

االلتزام بقواعد عقد العمل الخاص بك.  .4
العمل  الحالي من تجديد تصريح  العمل  سيمنع طلبك لالنتقال لصاحب عمل جديد صاحب   .5

الخاص بك أوسيلجأ لتسجيلك كمتغيب عن العمل.
ال تدفع أي مبلغ مقابل استخراج تصريح العمل أو تجديده أو االنتقال للعمل لدى صاحب عمل   .6

آخر.
االلتزام بكافة قوانين مملكة البحرين واحترام تقاليد وثقافة البالد.  .7

عدم التغيب عن العمل ألكثر من 15 يوماً متواصلة دون إخطار صاحب العمل أو إذنه أو   .8
ألي سبب آخر غير مذكور في القانون.

إذا كان لديك أي نزاع مع صاحب العمل، يرجى االحتكام إلى محاكم العمل بوزارة العدل   .9
والشؤون اإلسالمية.

المحمول في  الهاتف  العمل الخاص بك عن طريق خدمة  التحقق من حالة تصريح  يمكنك   .10
أي وقت، أرسل رسالة تحتوي على رقم بطاقة الهوية الخاصة بك وأضف رقمك الشخصي 
أوفيفا   77070 زين   ،90168 باتيلكو  التالي  الرقم  على   )CPR XXXXXXXXX(

.98690
بتلكو
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وزارة  دشنت  السعودية،  العربية  المملكة  وفي 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية موقعا16ً للتثقيف 
العمالي  يهدف إلى نشر المعلومات حول مجموعة من 
الموضوعات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
قوانين العمل وواجبات والتزامات الموظفين وصاحب 
العقود والرعاية الطبية ومعلومات عن  العمل وتجديد 
روابط  على  أيضاً  الموقع  يحتوي  والمساعدة.  الدعم 
حول  واإلرشادات  المعلومات  كتيبات  من  لمجموعة 

مواضيع مثل:

حقوق وواجبات العمالة المنزلية	 
األجور	 
مكافأة نهاية الخدمة 	 
التأمين الصحي 	 
أخالقيات العمل	 

ومع احتواء الموقع على الكثير من المعلومات المفيدة، إال 
فهو  وبالتالي  فقط،  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  متوفر  أنه 

موجه ألصحاب العمل أكثر من الموظفين.

تخوض  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  ُخطى  وعلى 
المملكة العربية السعودية تجربة البرنامج الشامل للمعلومات 
خاصة  عناية  إيالء  مع  بنغالديش،  حكومة  مع  والتوجيه 
للسائقين التجاريين. وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، تعمل 
الحكومتان معاً على تطوير برامج توجيه منسقة عبر توجيه ما 
قبل التوظيف وتوجيه ما قبل المغادرة وتوجيه ما بعد الوصول. 

وكجزء من هذا النموذح التجريبي، سيجري تدريب كبار 
المدربين وتقديم جلسات توجيهية للمهاجرين بما يتماشى 
مع نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه. وبعد ذلك، 

ستجري المنظمة الدولية للهجرة تقييماً شامالً لمعرفة 
آثار هذا النهج على العمال المهاجرين.  

16 الملحق 4: مقتطفات من موقع التثقيف العمالي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )المملكة العربية السعودية(

الجزء الثاني النظام اإليكولوجي للمعلومات
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منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية

باإلضافة إلى المبادرات الحكومية، هناك مجموعة من 
حمالت اإلعالم والتوعية التي تقودها منظمات المجتمع 
من  العديد  هناك  الخليج  في  الدولية  والمنظمات  المدني 
دليل  "حقوقك":  بما في ذلك كتيب  الكويت،  األمثلة في 
العام  االتحاد  عن  صادر  الكويت17  في  الوافدين  للعمال 
لعمال الكويت للعمال المهاجرين. يحتوي هذا الكتيب على 
والكفالة،  الجنسية  وقوانين  العمل،  حقوق  حول  معلومات 
ومعلومات عن معالجة المظالم، وقوانين الهروب وحماية 

األجور وعقد العمل ومعلومات االتصال.

من  المنازل  لعامالت  مماثل  إصداردليل  أيضاً  جرى  كما 
خالل حملة "سقف واحد"، بالتعاون بين جمعية األخصائيين 
الداخلية.  ووزارة  اإلنساني  الخط  ومنظمة  االجتماعيين 
في  المنزليين.18  للعمال  القانوني  الدليل  توفير  جرى  كما 
التوظيف،  وكاالت  ومكاتب  الشرطة  ومراكز  المستشفيات 

ويتضمن معلومات أساسية عن:

األمور المالية 	 
األحوال المعيشية 	 
أنواع اإلقامة	 
المشورة القانونية 	 
الترحيل والهروب 	 
المأوى 	 
القوانين	 

 يصدر الدليل القانوني للعمالة المنزلية في 
خمس عشرة لغة، بما في ذلك اللغة األمهرية. 

17 الملحق 5: مقتطف من كتيب "حقوقك" : دليل للعمالة المهاجرة في الكويت.
18 الملحق 6: مقتطف من الدليل القانوني للعمالة المنزلية )الكويت(.
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باإلضافة إلى المنتجات اإلعالمية التي أصدرتها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في الخليج، عملت المنظمات الدولية ومنظمات 
المجتمع المدني أيضاً على نشر المعلومات األساسية حول الحقوق والمسؤوليات. أصدرت منظمة العمل الدولية مجموعة من األدلة 
لمسارات محددة لهجرة اليد العاملة. تتضمن أدلة السفر الذكية "ترافيل سمارت" معلومات مستهدفة للعمال المهاجرين من دول مختارة 
في جنوب آسيا )يهاجرون إلى دول خليجية معينة(، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحقوق والمسؤوليات والعقد والوثائق ونهاية الخدمة 

والمقابل المادي والسفر ورسوم التوظيف والمخالفات.

المنتجات اإلعالمية تستهدف العمال المهاجرين أنفسهم، فقد أصدرت منظمات المجتمع المدني العديد من األدلة  في حين أن معظم 
ألرباب العمل؛ وال سيما أصحاب العمل للعمالة المنزلية. تتضمن سلسلة توظيف العمالة المنزلية المهاجرة في المملكة العربية السعودية 
وقطر والكويت واإلمارات العربية المتحدة، والتي نشرتها بروجيكت بريدجس )شراكة بين المنظمة غير الحكومية هيفوس ومنظمة 

حقوق المهاجرين(، أقساماً 19 عن:

اعتبارات ما قبل التوظيف 	 
عملية التوظيف 	 
حقوق والتزامات العمالة المنزلية 	 
حقوق والتزامات صاحب العمل 	 
حساب ساعات العمل 	 
إنشاء عالقة عمل وطيدة وبيئة عمل جيدة	 

19 الملحق 7: مقتطف من دليلك لتوظيف عامل مهاجر بالمملكة العربية السعودية 
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تنتشر المبادرات التي تستهدف أرباب العمل – وأرباب عمل العمالة المنزلية المهاجرين على وجه الخصوص – على نطاق أضيق 
ولكن يتزايد وجود مثل هذه المبادرات كإحدى الممارسات الجيدة. يضطلع أرباب العمل بدور حاسم في النظام اإليكولوجي للمعلومات 
كمقدمين رئيسيين للمعلومات. عالوة على ذلك، في حين أن حمالت التوجيه والتوعية بعد الوصول تميل على نطاق أكبر إلى استهداف 
الموظفين، فمن األهمية بمكان أيضاً التأكد من أن أصحاب العمل على دراية جيدة بالحقوق وااللتزامات التي تنطوي عليها العالقة بين 

صاحب العمل والموظف.

البعثات الدبلوماسية 

عملت البعثات الدبلوماسية التي تمثل الدول اآلسيوية في الخليج كثيراً وعلى نحو استباقي على تعزيز حماية المواطنين. ففي عمان، على 
سبيل المثال، تقدم سفارة الهند منازل شهرية مفتوحة. وفي المملكة العربية السعودية، وضعت سفارة الهند مبادئ توجيهية للمواطنين 
الهنود بالمملكة، تغطي مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك نظام العمل وآليات التظلم واالنتصاف وكيفية الوصول إلى برامج 
المتحدة مجموعة من الحمالت اإلعالمية  العربية  التواجد في الخارج. نفذت سفارة باكستان في اإلمارات  أثناء  الرعاية االجتماعية 
والتوجيهية، بما في ذلك التوعية المالية، بينما تطرق هذا التقرير بالفعل إلى الدور المهم الذي تضطلع به سفارة الفلبين في إدارة ندوة 

توجيه ما بعد الوصول والتي تستمر قرابة الساعة والنصف. 

)باكستان(،  20، وملحقون رعاية مجتمعية  لديها ملحقون عماليون متخصصون  ما يكون  التي غالباً  ببُلدان دول اآلسيوية –  مقارنة 
وملحقون رعاية اجتماعية )الفلبين( – ال تزال سفارات دول شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في الخليج تفتقر في أغلب األحيان إلى 
الموارد الالزمة لتقديم نفس المستوى من الدعم والمساعدة إلى رعاياهم )انظر الشكل 9(. وهذا ليس باألمر الُمستغرب باعتبار التاريخ 
العديد  أن  الخليج. ومع  األفارقة في دول  المهاجرين  للعمال  نسبياً  الحديث  والتدفق  اآلسيوية،  الدول  العاملة من  اليد  لهجرة  األطول 
من العمال المهاجرين أخبرونا بإنهم سيتوجهون إلى سفارتهم أو ممثلهم القنصلي في حالة الطوارئ، فقد أشار العديد منهم أيضاً إلى 
تفضيلهم طلب الدعم داخل مجتمعهم أو من منظمات المجتمع المدني أو السلطات الحكومية الرسمية. لقد ذلك هو الوضع الشائع على 

وجه الخصوص في حالة عدم وجود تمثيل قنصلي داخل حدود الدولة.  

الخليج وتقدم حالياً  إفريقيا والقرن اإلفريقي في  بالفعل بعض سفارات منطقة شرق  استثناءات مهمة، وقد طورت  ومع ذلك، هناك 
خدمات رعاية اجتماعية مهمة. وتقدم سفارة أوغندا في الرياض، على سبيل المثال، قائمة بوكاالت التوظيف المعتمدة لدعم هجرة 
العمالة النظامية لمواطنيها إلى المملكة. كما يوجد لدى السفارة لديها آلية لمعالجة المظالم وخط مساعدة للعمال المهاجرين المحتاجين 
إلى المساعدة. وعلى غرار العديد من السفارات في المنطقة، تستعين سفارة أوغندا في المملكة العربية السعودية بوسائل التواصل 
االجتماعي على نحٍو فعال لنشر المعلومات المهمة للجالية األوغندية. تُبدي العديد من السفارات تعاوناً وثيقاً مع مجتمعاتها، غالباً من 

خالل متطوعين معتمدين لالتصال المجتمعي، والذين يمثلون مصادر مهمة للدعم والمساعدة.

أكد عدد من السفارات التي جرت مقابلتها على أهمية استكشاف برنامج توجيه ما بعد الوصول وأعربت عن بالغ اهتمامها بهذا األمر. 
ومع ذلك، أشار الكثيرون إلى مجموعة من التحديات، بما في ذلك نقص التمويل والموارد والقدرات التقنية. إضافة إلى ذلك، لوحظ 
خالل عدة مقابالت أن السفارات تواجه تحديات حادة بسبب عدد المهاجرين أصحاب األوضاع غير النظامية في بلد المقصد، مما يجعل 

المساعدة في معالجة المظالم، على سبيل المثال، أمراً أكثر صعوبة.

20 هناك عدد متزايد من الملحقين العاملين لبُلدان منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في الخليج، بما في ذلك، على سبيل المثال، في السفارات الكينية بالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر.
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الشكل 9: البعثات الدبلوماسية لدول شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي بدول الخليج 

متوفرة في بُلدان الخليج المجاورةمتوفرة في بُلدان المقصد

سفارة جمهورية 
بوروندي
)الرياض(

القنصلية العامة 
لجمهورية بوروندي

)دبي(

سفارة جمهورية 
بوروندي
)الرياض(

سفارة جمهورية 
بوروندي
)الرياض(

سفارة جمهورية 
بوروندي
)الرياض(

سفارة جمهورية 
بوروندي
)الرياض(

سفارة جمهورية جيبوتي
)الرياض(

سفارة جمهورية جيبوتي
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية جيبوتي
)الرياض(

سفارة جمهورية جيبوتي
)الرياض(

سفارة جمهورية جيبوتي
)مدينة الكويت(

سفارة جمهورية جيبوتي
)الدوحة(

سفارة إريتريا
)الرياض(

 سفارة إريتريا 
)أبو ظبي(

 سفارة إريتريا 
)أبو ظبي(

سفارة إريتريا 
)الرياض(

سفارة إريتريا 
سفارة إريتريا )الدوحة()الجابرية(

قنصلية جمهورية إثيوبيا 
الديمقراطية االتحادية

)المنامة(

سفارة جمهورية إثيوبيا 
الديمقراطية االتحادية 

)أبو ظبي(

سفارة جمهورية إثيوبيا 
الديمقراطية االتحادية 

)مسقط(

سفارة جمهورية إثيوبيا 
الديمقراطية االتحادية 

)الرياض(

سفارة جمهورية إثيوبيا 
الديمقراطية االتحادية 

)مدينة الكويت(

سفارة جمهورية إثيوبيا 
الديمقراطية االتحادية 

)الدوحة(

سفارة جمهورية كينيا 
)مدينة الكويت(

سفارة جمهورية كينيا 
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية كينيا 
)مسقط(

سفارة جمهورية كينيا 
)الرياض(

سفارة جمهورية كينيا 
)الزهراء(

سفارة جمهورية كينيا 
)الدوحة(

سفارة جمهورية رواندا
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية رواندا
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية رواندا 
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية رواندا
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية رواندا
)أبو ظبي(*

سفارة جمهورية رواندا
)الدوحة(

سفارة جمهورية 
الصومال الفيدرالية

)الرياض(

سفارة جمهورية 
الصومال الفيدرالية

)أبو ظبي(

سفارة جمهورية 
الصومال الفيدرالية

)مسقط(

سفارة جمهورية 
الصومال الفيدرالية

)الرياض(

سفارة جمهورية 
الصومال الفيدرالية
)مدينة الكويت(

سفارة جمهورية 
الصومال الفيدرالية

)الدوحة(

سفارة جمهورية أوغندا 
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية أوغندا 
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية أوغندا 
)أبو ظبي(

سفارة جمهورية أوغندا 
)الرياض(

سفارة جمهورية أوغندا 
)الرياض(

سفارة جمهورية أوغندا 
)الدوحة(

سفارة جمهورية تنزانيا 
المتحدة

)الكويت(

سفارة جمهورية تنزانيا 
المتحدة

)أبو ظبي(

سفارة جمهورية تنزانيا 
المتحدة
)مسقط(

سفارة جمهورية تنزانيا 
المتحدة

)الرياض(

سفارة جمهورية تنزانيا 
المتحدة

)مدينة الكويت(

سفارة جمهورية تنزانيا 
المتحدة

)الدوحة(

سفارة جنوب السودان
)الرياض(

سفارة جنوب السودان
)أبو ظبي(

سفارة جنوب السودان
)أبو ظبي(

سفارة جنوب السودان
)الرياض(

سفارة جنوب السودان 
)مدينة الكويت(

سفارة جنوب السودان 
)الدوحة(

جمهورية السودان

بوروندي

كينيا

إريتريا

الصومال

 جمهورية 
تنزانيا المتحدة

جيبيوتي

رواندا

إثيوبيا

أوغندا

* تقدم السفارة الكينية في الكويت أيضاً بعض الخدمات القنصلية للمواطنين الروانديين. 

ُعمانالبحرين  اإلمارات العربية 
المتحدة

 المملكة العربية 
السعودية

قطرالكويت
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باإلضافة إلى النشرات والكتيبات والمواقع اإللكترونية المخصصة، هناك العديد من المبادرات الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى نشر 
المعلومات األساسية للعمال المهاجرين في المراحل بالغة األهمية في دورة هجرة اليد العاملة. كما تزايد انتشار استخدام تطبيقات الهاتف 
المحمول وتشير إلى قناة معلومات غير مكتشفة في دورة هجرة اليد العاملة. ومع ما تحظى به األدوات الرقمية من جاذبية خاصة في 
أعقاب جائحة "كوفيد-19"، ال سيّما عندما تتزايد صعوبة تنظيم جلسات التوجيه الشخصية، فيجب اعتبارها أداة مكملة لجلسات التوجيه 
لها. ال شك أن القنوات الرقمية تساعدنا في التغلب على تحديات الحجم والتواصل على نحٍو أفضل، ولكن  الشخصية وليست بديالً 
استخدامها على نطاق واسع سيعتمد على محو األمية الرقمية المعززة وإمكانية الوصول بين العمال المهاجرين )يونوين وهاريندراناس 
وغيمير 2021(. عالوة على ذلك، بينما تستخدم الهواتف الذكية على نطاق كبير، ال ينبغي االفتراض أن جميع المهاجرين لديهم 

وصول سهل إلى اإلنترنت من خالل أجهزتهم المحمولة.

تطبيق جاست جود وورك  

جاست جود وورك هو تطبيق مجاني 
خصيصاً  مصمم  المحمول  للهاتف 
لتزويد العمال المهاجرين بالمعلومات 
المهمة حول المراحل المختلفة لعملية 
هجرة اليد العاملة. ُصمم هذا البرنامج 
بدعم من منظمة فيفتي اييت )85( – 
وهي منظمة بالمملكة المتحدة تحارب 
التوظيف  وتناصر  بالبشر  اإلتجار 
األخالقي – من قِبل عامل كيني مهاجر 
والذي   ،2018 عام  في  قطر  إلى 
تعرض هو نفسه لالستغالل، ويغطي 
هذا البرنامج كافة جوانب الهجرة بدًء 
من االستقدام، مروراً بعملية التوظيف 
والحياة في بلد المقصد. يوجه التطبيق 
من  الخارج  إلى  المهاجرين  العمال 
معلومات  ويوفر  وثائقهم  إدارة  خالل 
وأشكال  العمل  قوانين  حول  أساسية 

االستغالل الشائعة بغية تجنبها إلى جانب 
وكيفية  االستعداد  لعدة نصائح حول  تقديمه 

يوجد  اإلفريقي،  والقرن  إفريقيا  شرق  منطقة  وفي  المختلفة.  الهجرة  لمسارات  محتوى  التطبيق  كما صمم  بالخارج.  النجاح  تحقيق 
بالبرنامج مسارات للهجرة بين أوغندا وكينيا من الجانب المرسل للعمالة، والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر 
بوصفها بُلدان المقصد. ويجري مجدداً تطوير محتوى هذا التطبيق ليشمل كالً من جمهورية تنزانيا المتحدة والبحرين والكويت وُعمان.
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منصة سمارت ليبور

دشنت اإلمارات العربية المتحدة 
منصة سمارت ليبور "وهي منصة 

تعليمية وتفاعلية تهدف إلى جعل 
الماليين من العمال العاديين أكثر 

 سعادة وذكاء وإنتاجية". 
يقدم التطبيق مجموعة كبيرة من 

الدورات متعددة اللغات التي تستهدف 
العمال ذوي الدخول المنخفضة، بما 

في ذلك على سبيل المثال:

الصحة	 
مهارات الكمبيوتر 	 
قواعد القيادة والسالمة 	 
الثقافة اإلماراتية	 

التعليم والتدريب

في حين أن حمالت اإلعالم والتوعية المتدرجة تنازلياً تلبي حاجة ماسة، وتعمل على سد الفجوات المعلوماتية الهامة، فإن تركيزها 
على العقبات التي تعترض العمال المهاجرين في بعض األحيان يعمل على تهميش االحتياجات المعلوماتية الهامة حول فرص التطوير 
الشخصي والمهني. يعد تطبيق سمارت ليبور مثال جيد ألداة رقمية مبتكرة مصممة لتثقيف وتمكين العمال المهاجرين ذوي الدخول 

المنخفضة؛ كما أنه مثال جيد على االهتمام المتزايد بالتعليم والتدريب.

على مدار السنوات األخيرة، جرى استثمار الكثير من الجهود بهدف إصدار ونشر أدلة وكتيبات وأدبيات متعددة اللغات تحتوي على 
معلومات أساسية لكل من أصحاب العمل والعمال المهاجرين )والتي غالباً ما تستهدف العمالة المنزلية المهاجرة على وجه التحديد(. 
تمثل هذه الجهود خطوات مهمة في تحسين صحة نظام المعلومات األوسع نطاقاً وينبغي اإلشادة بها والبناء عليها. ومع وجود حاجة 
ماسة إلى التركيز على الحقوق والمسؤوليات والتظلمات، إال أن العمال المهاجرين في الخليج يواجهون أيضاً فجوات معلوماتية كبيرة 
حول فرص التطور الشخصي والمهني. يسافر العمال المهاجرون إلى الخارج بغية الحصول على العمل آملين في الوصول إلى الفرص 
التي ال تتوافر لهم عادة في بالدهم. بخالف الرواتب المرتفعة، يحرص العمال المهاجرون أيضاً على تحسين مهاراتهم وتعزيز آفاقهم، 
سواء في الخليج أو عند عودتهم إلى بُلدانهم. وقد أعرب معظم المهاجرين الذين جرت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير عن رغبتهم في 
تحسين مهاراتهم اللغوية، على سبيل المثال؛ جرى تسليط الضوء على اللغتين اإلنجليزية والعربية، ولكن بالنسبة إلى العمالة المنزلية 
المهاجرة، كان هناك تفضيل قوي للغة العربية. باإلضافة إلى المهارات الرقمية والمهارات الشخصية مثل االتصال والشبكات وحل 
المشكالت، فإن التركيز المعزز على تحسين المهارات والتدريب والتعليم لن يفيد العمال المهاجرين أنفسهم فحسب، بل سيفضي إلى 

إنشاء قوة عاملة أكثر مهارة تصب في مصلحة أصحاب العمل، بل وتفيد االقتصاد األشمل.
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في حين أن النظام اإليكولوجي للمعلومات الذي يستهدف العمال المهاجرين في الخليج يركز في العادة على مجموعة من الموضوعات 
عند تداخل الحقوق والمسؤوليات، ظهرت، على مدار السنوات األخيرة، مجموعة من المبادرات التي تحاول تمكين العمال المهاجرين 

من خالل التعليم والتدريب ورفع المهارات وتحسين المعرفة المالية منها: 

إنشاء مراكز تدبير )وفقاً للقانون االتحادي رقم 10 لعام 2017 بشأن العمالة المنزلية( بعد أن عمدت وزارة الموارد البشرية 	 
تبسيط  االستقدام، وكذلك  بأنظمة  المتعلقة  المشكالت  العاملين وحاولت معالجة  استقدام  تقييم ظروف وكاالت  إلى  والتوطين 
استقدام العمالة المنزلية، بما في ذلك التكاليف وتنمية المهارات ذات الصلة. تؤول ملكية مراكز تدبير إلى القطاع الخاص، 
ولكنها تخضع للمراقبة والتنظيم من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي تعتبر بمثابة مركز شامل الستقدام وتدريب 
وتوظيف عمال الخدمة المنزلية. قد يتحمل صاحب العمل تكاليف وحدات تحسين المهارات وتشمل اإلسعافات األولية لألطفال 
وإعداد الطعام والشراب وتحسين الممارسات المنزلية وتعليم الطفولة المبكرة )بما في ذلك سرد القصص واأللعاب واألنشطة 

لألطفال(، من بين أشياء أخرى كثيرة.

تأسس معهد التدبير المنزلي في عام 2015 في دبي بغية توفير التعليم والتدريب للعمالة المنزلية الوافدة، يقدم المعهد دورات 	 
واالحتياجات  المسنين،  ورعاية  لألطفال  األولية  اإلسعافات  إجراء  على  والتدريب  األولى،  السنوات  في  للتعليم  مخصصة 
الخاصة، ونظافة األغذية وإدارة شؤون المنزل. في عام 2021، افتتح المعهد أول مركز تدريب سكني في اإلمارات العربية 

المتحدة للعمالة المنزلية.

رابطة سانديجان هي منظمة غير حكومية في الكويت تعمل على تعزيز الرفاهية العامة للعمال المهاجرين وتقدم مجموعة من  	
الدورات التدريبية منها، على سبيل المثال، دورات حول اإلنعاش القلبي الرئوي والحياكة واإللمام باألمور المالية.

مركز رعاية الدانوب هو مبادرة غير ربحية مقرها دبي وترأسها مجموعة الدانوب ومرخصة من قبل هيئة تنمية المجتمع. يقدم  	
المركز برامج تلبي احتياجات العمال المهاجرين، والتي تغطي، على سبيل المثال، مهارات االتصال واللغة وإجراء المقابالت.

مؤسسة حياة ذكية هي منظمة غير ربحية/منظمة غير حكومية مقرها في دبي وتركز على تقديم الخدمات والتدريب للعاملين  	
العاديين، مع إيالء العناية بالمهارات الشخصية مثل اللغة )العربية( ومحو األمية واإللمام بمهارات الحاسوب

مبادرة إنجاز العرب بشراكة مصرف إتش إس بي سي وزوإيزي بشأن االدخار للخير، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد العمال 	 
ذوي الدخول المنخفضة في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت ومصر بمهارات اإللمام باألمور المالية، بما 

في ذلك كيفية فتح حساب مصرفي، وكيفية عمل ميزانية واالدخارللمستقبل.

منصة جو رايز هي عبارة عن منصة للتكنولوجيا المالية في اإلمارات العربية المتحدة دخلت في شراكة مع مجموعة من 	 
الشركاء الماليين والتأمينيين بغية تزويد العمال المهاجرين )ومعظمهم من العمال المنزليين( بإمكانية الوصول إلى الخدمات 

الرئيسية، بما في ذلك عدم وجود حد أدنى للحسابات المصرفية الخاصة بالرواتب.
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وتقودها  على الرغم من التصور السائد، في أغلب األحيان، بأن حمالت اإلعالم والتوعية في الخليج هي حمالت متدرجية تنازلياً 
الوزارات الحكومية في الغالب، فقد أوضح بحثنا لهذا التقرير أن العمال المهاجرين أنفسهم يميلون أيضاً إلى البحث عن المعلومات 
ومشاركتها من خالل الشبكات االجتماعية. يميل اإلثيوبيون في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، إلى طلب المعلومات 
والنصائح من أبناء جلدتهم من اإلثيوبيين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ويتواصل الكينيون في قطر مع مواطنيهم المتواجدين 
هناك. وهذا ما يجري مع العمالة المنزلية. وبحسب ما ذكره أحد قادة المجتمع في الخليج، في إشارة إلى حقيقة أن العمالة المنزلية 
المهاجرة ال تتصفح المواقع الحكومية، "صدقني، شخص يعمل لمدة 18 ساعة بالمنزل... يستيقظ الرابعة أو السادسة صباحاً...... 

وينام حوالي الواحدة من صبيحة اليوم التالي، لن يكون لديه الوقت لمطالعة ما يجري". 

ومع أن هذا ليس باألمر الغريب، إال أن له آثاراً مهمة على كيفية فهمنا لنظام المعلومات األشمل، وكيف يجري تصور جهود اإلعالم 
والتوعية، إذا كانت ستصل بنجاح إلى الجمهور المستهدف المقصود. يعد تحديد األفراد والمؤسسات الموثوق بها والتي من خاللها 
تتدفق المعلومات أمر أساسي لنظام إيكولوجي سليم للمعلومات، وهذا يتطلب فهماً أعمق لكيفية إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها.

لقد لوحظ منذ فترة طويلة أن الشبكات االجتماعية هي المحطة األولى لالتصال بالعامل المهاجر للحصول على المعلومات )كرايست 
2012 وماليت ونوفل 2016 وأتونج وماياه وأوديجي 2018 وبورميدي والشهراني 2021(. يعد األقارب واألصدقاء والجيران 
والزمالء هم أكثر مصادر المعلومات الموثوقة للعمال المهاجرين، في كل من بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد. أدت األعداد المتزايدة، في 
جميع أنحاء الخليج، من المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى تعزيز المجتمعات وانتشار المنظمات والمجموعات 

المجتمعية. تشمل األمثلة ما يلي:

جمعية رعاية المغتربين الكينيين )كدوا( باإلمارات العربية المتحدة	 
كدوا هي منظمة تطوعية تخدم احتياجات الكينيين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة إلى األنشطة االجتماعية 
والثقافية، تقدم كدوا المشورة وتدعم الكينيين المحتاجين للمساعدة. وخالل جائحة "كوفيد-19"، تولت كدوا إدارة بنك 
طعام لدعم الكينيين باإلمارات الذين فقدوا وظائفهم وساعدت في إعادة أكثر من خمسة آالف من العمال المهاجرين 

إلى أوطانهم.

الجالية األوغندية في قطر )أوجاكوك( 	 
أوجاكوك هي جمعية رسمية غير ربحية تتألف من أشخاص يعيشون في قطر، وهي تهدف في األساس إلى دعم رفاهية 
باألعياد  بتوزيع إعالنات مجتمعية وتقيم االحتفاالت  تقوم أوجاكوك  الذين يعيشون في قطر. كما  جميع األوغنديين 
الوطنية ونشر المعلومات، بما في ذلك نشر التحديثات الطارئة على قانون العمل. تتمتع أوجاكوك بحضور افتراضي 
قوي، والذي يتضمن موجزات نشطة على فيسبوك وتويتر، وقناة مخصصة على اليوتيوب تستضيف مناقشات مباشرة 

حول مجموعة من الموضوعات، منها:

تحديثات لقانون العمل القطري 	 
الكفاالت والوظائف 	 
جوازات السفر والحد األدنى لألجور 	 
كوفيد-19	 

الجمعية اإلثيوبية في دبي واإلمارات الشمالية 	 
تقدم الجمعية اإلثيوبية في دبي واإلمارات الشمالية، وهي منظمة غير ربحية، التدريب والتعليم واألنشطة االجتماعية 
واالستشارات لإلثيوبيين في اإلمارات العربية المتحدة، مع إيالء عناية خاصة بالعمال المهاجرين الوافدين حديثاً وذوي 
الدخول المنخفضة. كما تساعد الجمعية في الخدمات القنصلية وتدعم اإلثيوبيين الضعفاء في حالة الطوارئ الطبية أو 
في حال إيداع أي منهم بالسجن. تتمتع الجمعية بتواجد قوي على مواقع التواصل االجتماعي )إذ يتابعها ما يزيد عن 

50,000 شخص على الفيسبوك(. 

الشبكات االجتماعية
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باإلضافة إلى هذه المجموعات المجتمعية القائمة على الجنسية في الخليج، ظهرت مجتمعات كنسية تتفاعل مع هذه المجموعات.21 
المسيحية مثل أوغندا وكينيا وإثيوبيا وبوروندي وإريتريا وجنوب السودان  البُلدان ذات األغلبية  الكنسية من  المجتمعات  نشأت هذه 
ورواندا، وفور وصولهم إلى الخليج، يسارع العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا وشمال إفريقيا في البحث عن الكنائس وعادةً 
ما يجتمعون للحصول على خدمات الكنيسة صباح الجمعة من كل أسبوع. باإلضافة إلى االحتياجات الروحية العاجلة، تؤدي التجمعات 
الكنسية مهمة اجتماعية بالغة األهمية يجري من خاللها تكوين روابط قوية، وبناء شبكات اجتماعية وتبادل النصائح والمعلومات. تمثل 

تلك المجموعات االجتماعية شريان الحياة للنظام اإليكولوجي للمعلومات. 

بينما أصبحت الشبكات االجتماعية، مثل تلك التي تكونت في المجموعات الكنسية في جميع أنحاء الخليج أحد المعالم المهمة للنظام 
اإليكولوجي للمعلومات، إال أن العديد من األشخاص الذين جرت مقابلتهم أشاروا إلى أن المعلومات المتداولة في األوساط االجتماعية 
غير الرسمية ليست دقيقة دائماً. وبحسب ما ذكره أحد قادة المجتمع، فإن نصيحة األصدقاء وجهات االتصال االجتماعية "قد تكون 
حسنة النية ولكنها غير مدروسة جيداً". كما وصف عامل مهاجر آخر هذا الشعور قائال: "سيوجهك بعض األصدقاء وسيضللك 

اآلخرون". قد تكون الشبكات االجتماعية إذن مصدراً للمعلومات، ولكنها أيضاً مصدر للمعلومات المضللة. 

لقد كشف هذا البحث أنه في حين أن الثقة االجتماعية هي المفتاح لتحديد األطراف الفاعلة والمؤثرة في النظام البيئي للمعلومات، فمن 
الضروري عدم مساواة الثقة االجتماعية بالدعم االجتماعي. وعلى الرغم من اعتبار الشبكات االجتماعية – واألصدقاء والعائلة على 
وجه الخصوص – غالباً بأنها المصدر األهم للمعلومات طوال دورة هجرة اليد العاملة، فقد أُخبرنا أيضاً بالعديد من الحاالت التي كانت 
فيها الثقة االجتماعية بحد ذاتها حافزاً للخداع. في إحدى الحاالت، تحدثنا إلى مدبرة منزل كينية في الخليج، كان عليها أن تدفع مقابل 
توظيفها، ولم تحصل على عقد قبل مغادرتها، وانتهى األمر بحصولها على راتب أقل واضطرارها إلى العمل لساعات أطول مما وعدت 
به، والغريب أن الشخص الذي استقدمها للعمل كان ابن عمها. ولسوء الحظ، تكررت مثل هذه األمور على نطاق أوسع، لتشير مرة 

أخرى إلى مشكلة انتشار المعلومات المضللة.

21 تتعاون الطوائف الكاثولوكية واإلنجليكية وغير من الطوائف المسيحية في جميع أنحاء الخليج معاً للدفاع عن مجموعة من القضايا، مثل االتجار بالبشر. المشاورة المسكونية اإلقليمية التي عقدها التحالف 
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-Migration- االنجليكاني ومهمة البحارة، الهجرة اآلمنة إلى الخليج، يناير 2020، متاح على

.into-the-Gulf-%E2%80%93-FINAL.pdf

يجب أن يدرك العمال المهاجرون أن بعض اإلثيوبيين يسعون إلى استغالل أبناء جلدتهم من 
خالل حثهم على الهجرة من خالل الهروب عبر الحدود. وفي الواقع، يتورط هؤالء األشخاص 
الذين  األشخاص  إلى  األموال  إرسال  بعدم  أنصحهم  ولذلك،  أسباب.  لعدة  بالبشر  االتجار  في 
يطلبون بعض المبالغ المالية نظير إرجاع العمال المهاجرين إلى أوطانهم، ألن هؤالء األشخاص 

يخدعونهم.

عاملة منزل إثيوبية مهاجرة تحكي لنا عن تجربتها في الخليج
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مواقع التواصل االجتماعي

من المعروف منذ فترة طويلة أن وسائل التواصل االجتماعي تضطلع بدوٍر بارٍز ومتزايد في اتخاذ األفراد للقرارات المتعلقة بالهجرة. 
في السنوات األخيرة، مهد ظهور وسائل التواصل االجتماعي الطريق لظهور مجتمعات افتراضية، وأصبحت شبكات ومجموعات 
والدعم  المعلومات  ونشر  المجتمع  لتكوين  مهمة  محاور  الفيسبوك  مثل  االجتماعية  الشبكات  مواقع  على  اإلنترنت  عبر  المغتربين 
التواصل االجتماعي في حياة المهاجرين في المملكة العربية  االجتماعي )ماليت ونوفل 2016(. وخالل بحثهما حول دور وسائل 
السعودية، يذكر بورمهدي والشهراني )2021( أن 66 في المائة من المستجيبين أشاروا إلى أن قرارهم بالهجرة جاء بدعوة تلقتها 
العائلة واألصدقاء عبر وسائل التواصل االجتماعي )العديد منهم كانوا مقيمين في المملكة العربية السعودية(. كان 42 في المائة من 
المشاركين أعضاء في مجموعات المهاجرين عبر اإلنترنت، واستخدم 56 في المائة مواقع التواصل االجتماعي للتعرف على الحياة 

في المملكة العربية السعودية.

في جميع أنحاء الخليج، هناك العشرات من المجتمعات االفتراضية. يشيع استخدام فيسبوك على وجه الخصوص، إذ أن هناك بعض 
المجموعات يتابعها عشرات اآلالف، ومع ذلك، عادةً ما يلجأ العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى استخدام 
تطبيقات الهاتف المحمول مثل الواتساب وتيليجرام لتبادل المعلومات والنصائح والدعم. يتضمن المحتوى عبر هذه األنظمة األساسية، 

على سبيل المثال:

الفاعليات واألنشطة االجتماعية.	 
فرص التعليم والتدريب واكتساب المهارات.	 
اإلعالنات واإلخطارات الرسمية )مثل الصادرة عن السفارات(.	 
إعالنات الوظائف الشاغرة )طالع الشكل 10(.	 
معلومات وتحديثات حول جائحة "كوفيد-19".	 
اإلعالنات المبوبة - بما في ذلك بيع المالبس واألدوات المنزلية.	 
المساعدة والدعم في التوثيق والعودة إلى الوطن وغيرها من الخدمات.	 
التوعية والتثقيف بقوانين العمل.	 
رسائل دينية.	 

الجزء الثاني النظام اإليكولوجي للمعلومات
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في حين أن الفيسبوك هو المنصة المفضلة للعمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في الخليج، فقد انتشر استخدام 
منصات أخرى مثل التيك توك بين المهاجرين لنشر المعلومات األساسية وتشكيل شبكات التضامن بين العمال المهاجرين. في أعقاب 
اتجاهات مماثلة في سنغافورة، وبين العمال المهاجرين اآلسيويين في دبي، تتجه العمالة المنزلية المهاجرة من شرق إفريقيا والقرن 
البعض  يستخدم  بينما  للمستخدم.  قصير  مرئي  محتوى  لتقديم  مصمم  جوال  تطبيق  وهو  توك،  التيك  برنامج  استخدام  إلى  اإلفريقي 
التطبيق لمشاركة المعلومات والنصائح، جمع البعض اآلخر عدداً هائالً من المتابعين عبر اإلنترنت من خالل إنتاج مقاطع فيديو تتسم 
بروح الدعابة حول ظروف المعيشة والعمل التي حصدت مئات اآلالف من المشاهدات. غالباً ما تكون مقاطع الفيديو هذه مستقطبة 
تماماً ويصممها أشخاص ينتقدون ما يُنظر إليه على أنه انتهاكات لحقوق اإلنسان، من ناحية، ويطالبون بحسن معاملة العمالة المنزلية 
في الخليج من ناحية أخرى. تعني القوانين اإللكترونية الصارمة في الخليج أن العمال المهاجرين الذين ينتجون محتوى على وسائل 

التواصل االجتماعي يتعرضون للمساءلة القانونية.

في حين أن وسائل التواصل االجتماعي أصبحت بعد ذلك بُعداً مهماً لنظام المعلومات األوسع نطاقاً، وقد عملت على تعزيز إطالع العمال 
المهاجرين على مجموعة من القضايا، إال أن لها أيضاً جانباً سلبياً أكثر خطورة. في عام 2021، تبين قيام وكالء غير مرخصين بإنشاء 
ما ُوصف بأنه "سوق سوداء" على انستجرام عمدوا من خاللها إلى اإلعالن عن وظائف للعمالة المنزلية المهاجرة، والتي جرى االتجار 
بالعديد منهم عبر اإلنترنت. يتعرض هؤالء العمال المهاجرون، بعضهم بدون عقود، وفي كثير من األحيان بدون تأشيرة عمل، للخطر 

على وجه الخصوص واليجدون أمامهم سوق القليل من الخيارات بل قد ال يكون أمامهم أي خيار فيما يتعلق بمكان وظروف العمل. 

الخاتمة

على الرغم من أن توجيه ما بعد الوصول للعمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي لم ينتشر بعد في دول الخليج، 
التوعية المستهدفة  الكثير من الطاقة في حمالت  فقد استثمرت حكومات الخليج وأصحاب المصلحة اآلخرون في السنوات األخيرة 
التي تهدف إلى تثقيف العمال المهاجرين حول حقوقهم ومسؤولياتهم. وقد برزت هذه الجهود بوضوح في المشهد المعلوماتي وتمثل 
خطوات مهمة نحو تعزيز حماية القوى العاملة الوافدة في الخليج. تتناول هذه الحمالت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق العمال 

ومسؤولياتهم، وعملية هجرة اليد العاملة، والعيش في الخليج والدعم والمساعدة.

بينما تميل النُهج التقليدية لنشر المعلومات إلى افتراض نهج متدرج تنازلياً يركز على األطراف الفاعلة مثل الوزارات الحكومية، فقد 
كشف البحث عن ميل العمال المهاجرين من شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى اللجوء إلى المزيد من المصادر الشعبية مثل المنظمات 
الرسميين  المصلحة  وأصحاب  والسفارات  الحكومات  أن  شك  ال  المعلوماتية.  احتياجاتهم  الستيفاء  االجتماعية  والشبكات  المجتمعية 
يضطلعون بدور مهم في نشر المعلومات، ولكن يجب إيالء المزيد من االهتمام للقنوات غير الرسمية في بعض األحيان، ولكن الموثوق 
بها، التي يحصل العمال المهاجرون من خاللها على معلوماتهم. ال نقصد بذلك أنه ينبغي استبدال النُهج التنازلية لنشر المعلومات بالنُهج 
التصاعدية؛ بدالً من ذلك، ينبغي تصور البرامج الرسمية لتوجيه ما بعد الوصول، وحمالت اإلعالم والتوعية على نطاق أوسع، من 
منظور نهج المجتمع بأسره الذي يعزز سلطة المؤسسات الحكومية والثقة االجتماعية لشبكات المجتمع. تشكل مثل هذه الشراكات بين 

أصحاب المصلحة المتعددين الِلبنة األساسية لتعزيز النظام اإليكولوجي الراسخ للمعلومات.

ال يمكن التعويل على قوة النظام اإليكولوجي للمعلومات بكونها مجرد مقياس لكم المعلومات المتداولة، بل هو مقياس لمدى سهولة 
اإليكولوجي األشمل معرفة مجموعة  النظام  فهم  يتطلب  إليها.  الحاجة  أمس  لمن هم في  للتنفيذ  وقابلة  دقيقة  إلى معلومات  الوصول 
 الجهات الفاعلة واألفراد والقنوات التي تتدفق من خاللها المعلومات. في ظل الطفرة التي تحققت في وسائل التواصل االجتماعي بحلول 
عام 2021، فال بُّد من إيالء عناية خاصة بتلك الوسائل والوصول الرقمي، واالستفادة من الوسائل المبتكرة لنشر المعلومات للتفاعل 

مع الجماهير المستهدفة.

الجزء الثاني النظام اإليكولوجي للمعلومات
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نتيجة رئيسية: توجد فجوات كبيرة في البيانات حول هجرة اليد العاملة من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج
يرجع ذلك جزئياً إلى حجم الهجرة غير النظامية، ولكن يعزو أيضاً إلى نقص بيانات الهجرة، ووجود فجوات كبيرة في البيانات حول 
هجرة اليد العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج. غالباً ما تُضطر بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد إلى االعتماد 
على تقديرات أعداد مواطني منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في دول الخليج. قد تفضي فجوات البيانات هذه إلى تقويض الجهود 
الثنائية والمتعددة األطراف الرامية إلى تعزيز سياسة هجرة اليد العاملة، وبالتالي زيادة ضعف العمال المهاجرين من منطقة شرق 

إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج.

اليد  البيانات في مسارات هجرة  لتعزيز جمع  المنشأ والمقصد إيالء األولوية  بُلدان  توصية: يجب على 
العاملة بين منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج. يجب أن يشمل ذلك بناء القدرة الوطنية على 
جمع وإدارة ونشر إحصاءات الهجرة الرسمية وتطوير استراتيجيات مخصصة لبيانات الهجرة تستهدف 
الشراكات  تؤدي  أن  يمكن  الخليج.  ودول  اإلفريقي  والقرن  إفريقيا  منطقة شرق  بين  العاملة  اليد  هجرة 
األفضل بين بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد بشأن جمع البيانات إلى برمجة أكثر فعالية قائمة على األدلة حول 
توجيه ما بعد الوصول. مع األخذ في االعتبار مبدأ "عدم اإلغفال ألي طرف من األطرف"، يجب أن 

تتضمن استراتيجيات بيانات الهجرة في هذه المسارات الهجرة غير النظامية.

تستند النتائج والتوصيات الرئيسية التالية إلى تلك الواردة في تقرير الخلفية بشأن برنامج التوجيه بعد الوصول في دول حوار أبو ظبي، 
وتولي عناية خاصة بالتحديات التي تعترض العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج. كما تسترشد 
تلك النتائج والتوصيات وتُكمل التوصيات المقدمة في تقرير المعلومات األساسية حول االحتياجات المعلوماتية قبل المغادرة للعمال 

المهاجرين من الشرق والقرن اإلفريقي إلى الخليج.

نتيجة رئيسية: يوجد قصور في برامج توجيه ما بعد الوصول في دول الخليج 
مع أن توجيه ما بعد الوصول يعد بمثابة سمة منتظمة لدورة هجرة اليد العاملة في بُلدان المقصد األخرى، مثل ماليزيا أو سنغافورة، 
مبتكرة لتوفير برامج توجيه  في دول الخليج. وبينما تستكشف الحكومات الخليجية طرقاً   على سبيل المثال، إال أنه غير شائع نسبياً 
اآلسيويين،  المهاجرين  العمال  تمثل  التي  الدبلوماسية  البعثات  خالل  من  متاح  وبعضها  الصلة،  ذات  والمعلومات  الوصول  بعد   ما 
غالباً ما يفتقر العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى هذا النوع من الدعم، وبالتالي ال يمكنهم الوصول إلى 

المعلومات األساسية.

توصية: يجب على دول المقصد في الخليج أن تستمر في العمل على تطوير برامج رسمية بشأن توعية ما 
بعد الوصول بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. لضمان توحيد المعلومات، يجب على الحكومات 
بناًء  حديثاً.  الوافدين  المهاجرين  العمال  لجميع  إلزامية  الوصول  بعد  ما  توجيه  برامج  جعل  في  النظر 
الخليج  دول  ترغب  قد  والتأثير،  والمالءمة  الوصول  إمكانية  ومبادئ  الجيدة  العالمية  الممارسات  على 
لتكييف برامج توجيه ما بعد الوصول مع سياقاتها الوطنية.  الحالية  الموارد والبرامج  في االستفادة من 
يجب أن يتضمن ذلك احتياجات المعلومات األساسية للعمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن 
اإلفريقي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: معرفة الحقوق والمسؤوليات في العمل )مثل شروط 
وأحكام التوظيف، قوانين العمل الوطنية واإلصالحات، الحقوق والمسؤوليات(، وعملية هجرة اليد العاملة 
)التوظيف األخالقي، سياسات الهجرة وقواعد الحصول على التأشيرات واألشكال الشائعة من االستغالل 
والعادات  الثقافية  األعراف  المالية،  اإلدارة  المعيشة،  )ظروف  الخليج  في  العيش  ظروف  واالنتهاك(، 
الحماية  والمساعدة،  الدعم  بمصادر  المهاجرين  العمال  تعريف  خالل  )من  والمساعدة  والدعم  واللغة( 

االجتماعية، آليات التظلم واالنتصاف، وفرص التعليم والتدريب(.

PAO*
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المعلومات  وتدفقات  االجتماعية  الشبكات  بعد  الخليج  في  التوعية  حمالت  تستغل  ولم  تنازلياً  المعلومات  تتدرج  رئيسية:   نتيجة 
غير الرسمية:

في حين أن حمالت اإلعالم والتوعية في الخليج غالباً ما يُنظر إليها على أنها متدرجة تنازلياً ويقودها أصحاب المصلحة الرسميون، 
مثل الوزارات الحكومية، يميل العمال المهاجرون من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي عادةً إلى البحث عن المعلومات ومشاركتها 
من خالل الشبكات االجتماعية غير الرسمية. تختلف إتاحة المعلومات عن عملية جعل المعلومات في متناول المهاجرين، ويعتمد النظام 

اإليكولوجي الجيد للمعلومات على التدفق الحر للمعلومات من مصادر متعددة وعبر قنوات متنوعة.

توصية: يجب أن تسترشد حمالت اإلعالم والتوعية بنهج النظام اإليكولوجي للمعلومات الذي يركز على 
مستخدمي المعلومات ويمثل مجموعة من الجهات الفاعلة والمؤسسات والقنوات والسياسات والبرامج التي 
يجري من خاللها إنتاج المعلومات ونشرها واستخدامها. يجب استكمال حمالت اإلعالم المتدرجة تنازلياً 
والقرن  إفريقيا  بُلدان شمال  الشركاء مثل سفارات  تمكن  التي  المتعددين  المصلحة  باستراتيجية أصحاب 
اإلفريقي والمنظمات المجتمعية وشبكات المغتربين والمؤسسات الدينية والقادة من االستفادة من الشبكات 
االجتماعية غير الرسمية لضمان تلبية االحتياجات المعلوماتية لمجتمعات شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، 
إلى جانب توفير مواد تلك الحمالت باللغة األم للعمال المهاجرين، مع مراعاة المستويات المختلفة لمحو 
الجماهير  إشراك  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  أهمية  االتصال  استراتيجيات  تدرك  أن  يجب  األمية. 

المستهدفة ونشر معلومات قابلة للتنفيذ ويمكن الوصول إليها.

نتيجة رئيسية: غالباً ما تفتقر البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبُلدان شمال إفريقيا والقرن اإلفريقي في الخليج إلى الموارد الكافية 
والقدرات التقنية لتلبية االحتياجات المعلوماتية لمجتمعاتهم 

 مقارنة بدول المنشأ اآلسيوية مثل الهند وباكستان والفلبين، التي لديها باع طويل في هجرة اليد العاملة إلى منطقة الخليج، تعتبر هجرة 
اليد العاملة من بُلدان شمال إفريقيا والقرن اإلفريقي ظاهرة حديثة نسبياً. في حين أن الدول اآلسيوية المرسلة للعمالة غالباً ما يكون لديها 
ملحقون عماليون مخصصون وملحقون رعاية مجتمعية )مثل باكستان( وملحقون رعاية اجتماعية )مثل الفلبين(، غالباً ما تفتقر البعثات 
الدبلوماسية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الموارد الكافية والقدرة على تلبية االحتياجات المعلوماتية للمواطنين. ومع ذلك، 
تعد البعثات الدبلوماسية مصدراً مهماً وموثوقاً للمعلومات بالنسبة إلى العمال المهاجرين وتضطلع بدور مهم في توفير معلومات دقيقة 

وفي الوقت المناسب.

توصية: يجب على دول المنشأ لمنطقة شمال إفريقيا والقرن اإلفريقي االهتمام بتعبئة الموارد لمساعدة 
البعثات الدبلوماسية في الخليج بما يمكنها من دعم مواطنيها بخدمات الرفاهية والمعلومات. قد يضمن ذلك 
توافر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب من خالل التطوير التعاوني وتوفير جلسات توجيهية للعمال 
لمنطقة  والدبلوماسية  القنصلية  البعثات  تستطيع  أمكن،  ومتى  وصولهم.  بعد  حديثاً  الوافدين  المهاجرين 
شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي دعم جلسات توجيه ما بعد الوصول الرسمية في بلد المقصد باإلضافة إلى 
توفير معلومات مخصصة لمجتمعاتهم. يتعين على السفارات االضطالع بدور فاعل في ضمان ترجمة 
جميع المواد الرسمية إلى اللغة )اللغات( األصلية للعمال المهاجرين، وإمكانية الوصول بسهولة إلى الدعم 

والمساعدة القنصليين.
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نتيجة رئيسية: ظهر إجماع حول األهمية الحاسمة لتنسيق هجرة اليد العاملة بين دول شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج
مع استمرار تزايد عدد العمال المهاجرين من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي بمنطقة الخليج، ظهر إجماع عام حول الحاجة إلى 
تعزيز التعاون بين بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد، وال ّسيما لضمان تلبية االحتياجات المعلوماتية على مدار دورة هجرة اليد العاملة. 
أكدت منصات مثل المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية على أهمية التنسيق بين بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد، والحاجة إلى التعاون 

في تنفيذ برامج توجيه مخصصة للمواطنين األفارقة القادمين إلى الخليج للتوظيف.

توصية: يجب على بُلدان المقصد وبُلدان المنشأ اعتبار التعاون الوثيق لضمان التآزر ودقة المعلومات على 
مدار دورة هجرة اليد العاملة. كما يجب تصميم برامج التوجيه عبر جميع المراحل األربع لدورة هجرة 
اليد العاملة – توجيه ما قبل التوظيف وتوجيه ما قبل المغادرة وتوجيه ما قبل العودة – من قبل أصحاب 
المصلحة الرئيسيين في كل من بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد لضمان تنسيق توفير المعلومات واالستجابة 

لالحتياجات من العمال المهاجرين.

نتيجة رئيسية: يوجد رصد وتقييم محدودان لتأثير المعلومات على نتائج هجرة اليد العاملة  
على مدار السنوات األخيرة، أولت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني اهتماماً متزايداً لتوفير المعلومات األساسية للعمال المهاجرين 
طوال دورة الهجرة، وهو ما يُعد تطور إيجابي، ومع ذلك، ال يُعرف الكثير عن تأثير حمالت اإلعالم والتوعية على نتائج هجرة اليد 
العاملة للعمال المهاجرين. هل العمال المهاجرون الذين يحضرون توجيه ما بعد الوصول أفضل حاالً خالل فترة إقامتهم في الخليج؟ 
هل تخفف حمالت اإلعالم والتوعية من مخاطر االستغالل التي يواجهها العمال المهاجرون؟ ما مدى فاعلية وتأثير جلسات الفصل 
الدراسي أو المنشورات أو الكتيبات مقارنة بالمواقع اإللكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو وسائل التواصل االجتماعي، من حيث 

اكتساب المعرفة؟ إن االفتقار إلى الرصد والتقييم الصارمين لجهود النشر ينذر بضياع فرص مهمة لتعزيز رفاه العمال المهاجرين.

توصية: يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المشاركين في نشر 
المعلومات الرئيسية تبني نظاماً صارماً للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم من أجل فهم أفضل لالحتياجات 
معلومات  لنشر  المستمرة  الجهود  وتأثير  المهاجرين  اإلفريقي  والقرن  إفريقيا  شمال  لعمال  المعلوماتية 
دقيقة وقابلة للتنفيذ. وينبغي أن يشتمل مثل هذا النظام على مجموعة من األدوات، بما في ذلك المسوحات 
ما  لتوجيه  والتالية  السابقة  االستقصائية  والدراسات  المعلومات،  من  لالحتياجات  والمستهدفة  المنتظمة 
بانتظام  والتوعية  اإلعالم  يجب رصد حمالت  كما  المعلومات.  مستخدمي  مع  والمقابالت  الوصول  بعد 

وتعزيزها بناًء على األفكار المكتسبة من التقييمات المستمرة.
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نتيجة رئيسية: تميل مبادرات اإلعالم والتوجيه بالخليج إلى التركيز على العقبات على حساب الفرص المتاحة 
الحقوق  تشمل  التي  الموضوعات  من  أساسية  مجموعة  على  عادةً  الخليج  في  والتوعية  اإلعالم  مبادرات  تركز  التقرير،  بحسب 
والمسؤوليات، وقوانين العمل الوطنية وآليات التظلم. ال شك أن هذه األمور بالغة األهمية وينبغي أن تكون سمة مركزية في أي دورة 
يتركوا  لم  أنهم  إذ  أو ضحايا محتملين،  ليسوا مجرد ضحايا  المهاجرين  العمال  فإن  الوصول. ومع ذلك،  بعد  ما  من دورات توجيه 
عائالتهم ليقوموا برحلة باهظة الثمن وشاقة إلى الخليج لمجرد البقاء على قيد الحياة، بل جاءوا إلى الخليج لتحقيق االزدهار وإعالة 
أنفسهم وعائالتهم في الوطن. على ِغرار العاملين في الوظائف اإلدارية، يهتم هؤالء العمال المهاجرون بالتنمية المهنية والشخصية 

وهم حريصون على البحث عن فرص للتعليم والتدريب ورفع المهارات.

أوسع  نطاق  والتوعية وعلى  اإلعالم  الوصول وجهود  بعد  ما  توجيه  برامج  تتضمن  أن  يجب  توصية: 
قد  والمهني.  الشخصي  المستويين  أنفسهم على  لتطوير  المهاجرين  للعمال  المتاحة  الفرص  على  تركيزاً 
يشمل ذلك تسليط الضوء على فرص التعليم والتدريب ورفع المهارات في جلسات توجيه ما بعد الوصول 
بما  اإلنترنت،  عبر  المنصات  واسع من خالل  نطاق  على  تعميمها  وكذلك  المطبوعة،  اإلعالم  ووسائل 
في ذلك وسائل التواصل االجتماعي وبالتعاون مع القطاع الخاص. كما يجب تحفيز أرباب العمل إلتاحة 
هذه الفرص للقوى العاملة لديهم، ويجب االعتراف بمهاراتهم وشهاداتهم وتدريبهم ومكافأتهم. كما ينبغي 

اإلقرار بأهمية المهارات الشخصية إلى جانب المهارات التقنية.

نتيجة رئيسية: يشكل أصحاب العمل جانباً مهماً ولكن غالباً ما يجري تجاهلهم في النظام اإليكولوجي للمعلومات
تستهدف حمالت اإلعالم والتوعية في الخليج عادةً الموظفين، مع إيالء اهتمام أقل ألصحاب العمل، إلى جانب تجاهل هذه الحمالت 
صاحب  بين  العالقة  عليها  تنطوي  التي  وااللتزامات  بالحقوق  جيدة  دراية  على  العمل  أصحاب  يكون  أن  لضمان  البالغة  لألهمية 
العمل والموظف. ومع ذلك، فإن أرباب العمل، وال سيّما أرباب العمل للعمالة المنزلية، هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في النظام 

اإليكولوجي للمعلومات، ويمكنهم المساهمة على نحو مجدي في تحسين نتائج هجرة اليد العاملة.

توصية: يجب على أصحاب العمل ضمان تلقي جميع الموظفين الجدد توجيهاً مخصصاً أو عند االلتحاق 
بالعمل، وأن يكون لديهم وصول مستمر إلى المعلومات الرئيسية والتحديثات المتعلقة بقوانين العمل وآليات 
التظلم، وأن يكونوا على دراية بفرص التطوير الشخصي والمهني، بما في ذلك تحسين المهارات والتعليم 
والتدريب. كما ينبغي تصميم وتطوير جلسات إعالمية وتوجيهية مخصصة ألصحاب العمل، مع تنظيم 
جلسات مخصصة ألصحاب عمل العمالة المنزلية المهاجرة. عالوة على ذلك، وبصفتهم أصحاب مصلحة 
رئيسيين في النظام اإليكولوجي للمعلومات، واستعداداً لالستفادة من القوى العاملة الماهرة التي حظيت 
بتنمية المهارات المتعلقة بالوظيفة، ينبغي إشراك أصحاب العمل في تصميم وتطوير جلسات توجيه ما 

بعد الوصول.
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نتيجة رئيسية: يعد توفير المعلومات الدقيقة وفي حينها عنصراً مهماً من عناصر التوظيف األخالقي   
تستند نتائج هجرة اليد العاملة بشكل عميق إلى أنواع المعلومات )أو المعلومات المضللة( المقدمة أو المحجوبة عن العمال المهاجرين 
في وقت مبكر من دورة العمل، ال ّسيما أثناء مرحلة التوظيف. يؤدي قصور الوعي بشأن عملية التوظيف نفسها إلى تفاقم الضعف 
ويمكن أن يحدد مسار تجربة العامل المهاجر، مما يترتب عليه عواقب طويلة األمد تؤثر بالسلب على العمال وعلى رفاهية أسرهم. 
ونظراً لقيام الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في كل من بُلدان المنشأ والمقصد بتدشين شراكات حول التوظيف األخالقي، 
فهناك فرصة فريدة لالستفادة من التزامات أصحاب المصلحة المتعددين لضمان توفير المعلومات األساسية في الوقت المناسب لتمكين 

العمال المهاجرين وضمان تحقيق نتائج أفضل لهجرة اليد العاملة.

توصية: يجب على أصحاب المصلحة تعزيز المشاركة حول التوظيف األخالقي كأداة رئيسية في نشر 
األخالقي  التوظيف  مبادئ  تسترشد  أن  يجب  كما  العاملة،  اليد  هجرة  دورة  أنحاء  جميع  في  المعلومات 
بتصميم وتطوير جلسات التوجيه، إلى جانب استرشاد توفير المعلومات بمبادئ الشفافية واإلنصاف والعمل 
الالئق. وينبغي تحفيز الجهات الفاعلة في القطاع الخاص – بما في ذلك أرباب العمل ووكاالت التوظيف 

الخاصة – على تبني مبادئ التوظيف األخالقي، واالعتراف بالممارسات الجيدة.

نتيجة رئيسية: تعاني عامالت المنازل المهاجرات من شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي من عدم تناسق المعلومات والذي يعزو، جزئياً، 
إلى االفتقار إلى الروابط االجتماعية القوية   

هناك مجموعة من المتغيرات المتداخلة – بما في ذلك النوع الجنساني والجنسية، وفي كثير من الحاالت، األوضاع غير النظامية – 
تشير إلى أن عامالت المنازل المهاجرات من منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في دول الخليج قد يصبحّن أكثر ُعرضة ألسوأ 
نظراً  الجنسي.  والتحرش  االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  ُعرضة  يصبحن  الحاالت،  بعض  وفي  واالستغالل،  الضعف  أشكال 
إلى  يُفضي  مما  واجتماعياً،  المهاجرات معزوالت جسدياً  المنازل  قد تصبح عامالت  الخاصة،  األسر  أماكن عملهن على  القتصار 

تحديات كبيرة في الوصول إلى المعلومات األساسية وبناء الروابط االجتماعية مع مجتمعاتهن.

توصية: يجب على الحكومات في بُلدان المقصد االهتمام باالستثمار في برامج مخصصة لتوجيه ما بعد 
الوصول موجهة لعامالت المنازل المهاجرات تستند إلى األدلة ومصممة خصيصاً للتغلب على التحديات 
التي قد تعترض هؤالء العامالت، وتتضمن مجموعة المهارات الخاصة التي يحتجن إليها والموارد المحددة 
التي يمكن االستفادة منها. يمكن للمعلومات المخصصة لصناعات ومهن معينة أن تشكل نقطة التقاء مهمة 
لتقديم توصيات وتوجيهات عملية قد تفيد المشاركين في التنقل في مكان عملهم ومسؤولياتهم. يجب على 
بُلدان المنشأ والمقصد إيالء األولوية لتوعية عامالت المنازل المهاجرات، والعمل على استكشاف طرق 
بالتحديثات  الدعم االجتماعي والمعلومات األساسية، ال سيّما فيما يتعلق  مبتكرة لضمان حصولهن على 

الطارئة على قوانين العمالة المنزلية ذات الصلة.
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 .www.wam.ae/en/details/1395302904917 المتحدة. وكالة أنباء اإلمارات، 27 يناير، متاح على

بيسونغ ايه
الخليج والشرق األوسط. ورقة مناقشة  المهاجرين األفارقة في  العمال  2021  الحلول اإلقليمية: تنظيم توظيف وحماية    

رقم 292.
المركز األوروبي إلدارة سياسات التنمية. ماستريخت، فبراير.   

كريست اس
للهجرة  الدولي  الدليل  في:  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دبي،  في  الفلبينيين  للمهاجرين  اليومية  والمعرفة  2012  الوكالة   

واألقليات والتعليم )زاد بيركمان و تي جيسين(
سبرينغر، دوردريخت.   

فيرنانديز بي 
2013   المتاجرون بالبشر والوسطاء ووكالء التوظيف والشبكات االجتماعية: الئحة الوسطاء في هجرة العمال المنزلية   

اإلثيوبية إلى الشرق األوسط. استعراض الهجرة الدولية، 47 )4(: -814 843.

فيرنانديز بي 
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فارجويز و ان شاه، محرران(.
مركز الخليج لألبحاث، كامبريدج.   

منظمة العمل الدولية
2021  تحويل العمل الالئق إلى واقع ملموس للعمالة المنزلية: التقدم واآلفاق بعد عشر سنوات من اعتماد اتفاقية العمال   

المنزليين، 2021 )رقم 189(. منظمة العمل الدولية، جينيف. 

المراجع
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المراجع

المنظمة الدولية للهجرة
للشباب  الهجرة  وتجارب  والتوقعات  المخاطر  تصورات  المخاطر:  عن  النظر  بغض  العيش  رغد  في  2020  الرغبة   

اإلثيوبيين المهاجرين بطول الطريق الشرقي نحو شبه الجزيرة العربية.
المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، نيروبي.   

جوريديني آر 
2019  الحوكمة العالمية وهجرة العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي. في: الحوكمة العالمية والمنظمات اإلسالمية    

)ال ايه بال وإي توك، محرران(.
بالجريف ماكميالن، شام، سويسرا.   

ليبوني، ان
2019  وظيفة بأي مقابل: تجارب عامالت المنازل المهاجرات اإلفريقيات في الشرق األوسط.  

التحالف العالمي لمكافحة االتجار بالنساء.   

ماليت جا ار، اف تي وجيه نوفل
2016   عدم تناظر المعلومات في ظل نظام الكفالة: التأثيرات على دخل العمالة المنزلية األجنبية وحالة التوظيف في دول   

مجلس التعاون الخليجي. الهجرة الدولية 54 )5(: 90-76(.

ماليت جار ار، اف تي ودي ايه ليديسما
2017  حماية المهاجرين من خالل التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: دروس وتوصيات حول خدمة توجيه ما بعد   

الوصول للفليبينيين في قطر.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
2021  جائحة كوفيد-19 ونظام الكفالة: حماية العامالت اإلفريقيات المهاجرات في دول الخليج. منظمة التعاون والتنمية   

في الميدان االقتصادي، باريس.

بور مهدي ام واتش الشهراني
2021  دور وسائل التواصل االجتماعي ورأس المال الشبكي في مساعدة المهاجرين في البحث عن حياة أقل خطورة في   

المملكة العربية السعودية. الهجرة والتنمية، 10 )3(: 1-15. 

انعقاد المشاورة المسكونية من قِبل التحالف األنجليكاني ورسالة إلى البحارة  
الهجرة اآلمنة إلى الخليج. التحالف األنجليكاني، يناير. متاح على الرابط التالي:   2020  

https://file.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-   
 .Migration-into-the- Gulf-%E2%80%93-FINAL.pdf

سوسمان بينيا، تي، إن أوديت، جيه فونك، إيه ميسيش، تي. كوك، إم مايرز، إن تشانج، ار. فان فورست. 
سبب أهمية المعلومات: أساس القدرة على الصمود، انترنيوز.  2015  

طايع ام جا واتش عساف 
مستقبل العمالة المنزلية في دول مجلس التعاون الخليجي.  2018  

دراسة أُجريت بتكليف من األمانة العامة لحوار أبو ظبي بين الدول اآلسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة.   

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 
المقصد،  منطقة  أو  البلد  أو  والمنطقة  الجنساني  النوع  حسب  العام  منتصف  في  الدوليين  المهاجرين      عدد 

.1990-2020
أعداد المهاجرين الدوليين | شعبة السكان )un.org( جرت الزيارة في 7 أكتوبر2021(.   

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 
آفاق التحضر في العالم | شعبة السكان )un.org( )جرت الزيارة في 11 أكتوبر2021(.   

https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-Migration-into-the-Gulf-–-FINAL.pdf
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-Migration-into-the-Gulf-–-FINAL.pdf
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-Migration-into-the-Gulf-–-FINAL.pdf
https://files.anglicanalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/04163640/Safe-Migration-into-the-Gulf-–-FINAL.pdf
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اونوين، تي وجي اتش هاريندراناث وايه غيمير 
2021  المهاجرون والتقنيات الرقمية للتعلم والتعليم: توصيات للحكومات.  

التنمية، رويال     ايغام: كرسي اليونسكو في الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض 
هولواي، جامعة لندن.

زيدو جيه ايه 
2018  هجرة عامالت المنازل اإلثيوبيات إلى الشرق األوسط: األنماط واالتجاهات والدوافع. المغتربين األفارقة والسود:   

مجلة دولية 11 )1(: 6-19. 

المراجع
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ملحق

مواد اإلعالم والتوعية
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الملحق 1: مقتطف من كتيب وزارة المواد البشرية والتوطين للعمال المهاجرين )اإلمارات العربية المتحدة(

یجب على صاحب 
العمل دفع تكالیف 
التوظیف والسفر 
إلى اإلمارات 
العربیة المتحدة

احتفظ بنسخة من العقد 
الموقع في مكان آمن

احتفظ بنسخة من 
عرض العمل الموقع 

الخاص بك

احتفظ بنسخة من العقد 
الموقع في مكان آمن

احتفظ بإیصاالت أي 
شيء یطلب منك دفع ثمنھ

یحق لك االحتفاظ 
بوثائق الھویة 

الشخصیة معك في 
جمیع األوقات

لم تحصل على عمل عند 
الوصول؟ ال تحصل على 

راتبك في موعده وبالكامل؟ 
قدم بالغ لمكتب العمل

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فلدیك دائماً 
صدیق في وزارة الموارد البشریة والتوطین. 

نحن ھنا لدعمك!

یحق لك ترك 
وظیفتك في 

أي وقت ولكن 
تعرف على 
التزاماتك 
التعاقدیة

یجب أن یدفع 
صاحب العمل 
مقابل تصریح 

اإلقامة الخاص بك

03 04

یجب على صاحب 
العمل دفع تكالیف 
التوظیف والسفر 
إلى اإلمارات 
العربیة المتحدة

احتفظ بنسخة من العقد 
الموقع في مكان آمن

احتفظ بنسخة من 
عرض العمل الموقع 

الخاص بك

احتفظ بنسخة من العقد 
الموقع في مكان آمن

احتفظ بإیصاالت أي 
شيء یطلب منك دفع ثمنھ

یحق لك االحتفاظ 
بوثائق الھویة 

الشخصیة معك في 
جمیع األوقات

لم تحصل على عمل عند 
الوصول؟ ال تحصل على 

راتبك في موعده وبالكامل؟ 
قدم بالغ لمكتب العمل

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فلدیك دائماً 
صدیق في وزارة الموارد البشریة والتوطین. 

نحن ھنا لدعمك!

یحق لك ترك 
وظیفتك في 

أي وقت ولكن 
تعرف على 
التزاماتك 
التعاقدیة

یجب أن یدفع 
صاحب العمل 
مقابل تصریح 

اإلقامة الخاص بك

03 04

المصدر: كتيب وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال المهاجرين )اإلمارات العربية المتحدة). 

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

https://u.ae/-/media/Documents-2021/MOHRE_Brochure_A6_V4_Preview-GP-comments-(2).ashx
https://u.ae/-/media/Documents-2021/MOHRE_Brochure_A6_V4_Preview-GP-comments-(2).ashx
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الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

الملحق 2: مقتطف من كتيب حقوق العمال )قطر(

المصدر: ُكتيب حقوق العمال )قطر(

https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/10/EN.pdf
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الملحق 2: مقتطف من ُكتيب حقوق العمال )قطر(

المصدر: ُكتيب حقوق العمال )قطر(

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2018/10/EN.pdf
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الملحق 3: مقتطف من دليل هيئة تنظيم سوق العمل )البحرين(

  We hope you have a pleasant stay in Kingdom of Bahrain

تواصل معنا:
للتواصــل مــع ھیئة تنظیم ســوق العمل، یمكنــك تقدیم رقم ھاتفك المحمول والبرید 

اإللكترونــي عبــر بوابــة الوافدین http://expat.lmra.bh أو من خالل زیارة خدمات 
العمالء لدینا في ھیئة تنظیم ســوق العمل أو عبر مركز االتصال على 17506055 أو 

زیارة سفارتك.
لمطالعة خدمات ھیئة تنظیم ســوق العمل، یمكنك زیارة دلیل ھیئة تنظیم ســوق العمل 

 http://lmra.bh/portal/en/page/show/214
www.lmra.bh لمزیــد مــن المعلومات اتصل على 17506055 أو قم بزیارتنا على

االنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر
یحق للعامل االنتقال إلى صاحب عمل آخر وفق أحكام قرار ھیئة تنظیم سوق العمل رقم 79 لعام 

2009 بشأن تنظیم ھذا النقل على النحو التالي:  

النقل بدون موافقة صاحب العمل: 1.
•
•

•

إكمال عام كامل مع صاحب العمل الحالي قبل بدء عملیة النقل
علیك إخطار صاحب العمل الحالي بنیتك في النقل عبر خطاب مسجل واحتفظ بإخطار 
استالمھ من مكتب البرید، في غضون الوقت المحدد في عقد العمل وبما ال یتجاوز فترة 

إشعار 3 أشھر.
ثم تابع مع صاحب العمل الجدید لتقدیم الطلب ومتطلبات ھیئة تنظیم سوق العمل للنقل.

النقل مع الموافقة2.
•

•

بالتنسیق مع صاحب العمل األول، یتقدم صاحب العمل الثاني لضم العامل في ھیئة 
تنظیم سوق العمل الذي یستوفي جمیع المتطلبات.

وفقاً لقانون ھیئة تنظیم سوق العمل، یسمح صاحب العمل األول بنقل العامل ویجري 
النقل بعد أن یدفع صاحب العمل الثاني الرسوم الالزمة.

النقل في حالة انتھاء مدة تصریح العمل أو ألسباب أخرى 3.
•

•

إخطار ھیئة تنظیم سوق العمل بنیتك في غضون 30 یوماً قبل انتھاء صالحیة تصریح 
العمل الخاص بك أو في غضون 5 أیام من معرفتك بإلغاء تصریح العمل الخاص بك، 

وذلك عبر الحضور شخصیاً إلى ھیئة تنظیم سوق العمل.
تُمنَح فترة 30 یوماً لالنتقال إلى صاحب عمل آخر، وخالل ھذه الفترة ال یُسمح لك 

بالعمل بأي وظیفة كانت. 

تأكــد مــن إتمام الفحص الطبي الخاص بك قبل 
30 یومــاً من وصولك إلى المملكة. 

المصدر: دليل الموظفين المغتربين 

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

https://lmra.bh/portal/files/cms/downloads/english_attachment/Expatriate_Employee_Guide_(English).pdf
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الملحق 4: مقتطف من موقع التثقيف العالمي التابع لوزارة الموارد االجتماعية والتنمية االجتماعية )المملكة العربية السعودية(

مصدر: موقع التثقيف العمالي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )المملكة العربية السعودية(.

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/en/labor-education
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والتنمية  البشرية  الموارد  )وزارة  السعودي  العمل  نظام  في  والواجبات  الحقوق  ألهم  العمالي  التثقيف  من  مقتطف   :4 الملحق 
االجتماعية(

یجب إصدار عقد العمل 
من نسختین نسخة واحدة 

لكل طرف.

العقد ساري المفعول حتى لو لم یكن مكتوباً، وفي ھذه الحالة یحق للعامل وحده إثبات 
العقد والحقوق الناتجة عنھ بجمیع طرق اإلثبات. یحق  لكل طرف أن یطلب كتابة 
العقد في أي وقت. أما بالنسبة إلى العاملین في الحكومة والمؤسسات العامة، فیقوم 

قرار التعیین الصادر من السلطة المختصة "مقام" العقد.

یجب أن یكون عقد العمل محدد المدة 
(لغیر السعودیین)، وإذا لم یتم تحدیده 

فإن مدة تصریح العمل تصبح ھي مدة 
العقد.

عقد العمل 

یتضمن عقد العمل 

بالنسبة إلى العامل وصاحب العمل 
ما المقصود بعقد العمل؟

عقد العمل ھو عقد مبرم بین صاحب العمل والعامل، یتعھد بموجبھ األخیر بالعمل تحت إدارة أو إشراف 
صاحب العمل مقابل أجر.

یجب أن یكون عقد العمل متوافقاً مع النموذج المعیاري لعقد العمل الذي تضعھ الوزارة، ویجوز للطرفین 
إضافة أحكام أخرى بما ال یتعارض مع أحكام نظام العمل ولوائحھ والقرارات التنفیذیة الصادرة.

01

07

08

03

04 02

01

05

06

األجور والمزایا والبدالت 
المتفق علیھا

تاریخ االلتحاق بالعمل

اسم وجنسیة العامل

الوثیقة الالزمة إلثبات ھویة 
العامل

اسم وجنسیة العامل

نوع ومحل العمل

عنوان اإلقامة 

اسم ومحل العمل

المصدر: التثقيف العمالي حول الحقوق والواجبات الرئيسية في نظام العمل السعودي.

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

https://laboreducation.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2020-12/booklet-En_0.pdf
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الملحق 4: مقتطف من حقوق وواجيات العمالة المنزلية )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، المملكة العربية السعودية( 

واجبات عامل الخدمة المنزلیة
على عامل الخدمة المنزلیة أن یؤدي العمل المتفق علیھ بعنایة جیدة.

یلتزم عامل الخدمة المنزلیة باتباع أوامر وتعلیمات صاحب العمل وأفراد    
أسرھم لتنفیذ األعمال المتفق علیھا.

یلتزم عامل الخدمة المنزلیة بحمایة ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرتھ.

یحظر على عامل الخدمة المنزلیة اإلضرار بأفراد األسرة بمن فیھم 
األطفال وكبار السن.

یلتزم عامل الخدمة المنزلیة بالحفاظ على أسرار صاحب العمل وأفراد 
األسرة واألشخاص الموجودین في المنزل والتي یتعرف علیھا عامل 
الخدمة المنزلیة أثناء العمل أو بسببھ، وعدم إفشاء ھذه األسرار ونقلھا 

لآلخرین.
ال یجوز لعامل الخدمة المنزلیة رفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب 

مشروع.
أال یعمل عامل الخدمة المنزلیة لمصلحتھ ولمنفعتھ الخاصة.

ال یجوز لعامل الخدمة المنزلیة المساس بكرامة صاحب العمل وأفراد 
األسرة، وعدم التدخل في شؤونھم.

یلتزم عامل الخدمة المنزلیة باحترام اإلسالم وااللتزام باألنظمة المعمول 
بھا في المملكة وعادات وتقالید المجتمع السعودي، وعدم مزاولة أي نشاط 

یضر باألسرة.
Article (6) of Regulations of Domestic Service Workers 

المصدر: حقوق وواجبات العمالة المنزلية )وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، المملكة العربية السعودية(

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

https://laboreducation.mlsd.gov.sa/sites/default/files/2020-12/Rights%20and%20duties%20of%20domestic%20workers.pdf
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حقوقك بمحل العمل

الفصل 1: حقوق العمل األساسیة

حقوق العمل ھي حقوق اإلنسان األساسیة، وبغض النظر عن المكان 
الذي یسافر إلیھ العامل في أي مكان بالعالم، فإن حقوقھ تالزمھ. نصت 

العدید من االتفاقیات الدولیة على المعاییر العالمیة حول حقوق العاملین، 
بما في ذلك إعالن عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق األساسیة في 

العمل لمنظمة العمل الدولیة، والتي تعد الكویت أحد أعضائھا. یھدف 
ھذاالكتیب إلى إبراز حقوق العمال المنصوص علیھا في القانون الوطني 

لدولة الكویت، ومساعدة كل من العمال وأصحاب العمل في تطبیقھا.

عقد العمل
 یحق للعمال الحصول على نسخ من عقدھم المكتوب باللغة العربیة 

متضمناً المعلومات التالیة:
تاریخ توقیع العقد وتاریخ بدء العمل ببنوده   •

تفاصیل العقد/البیانات الشخصیة لكل من العامل وصاحب العمل   •
األجور والوصف الوظیفي   •

مدة العقد إذا كان عقد محدد المدة، وإذا لم یكن العقد محدد المدة،   •
یجب أال تقل المدة عن سنة واحدة وأال تزید عن خمس سنوات).

فترة األجازة السنویة   •
ساعات العمل الیومیة   •

فترة االختبار للعامل، والتي ال تتجاوز 100 یوم (خالل فترة   •
االختبار، یجوز ألي من الطرفین إنھاء العقد دون إشعارمسبق).

التأمین ضد إصابات العمل   •
مكافأة نھایة الخدمة   •

قانون العمل المعمول بھ والمحكمة المختصة لحل أي نزاع  •
توقیع الطرفین.   •

یجب إصدار العقد من ثالث نسخ، تُسلم نسخة لصاحب العمل واألخرى 
للعامل والثالثة تُودع لدى الھیئة العامة للقوى العاملة. تتحمل بعض السفارات 

مسؤولیة التصدیق على عقود مواطنیھا. 
یمكن إعداد العقود بلغات إضافیة ولكنھا غیر مطلوبة، ویُؤخذ بالنسخة 

العربیة في حالة وجود أي نزاع بین الطرفین.

األجور وطریقة دفعھا 
تتبنى دولة الكویت سیاسة وطنیة للحد األدنى لألجور والتي تنطبق على 

كل عامل من أي جنسیة. واعتباراً من عام 2017، بلغ الحد األدنى لألجور 
الشھریة في القطاع الخاص 60 دیناراً كویتیاً. باإلضافة إلى ذلك، وضعت 
بعض السفارات جداول لألجور لتصنیفات وظیفیة محددة، والتي قد تجلعھا 

متاحة للعامة.

ساعات العمل والراحة
تُحدد ساعات العمل بثماني ساعات في الیوم أو ثماني وأربعین ساعة 
في األسبوع. وخالل شھر رمضان، تبلغ ساعات العمل 36 ساعة في 

األسبوع لجمیع العاملین. 
یحق للعمال الحصول على راحة لمدة ساعة كل خمس ساعات عمل 

متتالیة. ال یمكن احتساب ساعة الراحة صمن ساعات العمل. 

1- ملخص صادر عن الجمعیة الكویتیة لحقوق اإلنسان:
http://kuwaithr.org/files/dwl/the_domestic_worker_law_en.pdf

یغطي قانون العمل في القطاع الخاص الكویتي (القانون رقم 6 لعام 
2010) حقوق العمل لجمیع العاملین بالقطاع الخاص بغض النظر عن 

المواطنة أو الجنسیة. یتمتع العمال الوافدون بدولة الكویت بالحمایة بموجب 
قانون القطاع الخاص أو قانون قطاع النفط أو قانون الحمایة المدنیة 

(العاملین بالقطاع الخاص) أو قانون العمالة المنزلیة. ینظم (القانون رقم 
85 لعام 2015)1 حقوق العمالة المنزلیة. یركز ھذا الكتیب على قانون 

القطاع الخاص الذي ینطبق على غالبیة العمال الوافدین في الكویت. 

المصدر: حقوقك في العمل: دليل للعمال الوافدين في الكويت. 

https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2017/07/Kuwait.Know-Your-Rights-migrant-workers-booklet.English.2017.pdf
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حقوقك بمحل العمل

الفصل 1: حقوق العمل األساسیة

حقوق العمل ھي حقوق اإلنسان األساسیة، وبغض النظر عن المكان 
الذي یسافر إلیھ العامل في أي مكان بالعالم، فإن حقوقھ تالزمھ. نصت 

العدید من االتفاقیات الدولیة على المعاییر العالمیة حول حقوق العاملین، 
بما في ذلك إعالن عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق األساسیة في 

العمل لمنظمة العمل الدولیة، والتي تعد الكویت أحد أعضائھا. یھدف 
ھذاالكتیب إلى إبراز حقوق العمال المنصوص علیھا في القانون الوطني 

لدولة الكویت، ومساعدة كل من العمال وأصحاب العمل في تطبیقھا.

عقد العمل
 یحق للعمال الحصول على نسخ من عقدھم المكتوب باللغة العربیة 

متضمناً المعلومات التالیة:
تاریخ توقیع العقد وتاریخ بدء العمل ببنوده   •

تفاصیل العقد/البیانات الشخصیة لكل من العامل وصاحب العمل   •
األجور والوصف الوظیفي   •

مدة العقد إذا كان عقد محدد المدة، وإذا لم یكن العقد محدد المدة،   •
یجب أال تقل المدة عن سنة واحدة وأال تزید عن خمس سنوات).

فترة األجازة السنویة   •
ساعات العمل الیومیة   •

فترة االختبار للعامل، والتي ال تتجاوز 100 یوم (خالل فترة   •
االختبار، یجوز ألي من الطرفین إنھاء العقد دون إشعارمسبق).

التأمین ضد إصابات العمل   •
مكافأة نھایة الخدمة   •

قانون العمل المعمول بھ والمحكمة المختصة لحل أي نزاع  •
توقیع الطرفین.   •

یجب إصدار العقد من ثالث نسخ، تُسلم نسخة لصاحب العمل واألخرى 
للعامل والثالثة تُودع لدى الھیئة العامة للقوى العاملة. تتحمل بعض السفارات 

مسؤولیة التصدیق على عقود مواطنیھا. 
یمكن إعداد العقود بلغات إضافیة ولكنھا غیر مطلوبة، ویُؤخذ بالنسخة 

العربیة في حالة وجود أي نزاع بین الطرفین.

األجور وطریقة دفعھا 
تتبنى دولة الكویت سیاسة وطنیة للحد األدنى لألجور والتي تنطبق على 

كل عامل من أي جنسیة. واعتباراً من عام 2017، بلغ الحد األدنى لألجور 
الشھریة في القطاع الخاص 60 دیناراً كویتیاً. باإلضافة إلى ذلك، وضعت 
بعض السفارات جداول لألجور لتصنیفات وظیفیة محددة، والتي قد تجلعھا 

متاحة للعامة.

ساعات العمل والراحة
تُحدد ساعات العمل بثماني ساعات في الیوم أو ثماني وأربعین ساعة 
في األسبوع. وخالل شھر رمضان، تبلغ ساعات العمل 36 ساعة في 

األسبوع لجمیع العاملین. 
یحق للعمال الحصول على راحة لمدة ساعة كل خمس ساعات عمل 

متتالیة. ال یمكن احتساب ساعة الراحة صمن ساعات العمل. 

1- ملخص صادر عن الجمعیة الكویتیة لحقوق اإلنسان:
http://kuwaithr.org/files/dwl/the_domestic_worker_law_en.pdf

یغطي قانون العمل في القطاع الخاص الكویتي (القانون رقم 6 لعام 
2010) حقوق العمل لجمیع العاملین بالقطاع الخاص بغض النظر عن 

المواطنة أو الجنسیة. یتمتع العمال الوافدون بدولة الكویت بالحمایة بموجب 
قانون القطاع الخاص أو قانون قطاع النفط أو قانون الحمایة المدنیة 

(العاملین بالقطاع الخاص) أو قانون العمالة المنزلیة. ینظم (القانون رقم 
85 لعام 2015)1 حقوق العمالة المنزلیة. یركز ھذا الكتیب على قانون 

القطاع الخاص الذي ینطبق على غالبیة العمال الوافدین في الكویت. 

المصدر: حقوقك في العمل: دليل للعمال الوافدين في الكويت. 

https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2017/07/Kuwait.Know-Your-Rights-migrant-workers-booklet.English.2017.pdf
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4

المادةالحقالفقرة

الراتب 
والخصم 

ضرورة موافقة الراتب المدفوع للراتب المحدد  • 
في العقد 

 

یُدفع الراتب إلى العامل بنھایة كل شھر  •
یُحسب الراتب من التاریخ الفعلي لبدء العمل •
غیر مسموح بالخصم من الراتب  •

المادة 7: قانون العمالة المنزلیة  •
المادة 8: قانون العمالة المنزلیة  •

یحق للعامل الحصول على بدل العمل لساعات عمل  •العمل اإلضافي
إضافیة والتي ال تقل عن ضعف ما یستحقھ نظیر نفس 

مدة عملھ األصلیة، وذلك في حالة إذا ُطلب منھ صاحب 
العمل  أداء عمل إضافي في غیر ساعات العمل العادیة. 

المادة 28: قانون العمالة المنزلیة  •

یة 
مال

 ال
ور

ألم
ا

5

• •  • 
•

  

• •  • 
• 

یة 
مال

 ال
ور

ألم
ا الدلیلإبالغ الجھة المعنیةالعقوبة

عدم وجود إیصاالت راتب أو تحویالت إدارة العمالة المنزلیة 
عدم توافق إیصاالت الرواتب أو إیصاالت 

تحویل الراتب مع فترة العمل الفعلیة 

اإلبالغ عن الحادث 
شاھد

یحق للعامل الحصول على تعویض بمبلغ 
10 دینار عن كل شھر یتأخر دفع رواتبھم  

إدارة العمالة المزلیة 

إدارة العمالة المنزلیة تعویض العامل عن العمل اإلضافي

المصدر: الدليل القانوني للعمالة المنزلة)الكويت( 

الملحق: مواد اإلعالم والتوعية

Domestic Workers’

Legal Guide

ENGLISH

Kuwait’s National Awareness Campaign 

on the Rights of

Domestic Workers and Employers

http://oneroofkw.org/wp-content/uploads/2019/07/Domestic_Worker_Legal_Guide_2019.pdf
http://oneroofkw.org/wp-content/uploads/2019/07/Domestic_Worker_Legal_Guide_2019.pdf
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ال یجوز لصاحب العمل تكلیف العامل بعمل غیر العمل المتفق علیھ.« 

إذا اضطر صاحب العمل إلى تكلیف العامل بعمل بغیر ما جرى االتفاق علیھ فال یمكن 
أن یختلف العمل المكلف بھ اختالفاً جوھریاً عن العمل األصلي.

ال یجوز لصاحب العمل تكلیف العامل بعمل قد یعرض صحتھ وسالمتھ للخطر. 

ال یجوز لصاحب العمل تأجیر العامل أو السماح لھ بالعمل لحسابھ الخاص 
 (www.musaned.com.sa/en)

 
»

 

»

 

»

كیــف یمكنك معرفة األمــور القانونیة وغیر القانونیة؟ 
في المملكة العربیة السعودیة، یجري تنظیم العالقة بین صاحب العمل / الكفیل وعامل الخدمة 
المنزلیة بموجب القرار رقم 310 لعام 1434 بشأن العمالة المنزلیة. ینص ھذا القرار على 
ساعات العمل ودفع األجور واإلعادة إلى الوطن وغیرھا من حقوق ومسؤولیات األطراف.

كیف یجري اســتقدام عاملة منزلیة مھاجرة؟ ومن لھ الحق في اســتقدام عاملة منزلیة؟
یمكن استقدام عامالت المنازل بصورة قانونیة من خالل ُمساند، وھي خدمة أطلقتھا وزارة العمل 

والتنمیة االجتماعیة. یمكن الحصول على ھذه الخدمة من خالل الموقع الشبكي مساند. یحتوي 
الموقع صفحات سھلة المتابعة تتیح لصاحب العمل التقدم بطلب توظیف عاملة منزلیة إلیكترونیاً. 

ال یمكن لبعض األشخاص استقدام عاملة منزلیة، مثل الذكور غیر المتزوجین. یحتوي موقع مساند 
على معاییر أھلیة استقدام عامالت المنازل. 

بحسب النظام المعمول بھ بالمملكة العربیة السعودیة:

یمكن إدارة عملیة التعاقد بین صاحب العمل ومكاتب االستقدام من خالل نظام التوسط على 
 .www.musaned.com :الموقع اإللیكتروني

 |  قبل أن تقرر توظیف عامل منزلي القسم 1

ھل تعلم؟

ھل تعلم؟

 المصدر: دليلك لتوظيف العمالة المنزلية الوافدة في السعودية.

https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2018/03/MR-GuideToEmployingDW-KSA-English.pdf
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 »

 »

إبالغ عاملة المنزل المھاجرة بشروط وأحكام العمل بطریقة یسھل فھمھا قبل مغادرتھا:

ھــل مــن الضروري وجود عقد عمل؟ وما یجب أن 
یحویھ ذلك العقد؟

نعم، یشترط النظام في الملمكة العربیة السعودیة "تنظیم عالقة العمل بین عاملة الخدمة المنزلیة 
وصاحب العمل بموجب عقد مكتوب". 

وفقاً للنظام السعودي، تشمل "العناصر األساسیة" لھذا العقد، على سبیل المثال ال الحصر، نوع العمل 
الذي یجري التعاقد مع عاملة المنزل المھاجرة ألدائھ، واألجور وحقوق وواجبات الطرفین ومدة فترة 

االختبار ومدة وفسخ العقد. یمكن مطالعة العقد القیاسي على الموقع الشبكي مساند؟

في حین أن عقد العمل القیاسي ھذا ینطبق على معظم البُلدان المرسلة (أي البُلدان التي یأتي منھا 
العمال)، فقد قدمت بعض البُلدان مثل الھند والنیجر عقد عمل محدداً من خالل اتفاقیات ثنائیة مع 

حكومة المملكة العربیة السعودیة. انظر الملحق أ لعقد العمال الھنود.

 https://www.musaned.com.sa/ :لمطالعة بعض العقود األخرى، طالع الموقع
electronic-forms-eorms-en.html
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ساعدھا في منحھا فھماً واضحاً للعمل المتوقع منھا القیام بھ. 

التخلص من سوء التواصل الذي قد ینشأ بطریقة أو بأخرى بینك وبین عاملة المنزل. 

المصدر: دليلك لتوظيف العمالة المنزلية الوافدة في السعودية. 

https://www.migrant-rights.org/wp-content/uploads/2018/03/MR-GuideToEmployingDW-KSA-English.pdf
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