
 ما قبل المغادرة:
 االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر 

شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج
تقرير المعلومات األساسية



اآلراء الــواردة فــي التقريــر هــي آراء المؤلفيــن وال تعبــر بالضــرورة عــن آراء المنظمــة الدوليــة للهجــرة. وليـس فـي التسـميات 
المسـتخدمة فـي هـذا التقريـر، وال فـي طريقـة عـرض مادتـه، مـا يتضمـن التعبيـر عـن أي رأي مـن جانـب المنظمـة الدوليـة للهجـرة 

بشـأن الوضـع القانونـي ألي بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة أو سـلطات أي منهـا أو بشـأن تعييـن حدودها أو تخومها.

وتلتــزم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بمبــدأ الهجــرة اإلنســانية والمنظمــة التــي تفيــد المهاجريــن والمجتمــع. وبوصفهــا منظمــة 
حكوميــة دوليــة، تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع شــركائها فــي المجتمــع الدولــي مــن أجــل: تقديــم المســاعدة لمواجهــة 
التحديـات التنفيذيـة للهجـرة؛ وتعزيـز فهـم قضايـا الهجـرة؛ وتشـجيع التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة مـن خـالل الهجـرة؛ والحفـاظ 

على كرامة المهاجرين اإلنسانية ورفاهيتهم.

 _____________________________

 

وقد أصبح هذا التقرير ممكناً من خالل الدعم الذي قدمته الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي، بموجب شروط البرنامج المشترك 
التنمية  العمالة من أجل  الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا إلدارة هجرة  الدولية والمنظمة  لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل 
والتكامل في أفريقيا )JLMP(. اآلراء الــواردة فــي التقريــر هــي آراء المؤلف وال تعبــر بالضــرورة عــن آراء المنظمــة الدوليــة 

للهجــرة.

 
 

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

طريق 4153، مجمع 441، السهلة الشمالية،    
مملكة البحرين،    

الهاتف: 33 15 27 17 973+    
 ciop@iom.int :البريد اإللكتروني   

www.iom.int :الموقع   

 
وصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي من المنظمة الدولية للهجرة.

وقد صدر هذا التقرير بدون موافقة وحدة المنشورات في المنظمة الدولية للهجرة.

جميع الحقوق محفوظة. ال يجـوز استنسـاخ أي جـزء مـن هـذا التقرير، أو تخزينـه فـي نظـام اسـترجاع المعلومـات، أو نقلـه بـأي 
شـكل أو بأيـة وسـيلة، إلكترونيـة أو ميكانيكيـة أو بالنسـخ التصويري أو التسـجيل أو غيـر ذلـك، دون الحصـول علـى إذن كتابـي 

مسبق من الناشر. 
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شكر وتقدير

المهاجريــن والمجتمــع. وبوصفهــا منظمــة  تفيــد  التــي  الهجــرة اإلنســانية والمنظمــة  للهجــرة بمبــدأ  الدوليــة  المنظمــة  تلتــزم 
حكوميــة دوليــة، تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع شــركائها فــي المجتمــع الدولــي مــن أجــل: تقديــم المســاعدة لمواجهــة 
التحديـات التنفيذيـة للهجـرة؛ وتعزيـز فهـم قضايـا الهجـرة؛ وتشـجيع الرفاهية االجتماعية للعمال المهاجرين. وليـس فـي التسـميات 
المسـتخدمة فـي هـذا المستند، وال فـي طريقـة عـرض مادتـه، مـا يتضمـن التعبيـر عـن أي رأي مـن جانـب المنظمـة الدوليـة للهجـرة 

بشـأن الوضـع القانونـي ألي بلـد أو إقليـم أو مدينـة أو منطقـة أو سـلطات أي منهـا أو بشـأن تعييـن حدودها أو تخومها.

وتدعم منظمة صمويل هول عملية جمع البيانات وتحليلها في هذا التقرير، ولوالها لما أمكن إجراء هذا البحث. تعرب المنظمة الدولية 
اللتان دعمتا   ،)ILO( الدولية العمل  امتنانها الصادق لشركائها، وال سيما مفوضية االتحاد األفريقي )AUC( ومنظمة  للهجرة عن 
هذا المسار المحّدد في إطار مشروع "اإلجراءات التنفيذية ذات األولوية للبرنامج المشترك لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية 
البرنامج  )أولوية  أفريقيا  في  والتكامل  التنمية  أجل  من  العمالة  هجرة  إلدارة  ألفريقيا  االقتصادية  واللجنة  للهجرة  الدولية  والمنظمة 
المشترك("، والبعثات الدبلوماسية للشرق والقرن األفريقي في الخليج، ومنظمات المجتمع المدني، وقادة المجتمع، والعمال المهاجرين، 
وجميعهم ساهموا بوجه عام بوقتهم ورؤاهم وخبرتهم خالل إعداد هذا التقرير. تم إجراء البحث الخاص بهذا التقرير بدعم مالي موّجه 
من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا( إلى البرنامج المشترك لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية 

للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا إلدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا.

© 2021 المنظمة الدولية للهجرة

بدعم من
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حوار أبو ظبي   ADD
اإلتحاد اإلفريقي   AU
اإلتحاد اإلفريقي   AUC

التوجه الثقافي األسترالي  AUSCO
اتفاقية العمل الثنائية   BLA

اتفاقية هجرة العمالة الثنائية   BLMA
جمهورية افريقيا الوسطى   CAR

البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه   CIOP
البرنامج الكندي للتوجيه في الخارج   COA

منظمة المجتمع المدني   CSO
مديرية المواطنة ومراقبة الهجرة     DCIC
جمهورية الكونغو الديموقراطية   DRC

جماعة شرق أفريقيا       EAC
اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة      ECA

شرق أفريقيا والقرن األفريقي     EHoA
مجلس التعاون لدول الخليج العربية   GCC

المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية     GFMD
ً المشردون داخليا   IDPs

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية     IGAD
منظمة العمل الدولية   ILO

المنظمة الدولية للهجرة   IOM
JLMP   البرنامج المشترك لالتحاد األفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا 

إلدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا  
الهجرة من أجل التنمية في أفريقيا    MIDA

وزارة العمل والخدمة العامة  MIFOTRA
وزارة الخارجية والتعاون الدولي    MINAFFET

وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية     MoGLSD
وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية  MOLPSHRD

وزارة العمل والشؤون االجتماعية  MoLSA
وزارة الخدمات العامة والعمل والتوظيف  MoPSLE

مذكرة تفاهم   MoU
إطار سياسة الهجرة في أفريقيا   MPFA

آلية التنسيق الوطنية      NCM
هيئة التوظيف الوطنية       NEA

منظمة غير حكومية    NGO
الهيئة الوطنية للتدريب الصناعي   NITA

االختصارات
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التوجيه بعد الوصول   PAO
التوجيه قبل المغادرة       PDO
التوجيه قبل التوظيف      PEO

التوجيه قبل العودة      PRO
مجتمع رواندا في الخارج      RCA
المجلس اإلنمائي لرواندا   RDB

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا(   SIDA
وكالة خدمات التوظيف في تنزانيا   TaESA

بين تدريب المدّرِ   ToT
التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني   TVET

اإلمارات العربية المتحدة   UAE
الرابطة األوغندية لوكاالت التوظيف الخارجية  UAERA

إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية  UNDESA

االختصارات
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المعلومات األساسية

خالل العقدين األخيرين، بدأت أعداد متزايدة من مواطني شرق أفريقيا والقرن األفريقي1 في مغادرة بلدانهم األصلية بحثًا عن فرص 
عمل في دول الخليج، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.. يغادر العمال المهاجرون 
من شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى الخليج بحثًا عن فرصة اقتصادية، وغالبًا ما يواجهون ظروفًا صعبة مثل البطالة ونقص فرص 
العمال  من  العديد  أن  األصلية. غير  بلدانهم  في  المناخ  لتغير  السلبية  واآلثار  السياسي  االستقرار  الحاالت، عدم  بعض  العمل، وفي 
العودة.  التوظيف وحتى  بدًءا من عملية  العاملة،  اليد  بالرحلة يواجهون تحديات كبيرة طوال دورة هجرة  الذين يقومون  المهاجرين 
وبدًءا من معرفة فرص العمل في الخليج من خالل وكاالت التوظيف الخاصة والوسطاء والعائلة واألصدقاء، وحتى مرحلة االستعداد 
للمغادرة، والتأقلم بعد الوصول، يمكن أن يواجه العمال المهاجرون من شرق أفريقيا والقرن األفريقي االستغالل وسوء المعاملة والتمييز 
أثناء رحلتهم، وال سيما أولئك الذين يهاجرون عن طريق القنوات غير النظامية. وغالبًا ما يكون هذا االستغالل بسبب النقص الحاد في 

المعلومات وكثرة المعلومات المضللة طوال دورة هجرة اليد العاملة.

وعادة ما يفتقر العمال المهاجرون، طوال دورة هجرة اليد العمالة، إلى إمكانية الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. 
ويؤدي عدم كفاية سبل الحصول على المعلومات الرئيسية إلى زيادة نقاط الضعف الحالية للعمال المهاجرين، الذين غالبًا ما يضطرون 
إلى المغادرة إلى الخليج في ظل توافر معلومات قليلة أو معدومة عن حقوقهم، وقوانين العمل، والدعم الدبلوماسي والقنصلي، واألعراف 
الثقافية، والحصول على سبل االنتصاف في حالة التظلم، وحتى أماكن عملهم أو إقامتهم في كثير من الحاالت. وتباين المعلومات من 
بين التحديات األكثر إلحاًحا التي يواجهها العمال المهاجرون من شرق أفريقيا والقرن األفريقي للهجرة بأمان إلى دول الخليج من أجل 

العمل )فرنانديز 2013، ماليت ونوفل 2016(.

ويهدف هذا التقرير إلى استيعاب منظومة المعلومات التي يجد العمال المهاجرون أنفسهم فيها، وثغرات المعلومات التي قد يواجهونها 
في مرحلة ما قبل المغادرة في دورة هجرة اليد العاملة. ولتحقيق ذلك، يعمل هذا التقرير على تقييم االحتياجات المعلوماتية للعمال 
المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي الذين يستعدون للمغادرة إلى الخليج. وفي ضوء ما يوصف بأنه بيئة مواتية لتعزيز الهجرة 
اآلمنة والمنظمة والنظامية، يقّدم هذا التقرير لمحة عامة عن المعلومات والبرامج والممارسات الجيدة والتحديات المشتركة القائمة قبل 
المغادرة، ويقّدم توصيات محددة األهداف مبنية على أدلة. وسوف تشّكل النتائج التي توصل إليها التقرير أهمية بالنسبة لطائفة واسعة 
من أصحاب المصلحة في دورة هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج، بما في ذلك الحكومات، والسفارات، 
ومنظمات المجتمع المدني، ووكاالت التوظيف الخاصة، وشركاء التنمية، والعمال المهاجرين أنفسهم في بلدان المنشأ وبلدان المقصد.

الملخص التنفيذي

تنويه: وألغراض هذا التقرير، يضم شرق أفريقيا والقرن األفريقي البلدان التالية من المنطقة دون اإلقليمية الواردة في هذا المسار 
المحّدد: بوروندي، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا.
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البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه 

ويستند هذا التقرير إلى البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه المتمثل في تنسيق المعلومات التي يتلقاها العمال المهاجرون في أربع 
مراحل رئيسية من دورة هجرة اليد العاملة:

التوجيه قبل التوظيف )PEO(: تزويد العمال المهاجرين المحتملين بالمعلومات الالزمة لدعم عمليات صنع 
القرار المستنيرة بشأن العمالة األجنبية وتقديم معلومات دقيقة عن التوظيف اآلمن واألخالقي.    

التوجيه قبل المغادرة )PDO(: دعم العمال المهاجرين المغادرين لضمان سالمة عملية مغادرتهم، إلى جانب 
توفير معلومات عن الرحلة القادمة وفترة التأقلم وطريقة الحصول على الدعم والمساعدة.    

التوجيه بعد الوصول )PAO(: تزويد العمال المهاجرين الوافدين حديثًا إلى بلد المقصد بالمعلومات المتعلقة 
بقوانين العمل الوطنية واألعراف والممارسات االجتماعية والثقافية وتوقعات مكان العمل وحسن السلوك.  

التوجيه قبل العودة )PRO(: المساعدة في إعداد العمال المهاجرين العائدين قبل مغادرة بلد المقصد، مع 
تقديم معلومات مفيدة لدعم حصولهم على برامج الحماية االجتماعية، وفرص تنمية المهارات والموارد ذات 

الصلة. 
  

في إطار نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه، يسترشد هذا التقرير بالمبادئ اإلرشادية الرئيسية للتوجيه المتناغم والمناسب: 

ُمنَسق بين بُلدان المنشأ وبُلدان المقصد لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

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

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

يُلبّي 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

الملخص التنفيذي
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هيكل التقرير 

يتألف هذا التقرير من ثالثة أجزاء: 

الجزء األول: تقّدم المعلومات األساسية لمحة عامة عن اتجاهات هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول 	 
الخليج. ويركز هذا الفصل بصفة خاصة على البلدان األصلية األفريقية، ويتناول المؤسسات الرئيسية واألطر القانونية وتدابير 

السياسة التي تساهم في تعزيز البيئات المواتية لتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

الجزء الثاني: يعمل التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي على تقييم االحتياجات المعلوماتية الخاصة بالعمال 	 
المهاجرين قبل المغادرة وتقديم لمحة عامة عن التوجيه قبل المغادرة لكل دولة على حدة، مع التمييز بين البلدان التي لديها 

والتي ليس لديها نُهج رسمية أكثر في إعداد ووضع برنامج التوجيه قبل المغادرة. 

النتائج والتوصيات الرئيسية نتائج رئيسية وتوصيات مناسبة وتستند إلى أدلة مصممة وتستهدف طائفة 	  الثالث: تقّدم  الجزء 
واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والسفارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في بلدان المنشأ في 

شرق أفريقيا والقرن األفريقي. 

النتائج والتوصيات الرئيسية )بصورة مختصرة( 

على الرغم من أن البلدان العشرة موضع االهتمام تمثل مجموعة متنوعة من التحديات والفرص، إال أن بحثنا في هذا التقرير يحّدد 
بعض االتجاهات المشتركة في جميع أنحاء المنطقة دون اإلقليمية:

وال تزال معلومات التوجيه قبل المغادرة متفّرقة في معظمها، وال يزال يتعين على معظم البلدان في شرق أفريقيا والقرن 	 
األفريقي وضع نهج رسمي إزاء تقديم التوجيه قبل المغادرة.

وبدالً من االستعانة ببرامج التوجيه قبل المغادرة، يميل العمال المهاجرون إلى الخارج إلى االعتماد على السماسرة ووكالء 	 
التوظيف غير المرخصين وشبكاتهم الشخصية للحصول على معلومات قبل المغادرة، األمر الذي قد يُعرضهم بشكل أكبر 

لخطر االستغالل وسوء المعاملة واالعتداء.
وفي البلدان التي اعتمدت نهجاً أكثر رسمية إزاء تقديم معلومات وتوجيه قبل المغادرة، بما في ذلك أوغندا وإثيوبيا وكينيا، تميل 	 

الحكومة إلى تشكيل المشهد اإلعالمي، بينما تضطلع وكاالت التوظيف الخاصة بدور مقّدم التوجيه قبل المغادرة بشكل رئيسي.
يرتبط االلتزام بتقديم المعلومات قبل المغادرة ارتباًطا وثيقًا بالجهود األوسع نطاقاً لتعزيز سياسة هجرة اليد العاملة وتهيئة بيئة 	 

مواتية لتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
وفي الحاالت التي وضعت فيها برامج رسمية، فمن المرّجح أن تتبنّى برامج التوجيه قبل المغادرة العمال المنزليين المهاجرين 	 

باعتبارهم الجمهور المستهدف، وأحيانًا يكون ذلك على حساب مستويات المهارات األخرى وفئات العمل األخرى.
وفي ظل التوافق المتزايد في اآلراء بشأن األهمية الحاسمة للمعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب، تعمل البلدان في شرق 	 

أفريقيا والقرن األفريقي على نحو وثيق مع المنظمات الدولية وتتعاون عبر الحدود من أجل االستفادة من تجارب بعضها 
البعض في إعداد ووضع برنامج التوجيه قبل المغادرة.

وتتناول هذه االتجاهات دون اإلقليمية مجموعة من النتائج والتوصيات الرئيسية، والتي جرى تصنيفها، نظراً لتنّوع التحديات في جميع 
أنحاء شرق أفريقيا والقرن األفريقي، على النحو التالي:

جميع البلدان في شرق أفريقيا والقرن األفريقي.	 
البلدان التي تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة )إثيوبيا وكينيا وأوغندا(.	 
البلدان التي ال تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة )بوروندي، وجيبوتي، وإريتريا، ورواندا، والصومال، 	 

وجنوب السودان، وجمهورية تنزانيا المتحدة(.

الملخص التنفيذي
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النتائج الرئيسية: برز توافق في اآلراء حول األهمية الحاسمة لتنسيق هجرة العمالة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي 
ودول الخليج.

العبور في  بلدان  المقصد، وفي  بلدان  الوثيق مع  التعاون  في  النظر  المنشأ  بلدان  يجب على  التوصية: 
الحاالت ذات الصلة، لضمان التعاون ودقة المعلومات خالل دورة هجرة اليد العاملة. وينبغي أن يقوم 
أصحاب المصلحة الرئيسيون في بلدان المنشأ وبلدان المقصد على حد سواء بإعداد ووضع برامج توجيه 
وبرنامج  التوظيف  قبل  التوجيه  برنامج  وهي  العاملة،  اليد  دورة هجرة  من  األربع  المراحل  جميع  في 
التوجيه قبل المغادرة وبرنامج التوجيه بعد الوصول وبرنامج التوجيه قبل العودة، وذلك لضمان تنسيق 

عملية توفير المعلومات وتلبيتها الحتياجات العمال المهاجرين.  

النتائج الرئيسية: يعد برنامج التوجيه قبل المغادرة أحد السمات الرئيسية للبيئة المواتية للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.   

التوصية: يجب على الحكومات أن تأخذ برنامج التوجيه قبل المغادرة في الحسبان نظراً ألنه أحد العناصر 
الرئيسية في إطار الجهود األوسع نطاقاً الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، 
بما في ذلك تعزيز قنوات االتصال الرسمية ومصادر المعلومات ذات الصلة بهجرة اليد العاملة، وتنظيم 
المقصد  دول  مع  العاملة  اليد  هجرة  بشأن  التنسيق  وتقوية  األخالقي  التوظيف  لتشجيع  التوظيف  مجال 
الخليجية. وتعّد سياسة هجرة اليد العاملة القوية والشراكات الثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد أمًرا 

بالغ األهمية لضمان الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 

النتائج الرئيسية: توجد ثغرات خطيرة فيما يتعلّق بالبيانات في ممر هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج.

التوصية: وينبغي لبلدان المنشأ أن تنظر في إعطاء األولوية لتعزيز جمع البيانات في ممرات هجرة األيدي 
العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج. وينبغي أن يشمل ذلك بناء القدرة الوطنية على 
جمع إحصاءات الهجرة الرسمية وإدارتها ونشرها ووضع إستراتيجيات مخّصصة لبيانات الهجرة تستهدف 
ممرات هجرة العمالة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج. واالرتقاء بمستوى الشراكات بين 
بلدان المنشأ وبلدان المقصد بشأن جمع البيانات من شأنه أن يؤّدي إلى وضع برامج أكثر فعالية قائمة على 
األدلة في مجال التوجيه قبل المغادرة. وتجدر اإلشارة إلى أن إستراتيجيات بيانات الهجرة في هذه الممرات 

يجب أن تشمل الهجرة غير النظامية، مع األخذ في االعتبار مبدأ )عدم إغفال أحد(.

النتائج الرئيسية: ثّمة عدم إدراك بخصوص هجرة اليد العاملة إلى الخليج في شرق أفريقيا والقرن األفريقي.  

التوصية: يجب على الحكومات النظر في االستعانة بمنظومة معلوماتية والقيام بحمالت تثقيف وتوعية 
مخصصة لهجرة العمالة إلى الخليج على المستويين الوطني والمحلي. ويمكن للحمالت الشعبية، التي تشمل 
التلفزيون واإلذاعة واإلنترنت، أن تنشر الوعي بمخاطر االستعانة بوكاالت التوظيف غير المرخصة، 
مع التشديد على أهمية معلومات ما قبل المغادرة بوجه عام، وبرنامج التوجيه قبل المغادرة بوجه خاص. 
ونظراً ألن معظم العمال المهاجرين المحتملين هم من فئة الشباب ويحصلون على معلوماتهم من شبكاتهم 
الوعي  التواصل االجتماعي فعّالة بشكل خاص في نشر  الشخصية واإلنترنت، ستكون حمالت وسائل 
بخصوص القنوات الرسمية للهجرة إلى الخليج. وينبغي النظر في بذل جهود دؤوبة لضمان الوصول إلى 
سكان الريف الذين كثيرا ما يكونون بعيدين كل البعد عن المبادرات الحكومية المركزية، التي عادةً ما 

تكون في المراكز الحضرية الكبيرة.

جميع البلدان في شرق أفريقيا والقرن األفريقي

الملخص التنفيذي
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النتائج الرئيسية: تجدر اإلشارة إلى أن برنامج التوجيه قبل المغادرة الحالي في شرق أفريقيا والقرن األفريقي عادةً ما يعطي 
األولوية لعامالت المنازل المهاجرات.  

للعامالت  األولوية  إعطاء  األفريقي  والقرن  أفريقيا  شرق  في  الحكومات  على  يجب  وبينما  التوصية: 
المنازل المهاجرات وضمان تقديم برنامج مخّصص في مجال التوجيه قبل المغادرة يتناسب مع التحديات 
الخاصة التي يمكن أن تواجهها، فإنه يجب على هذه الحكومات أيضاً أن تنظر في إعداد ووضع برنامج 
توجيه قبل المغادرة يلبّي كامل نطاق المهن ومستويات المهارات الشائعة في ممر شرق أفريقيا والقرن 

األفريقي ودول الخليج.

النتائج الرئيسية: ال يعكس برنامج التوجيه قبل المغادرة في الوقت الحالي طبيعة تعدد أصحاب المصلحة في مجال هجرة 
اليد العاملة  

إلعداد  المتعددين  المصلحة  ألصحاب  شامل  نهج  اعتماد  في  النظر  الحكومات  على  يجب  التوصية: 
وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة. وإذ ندرك ما يتّسم به المشهد المعلوماتي من التعقيد، إال أنه يجب 
على الحكومات إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجماعات الشتات وممثلين 
وجه  وعلى  وتقييمها.  مراقبتها  وفي  المغادرة  قبل  التوجيه  برامج  وتقديم  إعداد  في  المقصد  بلدان  من 
الخصوص، يجب االعتراف بالعمال المهاجرين العائدين من ذوي الخبرة في الخليج باعتبارهم مؤثّرين 

مهمين في المنظومة المعلوماتية، ويجب استشارتهم بشأن إعداد وتقديم برنامج التوجيه قبل المغادرة.  

النتائج الرئيسية: غالباً ما يتم الخلط بين برنامج التوجيه قبل المغادرة والتدريب قبل المغادرة.

التوصية: في حين أن إضافة برنامج التوجيه قبل المغادرة إلى برامج التدريب قبل المغادرة قد تكون 
عملية في بعض السياقات، إال أنه من المهم توضيح وتمييز الفرق بينهما بصورة واضحة. فإن التدريب 
قبل المغادرة )الذي يهتم بالكفاءة وإعداد المهاجرين إلى الخارج للعمل في الخليج( وبرنامج التوجيه قبل 
المغادرة )الذي يركز على الحقوق والمسؤوليات( يكّمل كل منهما اآلخر. وينبغي دمجهما في إعداد وتقديم 

برامج التوجيه قبل المغادرة الشاملة بصورة عملية.  

البلدان التي تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة
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النتائج الرئيسية: تصبح عملية إعداد وتقديم برنامج التوجيه قبل المغادرة ذات فائدة من خالل زيادة التركيز على المهاجرين.  

التوصية: يجب أن تنظر الحكومات في تبني نهج قائم على المنح والذي يضع العمال المهاجرين في صميم 
عملية إعداد ووضع برنامج التوجيه قبل المغادرة، فيما يتعلق بكل من المحتوى والتقديم. وعلى الرغم من 
استفادة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من برنامج التوجيه قبل المغادرة في كل من بلدان المنشأ 
وبلدان المقصد، إال أنه يجب أوالً وقبل كل شيء أن تترّكز حول االحتياجات العملية للعمال المهاجرين 
إلى الخارج. وفيما يتعلّق بالمحتوى، يجب أن تكون برامج التوجيه قبل المغادرة مصممة خصيصاً لبلدان 
مقصد محددة وبما يتناسب مع مستويات مهارية ومجاالت محّددة. وفيما يتعلّق بالتقديم، يلزم أن يكون 
برنامج التوجيه قبل المغادرة متاحاً على نطاق واسع لجميع العمال المهاجرين إلى الخارج، مع إزالة أكبر 
عدد ممكن من الحواجز التي تحول دون المشاركة. ويجب تقديم البرنامج باللغات المحلية لضمان الفهم 
واالستيعاب، ويجب وضع أحكام خاصة لضمان الوصول إلى العمال المهاجرين إلى الخارج القادمين من 
المناطق الريفية. وفي حالة العامالت المهاجرات، يجب إيالء اهتمام خاص للتأكد من أن برنامج التوجيه 
قبل المغادرة يراعي الفوارق بين الجنسين. وفي حين أن الجهود الرامية إلى تعزيز توفير المعلومات 
الدقيقة وفي الوقت المناسب تتّسم بأهمية بالغة، إال أنها يجب أن تلبّي احتياجات المهاجرين، مع ضمان عدم 

فرض معايير ومتطلبات صارمة بحيث يُنظر إلى القنوات غير النظامية على أنها أكثر جاذبية 

النتائج الرئيسية: هناك رصد وتقييم محدودان لتأثير المعلومات على نتائج هجرة اليد العاملة.

والتعلم  والمساءلة  والتقييم  للرصد  صارم  نظام  دمج  على  تعمل  أن  الحكومات  على  يجب  التوصية: 
من أجل استيعاب االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي وتأثير 
ذلك  في  بما  األدوات،  من  مجموعة  على  النظام  هذا  يشتمل  أن  ويجب  المغادرة.  قبل  التوجيه  برنامج 
استبيانات االحتياجات المعلوماتية المنتظمة والمستهدفة، واالستبيانات التي تتّم قبل وبعد برنامج التوجيه 
قبل المغادرة والمقابالت التي تتّم مع مستخدمي المعلومات. ويجب مراقبة حمالت اإلعالم والتوعية على 

أساس منتظم وتعزيزها بناًء على األفكار المكتسبة من التقييمات المستمرة.  

النتائج الرئيسية: معظم البلدان في شرق أفريقيا والقرن األفريقي لم تضع بعد برنامج التوجيه قبل المغادرة

التوصية: يجب على بلدان المنشأ في شرق أفريقيا والقرن األفريقي مواصلة العمل على  إعداد برنامج 
المعلومات،  الرئيسيين. ولضمان توحيد  المصلحة  بالشراكة مع أصحاب  الرسمي  المغادرة  التوجيه قبل 
يجب على الحكومات أن تنظر في جعل برنامج التوجيه قبل المغادرة إلزامياً لجميع العمال المهاجرين إلى 
الخارج. وقد ترغب بلدان شرق أفريقيا والقرن األفريقي، مسترشدة بالممارسات الجيدة العالمية ومبادئ 
الوصول واألهمية واألثر، في االستفادة من الموارد والبرامج الحالية لجعل برنامج التوجيه قبل المغادرة 
يتناسب مع سياقاتها الوطنية. وفي السياقات التي تفتقر في الوقت الراهن إلى الموارد أو القدرة على توفير 
برنامج التوجيه قبل المغادرة الرسمي، يمكن للحكومات أن تنظر في اعتماد مجموعة من المبادرات التي 
تتّسم بالكفاءة وفعالية التكلفة، والتي تتضمن إنشاء قنوات معلومات رسمية وتوفير خدمات المعلومات قبل 

المغادرة، مثل المواقع الشبكية والكتابات التي تلبي االحتياجات الرئيسية من المعلومات.

البلدان التي ال تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة

PDO*
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النتائج الرئيسية: تشترك البلدان في شرق أفريقيا والقرن األفريقي في مجموعة من التحديات المشتركة، ويُمكن أن تستفيد 
من تعزيز التعاون اإلقليمي.

التوصية: ينبغي للحكومات في البلدان التي لم تضع بعد برنامج التوجيه قبل المغادرة أن تنظر في االستفادة 
من التجارب والخبرات اإلقليمية وأن تتطلع إلى الممارسات الجيدة الناشئة في إعداد ووضع برنامج التوجيه 
قبل المغادرة. وباإلضافة إلى التعاون مع البلدان التي وضعت بالفعل برنامج التوجيه قبل المغادرة، ينبغي 
للحكومات أن تنظر في العمل عن كثب مع المنظمات الدولية التي لديها خبرة واسعة في وضع وإعداد 
مناهج وبرامج التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي. ويُمكن أن تكون المنصات اإلقليمية 
واألقاليمية بمثابة ملتقى لتبادل الممارسات الجيدة ويمكن أن تعزز التعاون اإلقليمي والتضامن بخصوص 

حماية العمال المهاجرين.

الملخص التنفيذي
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إن أعداداً متزايدة من العمال المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي يغادرون بلدانهم األصلية من أجل الوعد بتوفير فرص 
اقتصادية أفضل في دول الخليج. جرت العادة أن تشهد البلدان األصلية األفريقية مثل مصر والسودان أغلب المهاجرين الذين يسافرون 
إثيوبيا وكينيا  المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي، وبلدان مثل  إلى الخليج، إال أن االتجاهات الحديثة أظهرت تزايد عدد 
وأوغندا على وجه الخصوص )المنظمة الدولية للهجرة 2020(. ومن بين العوامل األخرى، يمكن أن يُعزى هذا االتجاه بصورة جزئية 
إلى نمو قطاع الخدمات المنزلية، الذي يمثل أيًضا زيادة في أعداد النساء المهاجرات. وقد تعّزز هذا االتجاه من خالل التحول في الطلب 

بعيداً عن العمال المنزليين من البلدان اآلسيوية األصلية بسبب ارتفاع األجور.

وعلى الرغم من اإلصالحات الواسعة النطاق المتعلقة بهجرة اليد العاملة، يمكن أن يتعّرض العمال المهاجرون في ممر شرق أفريقيا 
والقرن األفريقي ودول الخليج لممارسات التوظيف الخادعة، واستبدال العقود، ومصادرة الوثائق الشخصية، وضعف السالمة المهنية 
المهاجرات على وجه الخصوص. ونظراً  المنزليات  العامالت  العمل، والعنف الجنساني والتحرش الجنسي في حالة  وسالمة مكان 
لمجموعة من العوامل، بما في ذلك عدم وجود برنامج توجيه قبل المغادرة بوجه عام، وارتفاع مستويات الهجرة غير النظامية، والتاريخ 
للهجرة من شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى دول الخليج، فإن العمال المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي  الحديث نسبياً 
غير قادرين في كثير من األحيان على الحصول على المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب، وقد يجدون أنفسهم عرضة لمجموعة 
الحصول  لعدم توفر معلومات شفافة ويمكن  ثانوية  نتيجة  المنافية للضمير. وهذا الضعف هو جزء منه على األقل  الممارسات  من 
عليها بسهولة ويتم تقديمها في الوقت المناسب في نقاط حرجة طوال دورة هجرة اليد العاملة. وسيرّكز هذا التقرير على مرحلة ما قبل 

المغادرة.

أظهرت األبحاث أن تقديم معلومات دقيقة وشاملة وفي الوقت المناسب ال يمكن أن يساعد فقط في التخفيف من مجموعة من المخاطر 
التي يواجهها العمال المهاجرون على مدار دورة هجرة اليد العاملة، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تمكين العمال المهاجرين والمساهمة 
في تحسين صحتهم وصّحة عائالتهم بوجه عام. ويهدف هذا التقرير إلى استيعاب منظومة المعلومات التي يجد العمال المهاجرون 
أنفسهم فيها، وثغرات المعلومات التي قد يواجهونها في مرحلة ما قبل المغادرة في دورة هجرة اليد العاملة. ولتحقيق ذلك، يعمل هذا 
التقرير على تقييم االحتياجات المعلوماتية الخاصة للعمال المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي الذين يستعدون للمغادرة إلى 
دول الخليج، وهي البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر. وفي ضوء ما يوصف بأنه 
بيئة مواتية لتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، يقّدم هذا التقرير لمحة عامة عن المعلومات والبرامج والمبادرات والممارسات 
الجيدة والتحديات المشتركة القائمة قبل المغادرة، ويقّدم توصيات محددة األهداف مبنية على أدلة. وسوف تشّكل النتائج التي توصل 
إليها التقرير أهمية بالنسبة لطائفة واسعة من أصحاب المصلحة في دورة هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج، 
بما في ذلك الحكومات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني ووكاالت التوظيف الخاصة وأرباب العمل والنقابات العمالية والمنظمات 

العمالية، والعمال المهاجرين أنفسهم في بلدان المنشأ وبلدان المقصد.

تنويه: وألغراض هذا التقرير، يضم شرق أفريقيا والقرن األفريقي البلدان التالية من المنطقة دون اإلقليمية الواردة في هذا المسار 
المحّدد: بوروندي، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا.

المقدمة

للمعلومات

المعلومات األساسية

وقد اعتُرف منذ أمد بعيد باألهمية المركزية لتوفير معلومات يمكن الحصول عليها بسهولة ويتم تقديمها في الوقت المناسب في دورة 
هجرة اليد العاملة. وباإلضافة إلى قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم بوضع نُُهج ابتكارية لنشر المعلومات الرئيسية وإتاحتها بسهولة 
للعمال المهاجرين في مختلف نقاط دورة هجرة العمالة، برزت المعلومات نفسها كموضوع رئيسي في خطاب الهجرة الدولية. على 

سبيل المثال، يُبرز. إطار منظمة العمل الدولية متعدد األطراف بشأن هجرة اليد العاملة  )2006(،2 أهمية ما يلي: 
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تقديم معلومات إلى منظمات أرباب العمل والعمال بشأن حقوق العمال المهاجرين )10.9(. 	 

نشر معلومات بخصوص االتجار لتحذير الضحايا المحتملين من أخطاره وزيادة الوعي العام حول هذه القضية )11.8(. 	 

تيسير مغادرة العمال المهاجرين ورحلتهم واستقبالهم من خالل تقديم المعلومات والتدريب والمساعدة بلغة يفهمونها قبل 	 
مغادرتهم وعند وصولهم فيما يتعلق بعملية الهجرة وحقوقهم وظروف الحياة والعمل العامة في بلد المقصد )12.1(. 

وفي اآلونة األخيرة، حّدد الميثاق العالمي بشأن الهجرة )2018(3 أحد األهداف الثالثة والعشرين لموضوع المعلومات. تم تحديد خمسة 
إجراءات في إطار الهدف 3 - تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، بما في ذلك:

النظامية، مثل قوانين  الهجرة  المعلومات عن خيارات  للجمهور إلتاحة  )a( إطالق ونشر موقع وطني مركزي ومتاح 
وسياسات الهجرة الخاصة بكل بلد، ومتطلبات التأشيرة، وإجراءات التقديم، والرسوم ومعايير التحويل، وشروط تصريح 
العمل، وشروط التأهيل المهني، وتقييم االعتمادات والمعادالت، وفرص التدريب والدراسة، وتكاليف المعيشة وظروفها، 

من أجل توجيه قرارات المهاجرين. 
 

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

الدولية، مع احترام الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية. 
 

تحيل  أن  يمكن  والتي  الصلة  ذات  الهجرة  طرق  طول  على  إليها  الوصول  ويمكن  مفتوحة  معلومات  نقاط  إنشاء   )c(
الممثلين  مع  للتواصل  فرص  وتوفير  الجنساني،  والمنظور  الطفل  تراعي  التي  والمشورة  الدعم  أوجه  إلى  المهاجرين 
القنصليين لبلد المقصد، وإتاحة المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وأوجه الحماية 

والمساعدة المناسبة، وخيارات ومسارات الهجرة النظامية، وإمكانيات العودة، بلغة يفهمها الشخص المعني.
 

)d( تزويد المهاجرين الوافدين حديثًا بمعلومات هادفة وشاملة وتراعي المنظور الجنساني واألطفال ويسهل الوصول إليها، 
وإرشادات قانونية بشأن حقوقهم والتزاماتهم، بما في ذلك االمتثال للقوانين الوطنية والمحلية، والحصول على تصاريح 
العمل واإلقامة، وإجراءات تعديل أوضاعهم، والتسجيل لدى السلطات، وإمكانية اللجوء إلى القضاء لتقديم الشكاوى بشأن 

انتهاكات الحقوق، وكذلك الحصول على الخدمات األساسية.
 

أدلة وتنظيم فعالية توعية وتقديم  إلى  الجنساني وتستند  المنظور  اللغات تراعي  )e( تشجيع الحمالت اإلعالمية متعددة 
تدريب توجيهي قبل المغادرة في بلدان المنشأ، بالتعاون مع السلطات المحلية والبعثات القنصلية والدبلوماسية والقطاع 
الخاص واألوساط األكاديمية ومنظمات المهاجرين والمغتربين والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة 

والنظامية، وكذلك لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية وغير اآلمنة. 
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كما جرى تأييد األهمية القصوى لبرامج التوجيه في أفريقيا. في عام 2018، على سبيل المثال، اعتمدت الحكومات في إفريقيا إطار 
سياسة الهجرة ألفريقيا )MPFA( وخطة عملها )2018-2030(. إطار سياسة الهجرة في أفريقيا وخطة عملها )2030-2018(. 

وحتى تفي الدول األعضاء بالتزاماتها بموجب إطار سياسة الهجرة في أفريقيا، توصى هذه الدول، على سبيل المثال، بما يلي: 
 

توفير إمكانية الحصول على معلومات دقيقة عن هجرة العمال في مرحلتي ما قبل المغادرة وما بعد الوصول، بما في ذلك 	 
شروط العمل وسبل االنتصاف والحصول على المشورة القانونية في حالة وقوع انتهاكات.

تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية وتوجيهية شاملة للنساء والفتيات العائدات قبل وأثناء وبعد عملية العودة 	 
المرأة من األعمال  التي تحمي  الشكاوى/اإلبالغ  تقديم  آليات  إلى  الوصول  إمكانية  إتاحة  إدماجهّن.  إعادة  بهدف تسهيل 
ذلك  في  بما  والمستدام،  اآلمن  اإلدماج  إعادة  لها، وضمان  والتصّدي  المعاملة  اإلكراه وسوء  أعمال  وتحديد  االنتقامية، 

الخدمات الالزمة للتعّرف على مهارات وكفاءات النساء والفتيات العائدات واعتمادها.

تعزيز اندماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة، بما في ذلك من خالل حمالت اإلعالم والتثقيف، من أجل منع كراهية 	 
األجانب وتعزيز القبول الثقافي المتبادل وضمان احترام حقوق المهاجرين وحمايتها.

تعزيز الحمالت اإلعالمية / التثقيفية لرفع مستوى الوعي بخصوص البعد الجنساني للهجرة بين المهاجرين والمتضررين 	 
من الهجرة، وصانعي السياسات والموظفين المشاركين في الهجرة، ال سيّما في إدارة عملية الهجرة.

االقتصادية  واللجنة  للهجرة  الدولية  والمنظمة  الدولية  العمل  األفريقي ومنظمة  لالتحاد  المشترك  البرنامج  2019، جمع  أكتوبر  في 
ألفريقيا إلدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا السفراء األفارقة في أديس أبابا لمناقشة هجرة العمالة إلى دول الخليج. 
وخالل هذا االجتماع، أُجريت مناقشات بشأن الحاجة إلى نهج أكثر تكامالً للتصدي للتحديات التي تواجه العمال المهاجرين األفارقة 
في المنطقة، بما في ذلك الدعم الدبلوماسي والقنصلي والحصول على المعلومات طوال دورة الهجرة. وتم التأكيد على ضرورة تبنّي 

موقف مشترك والتحّدث بصوت واحد لضمان حماية العمال األفارقة. 
 

عالوة على ذلك، فإن المادة 7 )أ( من إعالن االتحاد األفريقي بشأن حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين تدعو الدول األعضاء في 
االتحاد األفريقي إلى "تعزيز قدرة أنظمتنا اإلقليمية والوطنية على تقديم معلومات مجانية ودقيقة بخصوص الهجرة للعمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم والتي تراعي المنظور الجنساني، وتتضمن معلومات عن الظروف العامة للعمل والمعيشة في بلدان المقصد، وقوانين 
وسياسات الهجرة، وشروط وأحكام العمل، والحصول على المشورة القانونية وسبل االنتصاف بطريقة ولغة يمكن فهمها بسهولة". 

 
في أعقاب المنتدى الوزاري اإلقليمي رفيع المستوى حول مواءمة سياسات هجرة العمالة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي في يناير 
أفريقيا والقرن  تقع في شرق  11 دولة  العمل )2023-2020(  بمشاركة  إلى  الدعوة  بيان وأولويات  التوقيع على  2020، جرى 
األفريقي )بما في ذلك البلدان العشرة المشمولة في هذا التقرير باإلضافة إلى السودان(. تضّمن هذا البيان المهم بعض األولويات الناشئة 

التي تتوافق مع النتائج والتوصيات الرئيسية لهذا التقرير: 
 

دعم التعاون في الخدمات الدبلوماسية والقنصلية والمالحق العمالية في بلدان المقصد العمالية الرئيسية.  	 

تعزيز المؤسسات اإلحصائية الوطنية وآليات جمع البيانات والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتحليل لتوجيه السياسات 	 
وإدارة هجرة اليد العاملة، بما في ذلك من أجل إعداد وصياغة اتفاقيات هجرة العمالة الثنائية والتفاوض بشأنها بصورة 

فعّالة إلى جانب رصد وتقييم هذه االتفاقيات. 

االرتقاء بمستوى بيانات التحويالت واالستفادة من التأثير المحتمل للتحويالت على التنمية االجتماعية واالقتصادية. 	 
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البلدان التي 	  الدبلوماسية والقنصلية للعمال المهاجرين على وجه الخصوص في  إقامة تعاون بين الدول بشأن المساعدة 
ال يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لبعض الدول، مع القيام في نفس الوقت بتعزيز ودعم دور المغتربين في مساعدة العمال 

المهاجرين وحماية حقوقهم في حاالت الضعف. 

التعاون من أجل إنشاء منصة مشتركة للعمل مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن هجرة اليد العاملة. 	 

تعزيز اللجوء إلى القضاء من خالل تعزيز الخدمات القنصلية وتعيين ملحقين عماليين، من أجل حماية حقوق اإلنسان 	 
للعمال المهاجرين في بلدان المقصد بصورة فعّالة، في إطار التصّدي لإلفالت من العقاب، وتوفير سبل االنتصاف وضمان 

سيادة القانون. 

بعد عام، أّكد المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية على أهمية التنسيق بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد، متطلعًا إلى حوار أبو ظبي، 
وال سيما البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه باعتباره أفضل الممارسات )بيسونغ 2021(. وفي الوقت الذي ال يزال فيه الحوار 
بشأن األهمية القصوى للمعلومات والتوجيه يحتل مكانة بارزة في البرامج اإلقليمية مثل البرنامج المشترك لالتحاد األفريقي ومنظمة 
العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة االقتصادية ألفريقيا إلدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا، إال أن 

هناك إدراك متزايد بضرورة وضع برامج توجيهية خالل المراحل الرئيسية لدورة هجرة اليد العاملة.

نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه

تدعم المنظمة الدولية للهجرة بقوة توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب وذات صلة بالموضوع. ومنذ عام 2017، وبناًء على تاريخ 
المنظمة الدولية للهجرة الممتد ألكثر من 70 عاًما في تقديم التوجيهات المخّصصة للمهاجرين بناًء على طلب الحكومات، بدأت المنظمة 
في إدارة عملية تنفيذ البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه المصمم خصيصاً للدول األعضاء في حوار أبو ظبي، والذي يضّم دوالً في 
آسيا والخليج. وكان الهدف من البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه هو تعزيز اندماج العمال المهاجرين في سوق العمل وحمايتهم من 
خالل مواجهة الثغرات الخطيرة في المعلومات والمعلومات الخاطئة بين السكان المهاجرين القادمين إلى الخليج من بلدان المنشأ المشاركة 
في حوار أبو ظبي. ولتحقيق ذلك، يتّبع البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه النهج )المشار إليه فيما بعد بنهج البرنامج الشامل للمعلومات 

والتوجيه( المتمثّل في تنسيق المعلومات التي يتلقاها العمال المهاجرون في أربع مراحل رئيسية من دورة هجرة اليد العاملة:  

التوجيه قبل التوظيف )PEO(: تزويد العمال المهاجرين المحتملين بالمعلومات الالزمة لدعم عمليات صنع 
القرار المستنيرة بشأن العمالة األجنبية وتقديم معلومات دقيقة عن التوظيف اآلمن واألخالقي. 

المعلومات األساسية
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ولتنسيق هذه المعلومات، يستثمر نهج البرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه في ضمان أن تكون المعلومات المقدمة طوال دورة هجرة 
اليد العاملة قائمة على األدلة وأن تكون مصممة حسب االحتياجات التقنية واإلدارية المحّددة للعمال المهاجرين ولبلدان المنشأ والمقصد 

على حد سواء.  

المبادئ اإلرشادية للبرنامج الشامل للمعلومات والتوجيه

متناغم بين البلدان المنشأ وبلدان المقصد بما يضمن أن تكون المعلومات المقّدمة دقيقة وذات صلة. 

مناسب لالحتياجات المعلوماتية المختلفة ومصمم خصيصاً وتحديداً لممرات ومجاالت هجرة اليد العاملة. 

في الوقت المناسب لتقديم المعلومات ذات الصلة في أنسب نقطة خالل دورة هجرة اليد العاملة.  

يُلبّي احتياجات التعلّم المختلفة، مع مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين وأبعاد الضعف المحتمل.  

متأّصل في نهج أصحاب المصلحة المتعددين الذي يشمل العمال المهاجرين المحتملين والحاليين، وأرباب 
العمل، ومؤسسات التدريب، ومنظمات المجتمع المدني، ورابطات المهاجرين، وحكومات بلدان المنشأ وبلدان 

المقصد.  

المعلومات األساسية

التوجيه قبل المغادرة )PDO(: دعم العمال المهاجرين المغادرين لضمان سالمة عملية مغادرتهم، إلى جانب 
توفير معلومات عن الرحلة القادمة وفترة التأقلم وطريقة الحصول على الدعم والمساعدة.  

التوجيه بعد الوصول )PAO(: تزويد العمال المهاجرين الوافدين حديثًا إلى بلد المقصد بالمعلومات المتعلقة 
بقوانين العمل الوطنية واألعراف والممارسات االجتماعية والثقافية وتوقعات مكان العمل وحسن السلوك.  

المقصد،  بلد  مغادرة  قبل  العائدين  المهاجرين  العمال  إعداد  في  المساعدة   :)PRO( العودة  قبل   التوجيه 
مع تقديم معلومات مفيدة لدعم حصولهم على برامج الحماية االجتماعية، وفرص تنمية المهارات والموارد 

ذات الصلة.
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الشكل 1: المنظومة المعلوماتية

االحتياجات 
المعلوماتية  المشهد 

المعلوماتي

 تأثير 
المعلومات

تقديم المعلومات 
وتطّورها

المؤثّرون

 ديناميكية 
الوصول

الثقة االجتماعية

االستخدام

يسترشد هذا التقرير بنهج المنظومة المعلوماتية الذي يسعى إلى استيعاب مجموعة الجهات الفاعلة والمؤسسات والقنوات والسياسات 
والبرامج التي يتم من خاللها تقديم المعلومات ونشرها وتناولها )انظر الشكل 1(. ويشمل ذلك مبادرات رسمية مثل برنامج التوجيه 
قبل المغادرة والتدريب أو حمالت إعالمية وتوعوية تدعمها الدولة، وتدفّق المعلومات غير الرسمية، مثل الشبكات المجتمعية وشبكات 
األقارب ووسائل التواصل االجتماعي والترويج الشخصي. ويُمكن تعريف "المنظومة المعلوماتية"، المعتمدة من مجاالت متنوعة مثل 
الدراسات البيئية ووسائل اإلعالم والصحة العامة، والتي كثيراً ما يُشار إليها باسم "اإليكولوجيا المعلوماتية"، بأنها "تكوين ديناميكي 
فضفاض لمختلف مصادر وتدفقات المعلومات إلى جانب مقّدمي ومستخدمي ومشاركي المعلومات الذين يتفاعلون داخل مجتمع أو 

فضاء محّدد" )سوزمان - بينا وآخرون 2015(.
 

وإدراكاً للطبيعة االجتماعية المتأصلة للمعلومات، فإن نهج المنظومة المعلوماتية يعمل على إفادة التجارب الحية لمستخدمي المعلومات؛ 
وفي هذه الحالة هم العمال المهاجرون المحتملون في شرق أفريقيا والقرن األفريقي. ويسعى إلى استيعاب القنوات التي تتدفق من خاللها 
المعلومات، ومختلف األساليب التي تؤثر بها المعلومات، أو نقصها، على رفاهية العمال المهاجرين. وأشار سوسمان بينا وآخرون إلى 
أنه "وبدون القدرة على الحصول على المعلومات المهمة عن العالم من حولهم وإنشاءها ونشرها وتبادلها، يصبح األفراد غير قادرين 

على استيعاب التحديات التي يواجهونها، والتأقلم مع البيئة المتغيرة، وال االرتقاء بمستوى حياتهم في نهاية المطاف". )2015(.

نهج المنظومة المعلوماتية

المعلومات األساسية

نظام المعلومات
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يمكن فهم المنظومة المعلوماتية من خالل ثمانية أبعاد مهمة، سيتم تفصيل العديد منها في هذا التقرير:

االحتياجات المعلوماتية 	
االحتياجات المعلوماتية للمجتمع المستهدف 

المشهد المعلوماتي  	
المنظمات والمنظومات التي تدعم تقديم المعلومات وتدفقها

تأثير المعلومات 	
تأثير المعلومات على رفاهية الفرد والمجتمع وقدرتها 

على تعزيز التغيير اإليجابي

ديناميكية الوصول 	
مجموعة هياكل وديناميكيات الصالحيات التي تعمل على 
توجيه حصول العمال المهاجرين على المعلومات المهمة

تقديم المعلومات وتطّورها 	
اختالف أنواع ومصادر المعلومات المتاحة 

االستخدام 	
العوامل التي تحدد مدى صلة المعلومات وكيفية تطبيقها

الثقة االجتماعية 	
تأثير الديناميكيات االجتماعية وشبكات الثقة على تدفق 

المعلومات واستخدامها

المؤثّرون 	
مجموعة الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤثر على 

كيفية تداول المعلومات واستخدامها

المعلومات األساسية

وقد استعان هذا التقرير ببحث نوعي، مع التركيز بشكل أساسي على جمع البيانات من خالل إجراء مقابالت شاملة شبه منظمة مع 
مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين بدورة هجرة اليد العاملة في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج، ومن 
الحكومية  غير  والمنظمات  المغادرة  قبل  التوجيه  برنامج  تقّدم  التي  والجهات  خاصة  توظيف  ووكاالت  حكوميون  مسؤولون  بينهم 
ومنظمات المجتمع المدني والعمال المهاجرون أنفسهم، بما في ذلك عامالت المنازل. وأُجريت مقابالت مع ما مجموعه 61 من مصادر 
السودان، وجمهورية  أنحاء بوروندي، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب  المعلومات في مختلف 
تنزانيا المتحدة، وأوغندا. واستُكمل البحث في شرق أفريقيا والقرن األفريقي بجمع بيانات متزامنة بشأن تقرير المعلومات األساسية عن 
االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين بعد الوصول في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج، والذي تضّمن أكثر من 
26 مقابلة رئيسية مع مصادر معلومات في مختلف أنحاء البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. وتضّمنت 
المراجعات المكتبية تحليل قوانين العمل، وسياسات الهجرة، واتفاقيات العمل الثنائية، واالتجاهات والتطورات األخيرة لهجرة اليد العاملة 
بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج. وطبق هذا البحث منظوًرا يراعي الفوارق بين الجنسين فيما يتعلّق بالنهج المنهجي 
والتحليل الموضوعي الذي تم إجراؤه، وسعي الستيعاب التحديات الخاصة واالحتياجات المعلوماتية الخاصة بالعامالت المهاجرات 
في الخليج. وبسبب قيود كوفيد-19، تم إجراء عدد من المقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسيّة بصورة افتراضية. تضمنت القيود 
وجود ثغرات في البيانات المصنفة المتوفرة بخصوص تدفق العمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج. 

المنهجية  
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الجزء األول: تقّدم المعلومات األساسية لمحة عامة عن اتجاهات هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن 
األفريقي ودول الخليج. ويركز هذا الفصل بصفة خاصة على البلدان األصلية األفريقية، ويتناول المؤسسات 
اآلمنة  الهجرة  لتعزيز  المواتية  البيئات  تعزيز  في  تساهم  التي  السياسة  وتدابير  القانونية  الرئيسية واألطر 

والمنظمة والنظامية. 

االحتياجات  تقييم  على  األفريقي  والقرن  أفريقيا  شرق  في  المغادرة  قبل  التوجيه  يعمل  الثاني:  الجزء 
المعلوماتية الخاصة بالعمال المهاجرين قبل المغادرة وتقديم لمحة عامة عن التوجيه قبل المغادرة لكل دولة 
على حدة، مع التمييز بين البلدان التي لديها والتي ليس لديها نُهج رسمية أكثر في إعداد ووضع برنامج 

التوجيه قبل المغادرة.

الجزء الثالث: النتائج والتوصيات الرئيسية تقّدم نتائج رئيسية وتوصيات مناسبة وتستند إلى أدلة مصممة 
الدولية  والمنظمات  والسفارات  الحكومات  ذلك  في  بما  المصلحة،  أصحاب  من  واسعة  طائفة  وتستهدف 

والمجتمع المدني في بلدان المنشأ في شرق أفريقيا والقرن األفريقي. 

هيكل التقرير

2
3

1

المعلومات األساسية
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الجزء األول

هجرة اليد العاملة بين شرق 
أفريقيا والقرن األفريقي 

ودول الخليج

1
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بلدان شرق أفريقيا والقرن األفريقي

1  إريتريا

2  جيبوتي

3  جنوب السودان

4  إثيوبيا

5  الصومال

6  أوغندا

7  كينيا

8  رواندا

9  بوروندي

10  جمهورية تنزانيا المتحدة

دول الخليج

1  الكويت

2  المملكة العربية السعودية

3  البحرين

4  قطر

5  اإلمارات العربية المتحدة

6  عمان

تنويه: هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. وال تنطوي األسماء والحدود الواردة في هذه الخريطة على تأييد أو قبول رسمي من المنظمة الدولية للهجرة.

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج

الشكل 2: خريطة شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج
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المقدمة

السياق اإلقليمي لهجرة اليد العاملة

أدت وفرة الموارد الطبيعية في الخليج إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع في المنطقة. وقد أعادت دول الخليج استثمار ثرواتها للقيام 
بمشاريع تشييد واسعة النطاق، تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات ومراكز التسوق والمالعب، وتوسيع نطاق المؤسسات التي تخدم 
مواطنيها. وتعتمد التنمية السريعة التي تشهدها المنطقة أيًضا على العدد الكبير من المهاجرين العاملين في قطاعات مثل البناء والزراعة 

والرعاية الصحية.

العمال  من  عدد  أكبر  اليوم  الخليج  ويستضيف  مطرد.  بشكل  الخليج  في  المهاجرين  العمال  عدد  ازداد  الماضيين،  العقدين  وخالل 
المهاجرين في العالم، وهو وضع من غير المرجح أن يتغير في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن تركيبة السكان المهاجرين آخذة في 
التغيّر. ففي العقود السابقة، جاء أكبر عدد من العمال المهاجرين في الخليج من جنوب وجنوب شرق آسيا. وفي اآلونة األخيرة، زاد 
عدد المهاجرين من إفريقيا، وخاصة المصريين، إلى المنطقة، وحذا حذوهم المهاجرون من شرق أفريقيا والقرن األفريقي. وعلى الرغم 
من أن هجرة األفراد من شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى دول الخليج كانت تحدث منذ الثمانينيات مع وصول العديد من اإلثيوبيين 
إلى الخليج، إال أنها توجد اآلن على نطاق أوسع، وهناك عدد كبير من العمال المهاجرين الكينيين واألوغنديين، وأصبحت دول الخليج 

أيضاً وجهات معروفة للمهاجرين من بلدان أخرى في منطقة شرق أفريقيا والقرن األفريقي.

إلى  يفتقرون  الخليج  األفريقي ودول  والقرن  أفريقيا  في ممر شرق  المهاجرون  العمال  يزال  األعداد، ال  ارتفاع  استمرار  وفي ظّل 
المعلومات الهامة طوال دورة هجرة اليد العاملة. وفي مرحلة ما قبل المغادرة، توجد ثغرات معيّنة في المعلومات بخصوص شروط 
وأحكام التوظيف، وقوانين العمل الوطنية، والحقوق والمسؤوليات، وآليات التظلم والمعايير الثقافية، وذلك على سبيل المثال. وقبل تقييم 
االحتياجات المعلوماتية قبل المغادرة وبرنامج التوجيه قبل المغادرة بمزيد من التفصيل في الجزء الثاني، يقدم هذا الفصل لمحة عامة 
عن سياسة واتجاهات هجرة العمالة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي. تقّدم الموجزات القُطرية العشرة تحلياًل مركًزا للسياق الحالي 
والتحديات والفرص في بوروندي، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية تنزانيا 
المتحدة، وأوغندا، وهي ضرورية لفهم ما يصفه هذا التقرير بأنه بيئة مواتية لتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وكما سيورد 
هذا التقرير بالتفصيل، فإن برامج التوجيه قبل المغادرة من سمات هذه البيئة المواتية وغالبا ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود األوسع 

نطاقاً الرامية إلى تعزيز سياسة هجرة اليد العاملة والعالقات الثنائية مع بلدان المقصد.

في ظّل العدد اإلجمالي للسكان الذي يُقدر بنحو 221 مليون نسمة، تتميّز دول شرق أفريقيا والقرن األفريقي بصغر سن سكانها، حيث 
يبلغ عمر أكثر من 40 في المائة من السكان 15 عاماً أو أقل )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، 2021(. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الفرص االقتصادية المحدودة وعدم االستقرار السياسي والصراع والكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ تدفع أعداداً 
كبيرة من األفراد للهجرة من المنطقة. وعلى الرغم من أن تدفقات الهجرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي هي في الغالب تدفقات 

داخلية وإقليمية، إال أن هجرة اليد العاملة إلى الخليج آخذة في االزدياد.

من المثير جدا أن نرى كيف أن العمل في الخارج يغيّر حياة الناس؛ حيث يبني األفراد المنازل، 
ويشرعون في إقامة المشاريع التجارية، وأشعر أننا نفعل شيئاً مفيداً للمجتمع.

وكالة التوظيف الخاصة، أوغندا

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج
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منذ اكتشاف النفط في ثالثينيات القرن الماضي، اعتمدت دول الخليج الست، البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية 
األغلبية  الحاالت  بعض  وفي  األغلبية،  المهاجرون  العمال  يشكل  المستوردة.  العمالة  على  كبير  بشكل  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
الساحقة، من إجمالي قوة العمل في دول الخليج )انظر الشكل 3 والشكل 4(. يمثل المهاجرون أكثر من نصف السكان في كل دولة 
خليجية، ويشّكلون ما يصل إلى 89 في المائة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتعّد دول الخليج اليوم موطناً لما يقرب من 31 مليون 
مهاجر، يمثلون أكثر من نصف إجمالي سكان المنطقة ونسبة 8.3 في المائة من العمال المهاجرين في العالم )منظمة العمل الدولية 
2021(. وفي عام 2019، أرسل العمال المهاجرون في الخليج 115 مليار دوالر أمريكي في صورة تحويالت مالية؛ واإلمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما من بين أكبر ثالث دول ُمرِسلة للتحويالت على مستوى العالم.4 

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج

47%53%

السكان 
المهاجرون

27,649,54530,816,455

السكان من مواطني 
الخليج

الشكل 3: نسبة المهاجرين في دول الخليج )2020(

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة
تنويه: هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. وال تنطوي األسماء والحدود الواردة في هذه الخريطة على تأييد أو قبول رسمي من المنظمة الدولية للهجرة.

 إجمالي سكان 
دول الخليج

58,466,000



14

ما قبل المغادرة: االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج تقرير المعلومات األساسية

ونظراً لمجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك تباين الخلفيات االجتماعية واالقتصادية وفرص التدريب، فإن العديد من العمال 
المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي يعملون في قطاعات منخفضة األجر. والوظائف األكثر شيوعاً للعمال المهاجرين تشمل 
العمال المنزليين ومقدمي الرعاية الصحية وعمال البناء ووظائف الخدمات مثل النوادل والحّمالين والعاملين. العمال المهاجرون إلى 
الخليج يشّكلون في الغالب أفراد أو عائالت يبحثون عن فرص اقتصادية. ونظراً لسياسات هجرة اليد العاملة السائدة، يتم إصدار معظم 
التأشيرات لمدة عام أو عامين من جانب حكومات بلدان المقصد. ويُجّدد البعض تأشيراتهم ويمددون إقامتهم عندما يكون ذلك ممكناً، 
بينما يعود آخرون إلى بلدانهم األصلية. وكثير من هجرة اليد العاملة إلى الخليج هي هجرة دائرية، حيث يقوم الكثير منهم برحالت 

عديدة إلى المنطقة ويعودون بشكل دوري إلى ديارهم.  

وتجدر اإلشارة إلى أنه ازداد الطلب على الوظائف منخفضة األجر في الخليج في العقود الماضية. ومن المرجح أن يستمر هذا االتجاه 
في ظل جذب دول الخليج لالستثمار األجنبي وتنمية رأس المال البشري واستضافة األحداث العالمية مثل إكسبو 2020 في دبي وكأس 
العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ومع ذلك، تدرك دول الخليج أيضاً ضرورة تنويع اقتصاداتها، وقد تتجه نحو إنتاج السلع والخدمات، 
حسبما جرى التأكيد عليه في وثائق الرؤية الوطنية لدول الخليج.5 ومن المرجح أن يؤدي هذا التحول إلى تغيير مستويات الطلب على 

اليد العاملة ومهاراتها، مما قد يُؤثر على الطلب في القطاعات منخفضة األجور مثل البناء، وبالتالي يُقلّل من تدفقات الهجرة. 

وفي ظل تنامي مستويات هجرة اليد العاملة في الخليج، ازدادت أيضاً التقارير عن استغالل المهاجرين خالل دورة هجرة اليد العاملة. 
وكثيراً ما تظهر ممارسات التوظيف الخادعة، وانتهاك االتفاقات والمسائل التعاقدية مع أصحاب العمل في شهادات العديد من العمال 
المهاجرين. وبدًءا من معرفة فرص العمل في الخليج من خالل وكاالت التوظيف الخاصة والوسطاء والعائلة واألصدقاء، وحتى مرحلة 
أفريقيا والقرن األفريقي االستغالل وسوء  المهاجرون من شرق  العمال  يواجه  الوصول، يمكن أن  بعد  للمغادرة، والتأقلم  االستعداد 
المعاملة والتمييز أثناء رحلتهم، وال سيما أولئك الذين يهاجرون عن طريق القنوات غير النظامية. وغالبًا ما يكون هذا االستغالل بسبب 

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

المصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة

الجزء األول: هجرة اليد العاملة بين شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج

الشكل 4: توزيع المهاجرين والمواطنين في دول الخليج )2020(
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الصحية  المخاطر  إلى مواجهة  آخر،  أي مكان  الحال في  الخليج، كما هو  في  المهاجرون  العمال  2020، اضطر  أوائل عام  ومنذ 
صعوبات  هناك  كانت  المشتركة،  اإلقامة  أماكن  بسبب  للكثيرين،  وبالنسبة  كوفيد–19.  جائحة  عن  الناجمة  اإلضافية  واالجتماعية 
في ممارسة التباعد االجتماعي وبحث سياسات الصحة العامة التي قيّدت الحركة. وكما هو الحال في العديد من البلدان، فإن العمال 
فيروس  الحتواء  المفروضة  القيود  من  األكبر  العبء  يتحّملون  المنخفض  الدخل  وأصحاب  المنخفضة  المهارات  ذوي  المهاجرين 
كوفيد-19، حيث يواجهون فقدان الوظائف وانخفاض األجور وانعدام األمن في الدخل واإلسكان والغذاء. وأشارت تقارير إلى وصم 
العمال المهاجرين اجتماعياً في جميع أنحاء المنطقة. وتجدر اإلشارة إلى أن الوباء أدى إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً وسلّط 

الضوء على هشاشة وضع العمال المهاجرين في دول الخليج.

كينيا  الخليج، مثل  إلى دول  العمالة  على هجرة  األفريقي، حظراً  أفريقيا والقرن  ذلك في شرق  بما في  أفريقية،  بلدان  فرضت عدة 
)2013-2012( وإثيوبيا )2013( وأوغندا )2016(. وغالبًا ما يركز هذا الحظر بوجه خاص على العمال المنزليين. فعلى سبيل 
المثال، حظرت حكومة كينيا وكاالت التوظيف الخاصة من إرسال العمال المنزليين إلى دول الخليج بين عامي 2014 و 2017. وفي 
اآلونة األخيرة في سبتمبر 2021، أوصت وزارة الخارجية في كينيا بفرض حظر مؤقت على عمال المنازل الكينيين الذين يسافرون 
إلى المملكة العربية السعودية للعمل. وعلى الجانب اآلخر، حظرت الكويت في عام 2019 توظيف عمال المنازل من 23 دولة أفريقية 
وبلدين آسيويين، بما في ذلك ست دول في شرق أفريقيا والقرن األفريقي )كينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي وبوروندي وجمهورية تنزانيا 
المتحدة(. وعلى الرغم من أن مثل هذا الحظر يهدف إلى توفير حماية أفضل للعمال المهاجرين، إال أنه غالباً ما يكون له عواقب غير 

مقصودة تتمثل في زيادة الهجرة غير النظامية بشكل كبير.

ولكن في السنوات األخيرة، عّززت حكومات شرق أفريقيا والقرن األفريقي ودول الخليج التعاون فيما بينها في مجال إدارة هجرة 
العمالة، ويتضح ذلك من تزايد عدد اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم. وفي هذا الصدد، وقعت جيبوتي على اتفاقيات عمل ثنائية 
مع المملكة العربية السعودية وقطر، بينما عينت كينيا ملحقين عماليين في المملكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة 
لمراقبة اتفاقيات العمل ورفاهية مواطنيها، وذلك على سبيل المثال ال الحصر. وسيتم توضيح مثل هذه التطورات بمزيد من التفصيل 
في هذا التقرير، وهي خطوات هامة نحو بذل جهود أوسع لتهيئة بيئة مواتية يمكن من خاللها إعداد برامج التوجيه قبل المغادرة لدعم 

العمال المهاجرين من أجل تحقيق االزدهار.

ومقارنة بالدول اآلسيوية األصلية، التي غالباً ما يكون لديها ملحقون عماليون متخّصصون، وملحقون رعاية اجتماعية )باكستان(، 
وملحقون رعاية اجتماعية )الفلبين(، ال تزال سفارات بلدان شرق أفريقيا والقرن األفريقي في الخليج تفتقر غالباً إلى الموارد الكافية 
لتقديم نفس المستوى من الدعم والمساعدة لمواطنيها. وال غرابة في ذلك، نظراً للتاريخ الطويل لهجرة اليد العاملة في الممرات اآلسيوية، 
والتدفق األخير نسبياً للعمال المهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى دول الخليج. ورغم أن العديد من العمال المهاجرين الذين 
أُجريت معهم مقابلة أثناء إعداد هذا التقرير أكدوا أنهم سيتوجهون إلى سفارتهم أو الممثل القنصلي في حالة الطوارئ، إال أن العديد 

منهم أشار أيضاً إلى تفضيل طلب الدعم داخل مجتمعهم لدى منظمات المجتمع المدني أو السلطات الحكومية الرسمية.

والمتعددة  الثنائية  المشاركة  وتوثيق  نحو اإلصالح  والخليج خطوات  األفريقي  والقرن  أفريقيا  في كل من شرق  البلدان  تتخذ  وبينما 
األطراف، يستمّر العمال المهاجرون من شرق أفريقيا والقرن األفريقي في الوصول بأعداد متزايدة. ومن صميم التحديات التي يواجهها 
العمال المهاجرون عند مجيئهم إلى الخليج هي االفتقار إلى المعلومات في الوقت المناسب والتي يمكنهم استخدامها لتجهيز وحماية 
أنفسهم طوال دورة هجرة اليد العاملة، وتحقيق أكبر قدر من الفائدة من خبرتهم العملية. فالوصول المحدود إلى المعلومات الدقيقة، 
الذي كثيراً ما يقترن بوفرة المعلومات المضللة، يعّرض العمال المهاجرين لممارسات التوظيف الجائرة. وهذا بدوره يوّجه العمال 
المهاجرين في عملية اتّخاذ القرارات، في ظل تجاوز البعض عن قصد وغيرهم عمليات التوظيف الرسمية واالنخراط في الهجرة غير 
النظامية )فرنانديز 2017(. ويمكن أن يساعد توفير المعلومات الشاملة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالتوظيف اآلمن واألخالقي في 
دعم تمكين العمال المهاجرين لتجنّب الجهات الفاعلة والممارسات الخطيرة وغير األخالقية في مجال التوظيف التي من شأنها أن تزيد 

من خطر تعرضهم لالستغالل واإليذاء واالتجار.

العالقات الثنائية
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بوروندي

يهاجر العديد من البورونديين إلى الخارج للحصول على فرص أفضل لكسب الرزق، ومعظمهم من الشباب ويعملون بصورة غير 
رسمية. ويقيم معظم المهاجرين البورونديين في بلدان أخرى في شرق أفريقيا والقرن األفريقي، وتتصّدر بلدان المقصد دول من بينها 
نظامية  الكثيرون بصورة غير  يُهاجر  إفريقيا.  وأوغندا وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  ورواندا وجمهورية  المتحدة  تنزانيا  جمهورية 
ويعملون في قطاعات مثل الزراعة في جمهورية تنزانيا المتحدة أو كينيا.6 وعلى الرغم من عدم وجود بيانات حول عدد البورونديين 
الذين يهاجرون إلى الشرق األوسط، إال أن اتجاهات الهجرة اإلقليمية والتقارير الواردة من البلدان المجاورة تشير إلى أن المزيد من 
البورونديين يختارون الهجرة إلى الخليج. وكثير منهن عامالت منزليات يعبرن كينيا أو أوغندا أو جمهورية تنزانيا المتحدة من خالل 

وكاالت توظيف غير مرخصة.

وحتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تكن هناك بيانات حالية عن عدد المهاجرين البورونديين المقيمين في بلدان الخليج، ولم تحّدد أي 
دراسات قطاعات العمل المشتركة للبورونديين في الخليج. ومع ذلك، تشير االتجاهات والتقارير اإلقليمية عن اعتراض المهاجرين 
المعلومات الرئيسية،  أفاد به أحد مصادر  بلدان المقصد تلك. وحسب ما  البورونديين وهم في طريقهم إلى الخليج إلى تزايد شعبية 
فإن العمل المنزلي، الذي تقوم به في الغالب العامالت المهاجرات، هو المهنة األكثر شيوًعا للمهاجرين البورونديين إلى دول الخليج. 
والهجرة بين بوروندي والخليج ليست مباشرة. ويمّر المهاجرون عبر رواندا وأوغندا وكينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة، وغالبًا ما 

يتلقون المساعدة من وكالء التوظيف والوسطاء غير المرخصين في رحلتهم إلى دول الخليج.

الموجزات القُطرية

تقّدم الموجزات القُطرية التالية خلفية مهمة عن النظرة العامة للفصل التالي في برنامج التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن 
األفريقي. وفي حين يشير هذا التقرير إلى عدة اتجاهات إقليمية ويبدي مالحظات عبر الحدود، فإن تقييم التحديات الخاصة بالسياق في 
كل بلد من البلدان العشر التي يجري التركيز عليها في شرق أفريقيا والقرن األفريقي أمر مهم الستيعاب طريقة تطّور برامج التوجيه 
قبل المغادرة في سياقات مختلفة. كما هو الحال في ممرات هجرة اليد العاملة األخرى، ال تتطّور برامج التوجيه قبل المغادرة بمعزل 
عن غيرها، ولكنها تأتي عادةً في إطار الجهود األوسع لتعزيز سياسات وتشريعات هجرة اليد العاملة وتبنّي بيئة مواتية لتعزيز الهجرة 

اآلمنة والمنظمة والنظامية.
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وتجدر اإلشارة إلى أن التحوالت الديموغرافية وعدم االستقرار السياسي وتغير المناخ والركود االقتصادي دفع العديد من البورونديين 
أي ما يعادل 5.2  ألفاً  البورونديين بما يقل قليالً عن 624  إلى الهجرة في العقود األخيرة. وفي عام 2020، قُدر عدد المغتربين 
في المائة من سكانها.7 وتمثل التحويالت حوالي 1 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لبوروندي.8 وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي 
لبوروندي 3.2 مليار دوالر أمريكي في عام 2020. ويشّكل النزوح مشهد الهجرة في بوروندي. ففي ديسمبر 2020، كان أكثر من 

381،000 بوروندي يعيشون كالجئين بعد فرارهم من االضطرابات السياسية العنيفة التي اندلعت في عام 2015. 9

وتباطأ النمو االقتصادي بشكل أكبر في أعقاب وباء كوفيد-10.19 وعدم وجود فرص عمل رسمية ومبادرات متنوعة إلدماج عدد كبير 
من الشباب في سوق العمل من شأنه أن يظل يدفع البورونديين إلى الهجرة. وبالتالي، فإن القنوات النظامية لهجرة اليد العاملة ومصادر 

المعلومات الموثوقة عن الهجرة تعد ضرورية.

وتشّكل النساء نسبة كبيرة من المهاجرين؛ ففي عام 2017، بلغت نسبتهن 50.7 في المائة من المقيمين بالخارج. غير أن البيانات ال 
تراعي جيداً الهجرة غير النظامية، وهي أكثر شيوعاً بين الرجال.11 ويهيمن الذكور على قطاعي الصناعة والخدمات، وعادة ما تعمل 
النساء بشكل غير رسمي في القطاع الزراعي في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر ويتقاضين أجوراً منخفضة.12 ويدفع هذا الوضع 
العديد من النساء إلى البحث عن عمل في الخارج، ال سيما كعامالت منزليات، ألن مسارات الهجرة في هذا القطاع مستقّرة تماماً في 

البلدان المجاورة.

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة

تقع إدارة هجرة اليد العاملة ضمن اختصاص وزارة الخدمات العامة والعمل والتوظيف ووزارة الشؤون الخارجية. ومنذ أواخر عام 
2018، عكفت بوروندي على وضع سياسة وطنية بشأن هجرة اليد العاملة، وهو مشروع من المقرر أن ينتهي في عام 2021. 13 
ونفّذت وزارة الخدمات العامة والعمل والتوظيف برامج مثل الهجرة من أجل التنمية في أفريقيا )MIDA( إلشراك األفراد المغتربين. 
ومع ذلك، فإن مثل هذه البرامج يغلب عليها االهتمام بهجرة اليد العاملة داخل أفريقيا. لكن اعتباًرا من أكتوبر 2021، وقّعت بوروندي 
اتفاقيتي تعاون مع المملكة العربية السعودية لتيسير إجراءات التوظيف اآلمن للعمال المهاجرين البورونديين في قطاعات مختلفة، بما 

في ذلك في قطاع العمل المنزلي، إلى جانب تعزيز حمايتهم.14

ووضعت حكومة بوروندي سياسات لمنع االتجار بالبشر. ووضع قانون مكافحة االتجار الصادر عام 2014 خطة عمل لتجريم االتجار 
بالجنس واليد العاملة، ومساءلة المتاجرين ووكاالت التوظيف الخاصة عن التوظيف القائم على االحتيال، وتمويل خٍط هاتفي مباشر 
لمساعدة ضحايا االتجار، وتنظيم حمالت للتوعية بمكافحة االتجار، من بين تدابير أخرى.15 كما شرعت حكومة بوروندي، بالشراكة 
الهيئات  بين  التعاون  أوجه  لتيسير   2022-2019 بوروندي  في  بالبشر  االتجار  مكافحة  مشروع  في  للهجرة،  الدولية  المنظمة  مع 

الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني لتنفيذ سياستها لمكافحة االتجار بالبشر.16 
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جيبوتي

تمثل جيبوتي بلد أصل وعبور للمهاجرين إلى الخليج. ويشّكل مواطنو شرق أفريقيا والقرن األفريقي معظم عمليات العبور، ومعظمهم 
من إثيوبيا والصومال، ويمرون عبر البلد، ويعبرون مضيق باب المندب، ويتجهون إلى اليمن ودول الخليج. وخلصت دراسة أجرتها 
المنظمة الدولية للهجرة لقياس الهجرة في نقاط العبور الرئيسية إلى وجود أكثر من 215,710 حالة عبور من مهاجرين، معظمهم 
يحملون الجنسية اإلثيوبية، في جيبوتي في عام 2019. 17 باإلضافة إلى ذلك، يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يمرون عبر 
جيبوتي في رحلتهم إلى الخليج لخطر االستغالل من قبل الُمتِجرين. وتجدر اإلشارة إلى أن رحلتهم محفوفة بالمخاطر، فقد غرق الكثير 

منهم أثناء محاولتهم عبور خليج عدن، ويتعّرضون لالحتجاز والعنف واإلرهاق أثناء سفرهم عبر اليمن.18

والسبب الذي يدفع الجيبوتيين إلى الهجرة هو ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، ال سيما بين الشباب. كما أن سكان جيبوتي هم من الشباب 
ويتزايد عددهم، حيث تبلغ نسبة الجيبوتيين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة و73 في المائة من سكان جيبوتي. وتشيع البطالة ونقص 
فرص العمل بين الشباب الجيبوتيين، األمر الذي يدفع البعض إلى الهجرة إلى الخارج.19 والدول الرئيسية التي يتجه إليها المهاجرون 
من جيبوتي هي فرنسا وإثيوبيا وكندا وبلجيكا والمملكة العربية السعودية. وال توجد بيانات عن عدد الجيبوتيين الذين يعيشون في دول 

الخليج. ومع ذلك، يُعتقد أن العديد منهم يعملون كعمال بناء وسائقين وعمال منازل.

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة

تشمل الجهات المعنية الرئيسية المشاركة في وضع وتطبيق تشريعات الهجرة وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون 
الدولي والوكالة الوطنية للعمل والتدريب المهني. وفي يوليو 2021، جرى إنشاء مكتب التنسيق الوطني للهجرة لمناقشة وتنفيذ سياسة 
الهجرة، والتي تؤكد على منع االتجار بالبشر وحماية المهاجرين.20 وفي عام 2017، أصدرت جيبوتي مراسيم لتيسير إجراءات اللجوء 
وزيادة فرص حصول الالجئين على الخدمات العامة والتوظيف.21 وفي هذا الصدد، فقد نص القانون رقم 133 الصادر عام 2016 
)بشأن محاربة االتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين( على تغليظ العقوبات المفروضة على المتاجرين بالبشر.22 وفي عام 
2021، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، أطلقت حكومة جيبوتي إستراتيجية وطنية إلشراك المغتربين الجيبوتيين، ثم اإلستراتيجية 

الوطنية األولى للهجرة في وقت الحق.23
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وقعت جيبوتي على اتفاقيات عمل ثنائية تنّظم توظيف المواطنين الجيبوتيين مع المملكة العربية السعودية وقطر. ومع ذلك، فقد جرى 
العمال  المنزليات، وتم إعادة  العامالت  تقارير عن استغالل  السعودية بسبب  العربية  المملكة  الثنائية مع  العمل  باتفاقية  العمل  تعليق 
أطفال  ومربيات  جيبوتيين  سائقين  توظيف  الخاصة  للوكاالت  أتاحت  قطر  مع  المبرمة  واالتفاقية  االتفاقية.  هذه  بموجب  المهاجرين 

جيبوتيات للعمل في الدولة. 
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إثيوبيا

يهاجر اإلثيوبيون إلى الخليج بأعداد متزايدة، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع معدالت البطالة ونقص فرص العمل. وقد تضيف 
الكوارث المناخية والنزاعات إلى عوامل دفع الهجرة في السنوات القادمة. ومعظم المهاجرين هم من فئة الشباب والكثير منهم من 
فئة النساء. ويستخدم معظم المهاجرين اإلثيوبيين مسارات غير نظامية للوصول إلى دول الخليج، بينما تهاجر النساء بشكل أساسي 
عبر وكاالت التوظيف الخاصة. وفي ظل تزايد عدد اإلثيوبيين في الخارج، ساهمت الهجرة بشكل متزايد في تشكيل مجتمع البالد 
واقتصادها. تشير التقديرات إلى أن عدد المغتربين اإلثيوبيين يبلغ حوالي 3 ماليين.24 وحسب استطالع أجرته المنظمة الدولية للهجرة، 
هاجر ما يُقدر بنحو 839 ألف إثيوبي بعد عام 2016. 25 وتشمل الوجهات الرئيسية للمهاجرين اإلثيوبيين الواليات المتحدة األمريكية 

وجنوب إفريقيا واليمن ودولتين خليجيتين - المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.26

وتجدر اإلشارة إلى أن إثيوبيا هي االقتصاد األسرع نمواً في المنطقة، حيث شهدت متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
9.4 في المائة بين عامي 2010 و 2020. 27 ومع ذلك، ال يزال نصيب الفرد من الدخل منخفضاً، وال يزال عدد الشباب المتزايد في 
إثيوبيا يهيمن على سوق العمل الوطني )ينضم نحو 2 إلى 3 ماليين شخص إلى سوق العمل في إثيوبيا كل عام(.28 ونتيجة للضغوط 
الديمغرافية المقترنة بضعف سوق العمل، بلغ معدل بطالة الشباب 25.3 في المائة في عام 2018، األمر الذي شّكل ضغطاً على 

العديد من الشباب اإلثيوبيين للعثور على عمل في أماكن أخرى.29

عام  ومنذ  والكويت.  المتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  المملكة  الخليج  في  اإلثيوبيين  للمهاجرين  المقصد  دول  أهم  ومن 
2016، كان معظم اإلثيوبيين المهاجرين إلى الخارج من الشباب، ونسبة 78 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً. وبين 
عامي 2008 و2013، عمل ما يقرب من 300000 مهاجر إثيوبي بشكل قانوني في الشرق األوسط، ويُعتقد أن عدد المهاجرين في 
أوضاع غير نظامية المقيمين في المنطقة في تلك السنوات قد تضاعف.30 وتتمثّل المهن األكثر شيوعاً بين المهاجرين إلى الخليج في 

عمال المنازل وعمال النظافة والعمال وعمال البناء وحراس الماشية وحراس األمن.31
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ويزداد عدد النساء الالتي يهاجرن من إثيوبيا إلى الخليج. وأوضحت السجالت الوطنية أن معظم المهاجرين من عام 2008 إلى عام 
2013 كانوا من النساء، وأن معدالت هجرة اإلناث مستمرة في االرتفاع.32 ونظراً لالستقرار التام الذي تشهده المسارات النظامية 
لقطاع العمل المنزلي، وهو قطاع ذو طابع جنساني كبير، فمن المرّجح أن تبحث النساء عن وكاالت التوظيف المرخصة. غير أن العديد 
من النساء يستخدمن أيضا وسائل غير نظامية للوصول إلى الخليج.33 وسوء المعاملة واالستغالل من قبل المتاجرين والسماسرة وأرباب 
المهاجرين  المفروضة على  بيد أن الرسوم  القانون،  التوظيف محدودة بموجب  إلى أن رسوم  العمل هو أمر شائع. وتجدر اإلشارة 
بصورة غير قانونية من قبل وكالء التوظيف والسماسرة تمثل في المتوسط ما يقرب من ربع اإليرادات السنوية للمهاجر.34 عالوة 
على ذلك، يواجه الكثيرون الموت واإلصابة واالعتقال أثناء رحلتهم إلى دول الخليج.35 ويسلك معظمهم الطريق الشرقي عبر جيبوتي 
أو الصومال عبر خليج عدن إلى اليمن للوصول إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى.36 وقد فقد عشرات اآلالف من 

المهاجرين في هذه الرحلة، والعديد منهم ال يُدركون هذه المخاطر قبل مغادرتهم.37

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة

وعلى الرغم من أن إثيوبيا ليس لديها سياسة لهجرة اليد العاملة، إال أنه يجري وضع مسودة أولية. وجرى التوّصل إلى اتفاقيات عمل 
ثنائية مع المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر بعد أن رفعت حكومة إثيوبيا حظراً على هجرة العمالة 
إلى الخليج.38 جرى فرض هذا الحظر بين 2013 و 2018، لمنع هجرة اليد العاملة إلى دول الخليج مثل اإلمارات العربية المتحدة 
وقطر، في محاولة للحد من سوء معاملة أصحاب العمل واالتجار بالبشر.39 وجاء هذا القرار بعد ترحيل أكثر من 170 ألف إثيوبي 
بين عامي 2013 و 2014 من المملكة العربية السعودية بعد اعتبار أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في البالد.40 ثم قامت حكومة 
إثيوبيا بوضع مبادئ توجيهية كاملة لتسجيل وكاالت التوظيف الخاصة، وبدأت في إعداد مواد التدريب المعنية بالتوجيه قبل المغادرة، 

وأنشأت مراكز تدريب مهني خاصة للمهاجرين.41

وكاالت  مسؤوليات  تحديد  من خالل  المهاجرين  العمال  رفاهية  حماية  إلى  رقم 923/2016   الخارج  في  التوظيف  إعالن  يهدف 
التوظيف وأصحاب العمل. ويقّدم هذا اإلعالن لمحة عامة عن إجراءات التوظيف الموّحدة لثالثة أنواع من التوظيف )التوظيف العام، 
والوكاالت والتوظيف المباشر(، ويحظر تشغيل العمال في البلدان التي لم تُبرم اتفاقيات ثنائية، ويضع حدود لرسوم الوكاالت فيما 
الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويسمح لوزارة العمل والشؤون  بالعمال  أثناء عملية التوظيف، ويحظر االستعانة  بالعمال  يتعلّق 
االجتماعية 42 وضع عقد نموذجي يتضمن أحكاماً مثل األجور وساعات العمل وأجور العمل اإلضافي.43 وتم إجراء أحدث التعديالت 
على اإلعالن في عام 2021. 44 وتشمل التشريعات األخرى ذات الصلة المراجعات التي تّمت على إعالن خدمات تبادل التوظيف 
رقم 632/2009،  الذي نّظم مسؤوليات وكاالت التوظيف الخاصة وتحسين آليات الرصد لهذه الوكاالت،  وإعالن منع وقمع االتجار 

باألشخاص وتهريب المهاجرين. 909/2015 للتحقيق في قضايا اإلتجار بالبشر ومعاقبة المتجرين.45

تشمل األجهزة الرئيسية التي تنّظم هجرة اليد العاملة وزارة العمل والشؤون االجتماعية، التي تتخذ قرارات بشأن معايير التوظيف 
واإلشراف على الوكاالت وترخيصها وتعيين الملحقين العماليين.46 وتجري وزارة الخارجية حواراً مع بلدان المقصد، وتُراقب أصحاب 
العمل في بلد المقصد وتشرف على عمل الملحقين العماليين. وساهمت التغييرات في السياسات واإلجراءات البيروقراطية المطّولة في 
زيادة استخدام مسارات الهجرة غير النظامية. وخلص استطالع أُجري عام 2017 على العائدين والمهاجرين إلى أن 83 في المائة من 
المهاجرين اإلثيوبيين هاجروا بشكل غير نظامي.47 وبما أن المهاجرين يجب أن يكونوا بالغين ويجب في كثير من الحاالت أن يكونوا 
قد أكملوا بنجاح دورة تدريبية مهنية، وأن يخضعوا لعملية توظيف طويلة، فإن العديد من المهاجرين إلى الخارج الذين ال يستطيعون 

استيفاء هذه المؤهالت يختارون الهجرة بصورة غير نظامية.
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إريتريا

اعتباراً من عام 2020، تجاوز عدد المغتربين اإلريتريين 750.000 شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 3.5 مليون نسمة فقط. ويُقبل 
اإلريتريون على الهجرة بسبب محدودية الفرص االقتصادية المحلية. وتشمل بلدان المقصد التي يتّجه إليها المهاجرون اإلريتريون إثيوبيا 
والسودان والسويد وألمانيا والواليات المتحدة.48 ويعتمد االقتصاد اإلريتري على التحويالت، التي تشّكل ما يزيد قليالً عن 1.5 في المائة 
من ناتجها المحلي اإلجمالي. كما تم تصنيف المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان على أنها دول 
المقصد األولى في الخليج. وأكبر دولة يقصدها اإلريتريون في الخليج هي المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد المهاجرين فيها قرابة 
100,000 مهاجر.49  كثير من المهاجرين اإلريتريين هم من فئة الشباب، في العشرينات والثالثينات من العمر، ومعظمهم التحقوا 

بالمدارس الثانوية. المهن الشائعة لإلريتريين في الخليج تشمل عمال المنازل والتجار والسائقين.

ولمجموعة من األسباب، بما في ذلك عدم قانونية هجرة اليد العاملة في إريتريا والرقابة الحكومية الصارمة عليها، يهاجر الكثيرون بشكل 
غير نظامي ويمرون عبر البلدان المجاورة مثل السودان وإثيوبيا. وانطالقاً من هذه البلدان، يقومون إما بالبحث عن عمل أو التخطيط 
لمواصلة الهجرة إلى الخارج. ويتمّكن البعض منهم من الحصول على برامج إعادة التوطين، ويتم نقلهم فيما بعد بصورة رئيسية إلى 
كندا. وبينما تستضيف البلدان المجاورة معظم المهاجرين والالجئين اإلريتريين، يتزايد عدد اإلريتريين الذين يواصلون رحلة الهجرة إلى 
الخارج. فعلى سبيل المثال، يسعى المهاجرون في إثيوبيا، على الرغم من حصولهم على الحقوق وزيادة فرص الحصول على التعليم عقب 

إعالن الالجئين لعام 2019، إلى الهجرة إلى أوروبا، ويشيرون إلى ضعف الفرص في مخيمات الالجئين كعامل حافز.50
 

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

ال توجد لدى إريتريا سياسات للهجرة أو مؤسسات معنية بإدارة الهجرة. وليس لدى إريتريا ملحق عمالي أو اتفاقيات عمل ثنائية، وال 
تسمح بعمل وكاالت التوظيف الخاصة. وحسب اإلعالن رقم 17/1991 )إعالن ينص على تحصيل ضريبة إعادة التأهيل( واإلعالن رقم 
67/1995 )إعالن سداد الضرائب لإلريتريين المغتربين ممن لديهم دخل(، يجب على اإلريتريين المغتربين سداد ضريبة دخل قدرها 

2 في المائة لحكومة إريتريا.51
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كينيا

معظم سكان كينيا من الشباب، ومعّدل النمو السكاني فيها مرتفع )2.3 في المائة في عام 2020(. ويشير هذا إلى الفرص المتاحة 
لكينيا، إذ يُمكن للسياسات الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التعليم والتدريب والصحة وخلق فرص العمل والهجرة النظامية أن 
تعّزز العائد الديمغرافي لكينيا. ويمثّل سكان المناطق الحضرية في كينيا، الذين زاد عددهم من 20 مليون إلى 25.7 مليون شخص بين 
عامي 2005 و 2015، أكبر مصدر للمهاجرين المحتملين. وتأتي معظم الهجرة من الريف إلى الحضر في كينيا استجابة الرتفاع 
معدالت البطالة وعدم وجود برامج لشبكات األمان االجتماعي. ويقيم العديد من المهاجرين من المناطق الريفية في مستوطنات غير 
رسمية. كما يعيش أكثر من نصف سكان المدن الكينية في مناطق مصنفة على أنها أحياء فقيرة، في ظل حصول عدد ضئيل للغاية على 
الخدمات التعليمية والصحية. وتؤدي بطالة الشباب ونقص فرص العمل إلى الهجرة. وتشير التقديرات الواردة من حكومة كينيا إلى أن 
معدل البطالة يبلغ 7.4 في المائة تقريباً، وأن نحو 85 في المائة من العاطلين عن العمل تقّل أعمارهم عن 35 سنة. ومن المسلّم به أن 
هذا يمثل تحدياً إنمائياً رئيسياً للبلد، مدفوعاً بعدم قدرة سوق العمل الذي يتّسم بعدم المرونة على استيعاب النمو السريع في عدد السكان.

وتدعم التحويالت المالية بشكل متزايد سبل العيش في كينيا. وفي عام 2020، بلغ حجم التحويالت المالية كنسبة من الناتج المحلي 
الحكومة  توفره  الذي  للتدريب  المتفاوتة  والفرص  المختلفة  واالقتصادية  االجتماعية  للخصائص  ونظراً  المائة.52  في  اإلجمالي 3.1 
األجور.  منخفضة  والقطاعات  المهارات  متوسطة  أو  منخفضة  القطاعات  في  عادةً  الكينيون  المهاجرون  العمال  يتواجد  والوكاالت، 
والوظائف األكثر شيوعاً للعمال المهاجرين الكينيين، التي رّكزت عليها مصادر المعلومات، تشمل العمال المنزليين ومقدمي الرعاية 
الصحية وعمال البناء وعمال النقل ووظائف الخدمات األخرى مثل النوادل والحّمالين والعاملين. ومعظم الوظائف التي يؤّديها العمال 
المهاجرون الكينيون مصنّفة حسب الجنس. على سبيل المثال، تقوم النساء بالجزء األكبر من العمل المنزلي، في حين أن الغالبية العظمى 

من العاملين في مجال البناء هم من الرجال.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الطلب على العمالة الوافدة في دول الخليج قد ازداد خالل العقد الماضي. وازداد عدد عمال المنازل 
الكينيين إلى بلدان الخليج بعد عام 2013، عندما حظرت إثيوبيا بصورة مؤقتة هجرة العمال إلى هذه الدول.53 وفي أقل من عام، بين 

مارس 2019 ويناير 2020، ُسمح لعدد 29،448 عامالً مهاجراً كينياً للعمل في المملكة العربية السعودية كعمال منازل. 
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وفي عام 2021، وقّعت حكومة كينيا اتفاقيات عمل ثنائية لتوفير فرص ألكثر من 30,000 عامل للعمل في األردن والبحرين وعمان 
والكويت والمملكة العربية السعودية.54

 
وبينما يُهاجر العديد من الكينيين من أصحاب التعليم العالي إلى كندا وأستراليا وأوروبا، يتّجه الكينيون ذوو المستوى التعليم المتدني 
والموارد األقل إلى الهجرة إلى بلدان الخليج من أجل العمل. وعلى الرغم من جهود حكومة كينيا لتشجيع ومراقبة مسارات الهجرة 
النظامية، إال أن الهجرة غير النظامية من كينيا قد ترتفع إلى حٍد كبير بسبب األنشطة السرية لوكاالت التوظيف الخاصة المشبوهة. 
ويُقال أن عدد وكاالت التوظيف غير المرخصة يفوق عدد الوكاالت المرخصة بشكل كبير.55 وفيما يتعلّق بالهجرة غير النظامية إلى 
الخليج، فإنه يغلب عليها الذكور وتترّكز في الفئات العمرية األصغر سناً، في حين أن قنوات الهجرة النظامية تستخدمها إلى حد كبير 
أن نسبة النساء المهاجرات من كينيا إلى دول الخليج آخذة في  النساء الالئي يهاجرن عن طريق وكاالت التوظيف.56 ويُعتقد أيضاً 

االزدياد، ويُعتقد أن متوسط عمر هؤالء المهاجرين آخذ في االنخفاض.57
 

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

تشارك عدة وزارات في إدارة الهجرة في كينيا، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة العمل والحماية االجتماعية ووزارة الخارجية. 
وتتفاوض وزارة الخارجية بشأن اتفاقيات العمل الثنائية وتعيين الملحقين العماليين. وتعمل آلية التنسيق الوطنية بشأن الهجرة في كينيا 
على إشراك العديد من الوكاالت المعنية بقضايا الهجرة وتنسق المناقشات بشأن هجرة العمالة، مع التركيز بوجه خاص على الهجرة 

إلى بلدان الخليج. وهناك تعثر في تنفيذ سياسة الهجرة، على الرغم من الجهود الجارية إلعداد إطار سياسة مشتركة.

وعيّنت حكومة كينيا ملحقين عماليين في المملكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية المتحدة لدعم حقوق العمال المهاجرين 
الكينيين في بلدان المقصد المعنية. وتعمل اتفاقيات العمل الثنائية على مراقبة اتفاقيات العمل وأسواق العمل المضيفة ورفاهية المهاجرين 
الكينيين. وتكفل اتفاقيات العمل الثنائية التي تبرمها كينيا مع المملكة العربية السعودية توظيف العمال المهاجرين الكينيين من خالل 
وكاالت مرّخصة، وتوقيع عقد عمل قبل المغادرة ومراعاة اللوائح والتقاليد السعودية. وتلتزم االتفاقية التي أبرمتها كينيا مع قطر بإعداد 
دورات تدريبية قبل المغادرة لعمال المنازل وتيسير إجراءات التوظيف للعمال المهاجرين الكينيين. وتلزم مذكرة التفاهم المبرمة بين 
كينيا واإلمارات العربية المتحدة عام 2018 أصحاب العمل تقديم عرض عمل مفصل للعامل، وتشترط تسجيل عروض العمل لدى 
وزارة الموارد البشرية والتوطين اإلماراتية، وتتيح لوكاالت التوظيف الخاصة المسجلة في اإلمارات العربية المتحدة طلب العمال 

المهاجرين من وكاالت التوظيف الكينية المرخصة.

ولتنظيم العدد الكبير من وكاالت التوظيف، نفّذت حكومة كينيا مبادئ توجيهية لعمليات وكاالت التوظيف الخاصة، وقامت بترخيصها 
من  أكثر  تراخيص  إلغاء  جرى   ،2016 عام  من  اعتباراً  الوطنية.  التوظيف  هيئة  موقع  على  المرخصة  الوكاالت  أسماء   ونشر 
900 وكالة تنتهك اللوائح.58 ورداً على تقارير عن سوء المعاملة واالتجار، حظرت حكومة كينيا أيضاً هجرة اليد العاملة إلى دول 
الخليج في عام 2012، وجرى إلغاء هذا الحظر بعد عام واحد.59 باإلضافة إلى ذلك، تعمل حكومة كينيا على إنشاء واختبار آلية رقابة 

يتم من خاللها الوقوف على ممارسات التوظيف غير القانونية وغير األخالقية لوكاالت التوظيف واإلبالغ عنها. 
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رواندا

تمثّل دول الخليج وجهات شعبية متزايدة للعمال المهاجرين الروانديين. والسبب وراء سفر هؤالء المهاجرين، ومعظمهم من الشباب، 
إلى الخارج هو ارتفاع معدالت البطالة ونقص فرص العمل، باإلضافة إلى احتمال ارتفاع األجور في بلدان المقصد. وتمثّل الهجرة 
عنصراً هاماً في االقتصاد الرواندي وسوق العمل. وبدأت موجات كبيرة من الهجرة الخارجية خالل الحرب األهلية الرواندية، التي 
البلدان  إلى  فّر معظمهم  البالد، حيث  مليوني شخص من  أكثر من  فرار  والتي شهدت   ،1994 إلى عام   1990 استمّرت من عام 
المجاورة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وأوغندا، وجمهورية الكونغو وغيرها، إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي 
عام 2020، بلغ عدد المغتربين الروانديين حوالي 588,500. 60 وشّكلت تدفقات التحويالت المالية إلى رواندا 2.3 في المائة من 

الناتج المحلي اإلجمالي للبلد في عام 2020. 61

الرواندية شّجعت حكومة رواندا على  التي أعقبت الحرب األهلية  العقود  الروانديين في  العديد من  الوافدة والنازحة وعودة  الهجرة 
مواصلة إعداد إطار عمل قوي للهجرة المستدامة، وجذب مواطنين من البلدان األخرى في شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى البلد 
من أجل العمل، ولتولي مناصب أعلى أجراً في الغالب.62 وتمنح رواندا العديد من الالجئين حرية التنقّل والحصول على الخدمات 
االجتماعية، ومعظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.63 وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة رواندا إلدماج 
الالجئين والعائدين، وتعزيز الروابط األوثق مع المغتربين، وتشجيع هجرة المهارات، إال أن هجرة اليد العاملة الرواندية، وال سيما إلى 

بلدان الخليج، حظيت باهتمام أقّل.

وهناك بطالة كبيرة في رواندا، حيث يعتمد الكثير على االقتصاد غير الرسمي و / أو زراعة الكفاف64. وتُواجه رواندا تحدياً في دمج 
العديد من مواطنيها، وخاصة الشباب، في سوق العمل. وتهدف رواندا، في إطار خطتها لتصبح بلداً متوسط الدخل بحلول عام 2035، 
إلى إيجاد 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2024. 65 ومع ذلك، ستواجه رواندا تحديات بسبب ارتفاع معدل نموها السكاني، الناتج 
عن ارتفاع معدل المواليد )وإن كان يتناقص ببطء( وانخفاض معدل الوفيات، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكانها من الشباب من 2.2 
مليون إلى 3.9 مليون في عام 2065. 66 وبسبب هشاشة الوظائف المتاحة في المناطق الريفية، شهدت رواندا أيضاً ارتفاع معدالت 

الهجرة من الريف إلى الحضر، ومعظمها إلى المناطق الحضرية في كيغالي وحولها.67 
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ومن األمور الشائعة االستغالل واالعتداء المرتبطين بالهجرة غير النظامية. ويُمكن أن تواجه النساء الروانديات، ال سيما العامالت في 
مهن أكثر هشاشة مثل العمل المنزلي، ارتفاع مستويات سوء المعاملة.68 فعلى سبيل المثال، تم إعادة العديد من النساء الروانديات إلى 

أوطانهن في السنوات األخيرة بعد أن جرى بيعهن في صورة رقيق جنسي أو بعد عملهن مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر.69

وعادةً ما تحدث الهجرة غير النظامية إلى الخليج من خالل وكالء التوظيف والوسطاء غير المرخصين في المجتمعات المحلية الذين 
يربطون المهاجرين المحتملين بالمهربين الذين ينقلونهم إلى بلدان المقصد في الخليج. ويتواصل السماسرة مع الشباب الرواندي ووعدهم 
بحياة أفضل وأجور أعلى في الخليج. وغالبًا ما يدفع المهاجرون رسوماً مقابل خدماتهم والعبور عبر بلدان مثل جمهورية تنزانيا المتحدة 

و / أو أوغندا و / أو جنوب السودان، حيث يتم نقلهم إلى الخليج.

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

تشمل األجهزة الرئيسية المشاركة في إدارة الهجرة في رواندا وزارة العمل والخدمة العامة، والمديرية العامة للهجرة والنزوح، ووزارة 
الخارجية والتعاون الدولي، ومجتمع رواندا في الخارج، والمجلس اإلنمائي لرواندا. وال يسمح لوكاالت التوظيف الخاصة في رواندا، 

وقت إجراء البحث، إال بالعمل محلياً.

وتوفّر السياسة الوطنية لتنقل اليد العاملة في رواندا، التي تم وضعها بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، إطاراً إلدارة هجرة اليد 
العاملة. والقيّم الرئيسي على السياسة هي وزارة العمل والخدمة العامة، في حين أن المجلس اإلنمائي لرواندا هو المكلّف بمراقبة تنفيذ 
هذه السياسة. تتضمن السياسة خططاً لتوسيع نطاق مسؤوليات البعثات الدبلوماسية الرواندية، وحماية حقوق المهاجرين الروانديين في 
الخارج، ووضع مبادئ توجيهية لوكاالت التوظيف الخاصة وتيسير إجراءات برنامج التوجيه قبل المغادرة.70 كما تقّر السياسة الوطنية 
لتنقل اليد العاملة بأهمية وجود إطار يراعي الفوارق بين الجنسين ويسعى إلى معالجة أوجه ضعف المهاجرات.71 وقد وافق مجلس 

الوزراء الرواندي على هذه السياسة في عام 2019، على الرغم من عدم االنتهاء من الئحتها التنفيذية بعد.72

في عام 2019، وقّعت رواندا مذكرة تفاهم مع اإلمارات العربية المتحدة تسمح بتوظيف الروانديين من قبل شركات القطاع الخاص في 
اإلمارات العربية المتحدة.73 وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى زيادة الوعي بين الروانديين بشأن توقعات الهجرة في اإلمارات العربية 
المتحدة. ولم تدخل مذكرة التفاهم المبرمة مع اإلمارات حيز التنفيذ بعد، وتتفاوض حكومة رواندا على اتفاقية مماثلة مع قطر.74 ولم 

تعيّن رواندا أي ملحقين عماليين، ومع ذلك، فقد تم تضمينهم في السياسة الوطنية لتنقل اليد العاملة.75
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الصومال

ال يزال يتزايد عدد المهاجرين الصوماليين الذين يعيشون في الخارج، حيث زاد العدد ألكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 2 مليون 
من عام 1990 إلى عام 2015. ونتيجة للصراع الذي طال أمده في الصومال، والجفاف المتكّرر، والركود االقتصادي، جرى تشريد 
الصوماليين داخلياً أو دفعهم إلى البحث عن عمل في الخارج. وتشير األدلة الحديثة إلى تزايد عدد العمال الصوماليين من أصحاب 
األجور المنخفضة الذي يختارون الهجرة إلى الخليج. والعمال المهاجرون الصوماليون إلى دول الخليج هم في الغالب من فئة الشباب 
وليسوا من أصحاب التعليم العالي وغالباً ما يواجهون البطالة وضعف فرص العمل في بلدهم. وفي ظل تزايد مشاركة المرأة في سوق 
العمل، ازدادت هجرة المرأة الصومالية إلى الخارج وكذلك التقارير المتعلقة باالعتداء على العامالت المهاجرات واستغاللهن واالتجار 

بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي.76

األسر  من  العديد  دخول  وتكّمل  للصومال  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  كبيرة  نسبة  تمثل  المالية  التحويالت  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الصومالية. وتحافظ التحويالت المالية على سبل عيش أكثر من 40 في المائة من الصوماليين، إذ أن نحو 80 في المائة من الذين 
في  اإليرادات  على  واالعتماد  الضعف  مستوى  ارتفاع  على  يدل  مما  فقط،  واحد  مرسل  من  يتلقونها  التحويالت  بتحصيل  يقومون 

الخارج.77

وينجذب الصوماليون الذين يفكرون في الهجرة بشكل متزايد إلى الخليج بسبب فرص العمل واحتماالت الحصول على أجور أعلى. 
عالوة على ذلك، فإن الصومال هي واحدة من نقاط العبور الرئيسية على الطريق الشرقي. كما ازدادت شعبية الطريق الشرقي، الذي 
يمّر فيه مهاجرو القرن األفريقي عبر اليمن، في السنوات األخيرة. وحسب مصفوفة المنظمة الدولية للهجرة لتتبع التشرد، عبر أكثر من 
138000 شخص خليج عدن إلى اليمن في عام 2019، وهو عدد يفوق بكثير عدد المهاجرين الذين عبروا البحر األبيض المتوسط إلى 
أوروبا في نفس العام والذين يصل عددهم إلى 110,000 مهاجر.78 وبما أن الصومال يمثل بلد عبور لمهاجرين آخرين من بلدان شرق 
أفريقيا والقرن األفريقي، ال سيما من إثيوبيا، فإن الصوماليين يتعرضون لمزيد من المعلومات من المهاجرين في رحلتهم إلى الخليج.

وال تزال مسارات الهجرة القانونية تمثل تحديًا - إذ أن الحصول على جوازات السفر يمكن أن يتطلب السفر إلى مقديشو أو غيرها 
من المدن الكبرى، وعدم وجود سفارات خليجية وخدمات قنصلية في الصومال نفسها يعني أن أي سفر دولي رسمي يمكن أن يتطلب 
زيارة سفارة خليجية في نيروبي )األمر الذي يتطلب تأشيرة صادرة عن السفارة الكينية في مقديشو(. هذا، والتحديات الموضحة أعاله 

تشجع الهجرة غير النظامية إلى دول الخليج.
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إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

تركز سياسات الهجرة في الصومال بشكل أساسي على قضايا الهجرة بدالً من الهجرة الخارجية.79 وعدم وجود مبادرات تستهدف 
العمال المهاجرين، وهم فريق فرعي ضعيف بشكل خاص، يؤدي إلى إنشاء حواجز أمام حمايتهم االجتماعية. وحدد تقييم أجري في 
عام 2016 إلدارة الهجرة المختلطة في الصومال أوجه الضعف في إدارة الهجرة، بما في ذلك محدودية فهم األطراف الفاعلة الحكومية 
ألطر الهجرة الوطنية والدولية، وعدم كفاية الموارد المالية.80 وشملت التحديات األخرى القدرة التقنية، ونقص التمويل طويل األجل، 
وانعدام األمن في جنوب ووسط الصومال.81 ويحّد النظام القانوني غير الموّحد من قدرة الدولة على وضع إطار متّسق للتصّدي للقضايا 

المتعلّقة بالهجرة.

ولكن لم يتم االتفاق على أي اتفاقيات عمل ثنائية أو متعددة األطراف بشأن الحماية االجتماعية للعمال المهاجرين، إال أن الصومال 
أبرمت مذكرات تفاهم مع الكويت وقطر، والمفاوضات جارية مع بلدان الخليج والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وال تشير 
قوانين الحماية االجتماعية مباشرة إلى العمال المهاجرين، رغم أن بعض القوانين قد تُفيد هؤالء العمال. ومن ثّم، تقوم وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية بصياغة ورقة سياسات تتناول احتياجات الحماية االجتماعية للعمال المهاجرين وهجرة اليد العاملة. وستوضح 
هذه الورقة حقوق العمال المهاجرين في التأمين وتكفل حماية األطفال المتضّررين من عمل األطفال واالتجار بالبشر، وال سيما الفتيات 
الصغيرات. عالوة على ذلك، تتعاون وزارة العمل والشؤون االجتماعية مع دول المقصد لضمان تناول حقوق المواطنين الصوماليين 
التواصل مع أصحاب  الكويت وقطر مسؤولين عن  ملحقين عماليين في  الفيدرالية الصومالية مؤخراً  الحكومة  الخارج. وعيّنت  في 
التي يجب معالجتها في  المتكررة  القضايا  تقرير عن  البرامج والسياسات والمبادرات وتقديم  المصلحة إلبداء مالحظات بخصوص 
المبادرات المستقبلية. وتخّطط الحكومة الفيدرالية الصومالية لمناقشة االتفاقيات المحتملة مع دول الخليج األخرى، والتي قد تشمل عمان 

واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 
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جنوب السودان

أصبحت دول الخليج مقصداً شهيراً بشكل متزايد للعمال المهاجرين من جنوب السودان، الذين يتخذ معظمهم مسارات غير نظامية، 
للمهاجرين من جنوب السودان هم السائقون  ويعملون في وظائف منخفضة األجر ويهاجرون بشكل متكرر. والمهن األكثر شيوعاً 
والعمال المنزليون وعمال البناء وناقلو الشحنات وحراس األمن. وتعد دولة جنوب السودان من أحدث دول العالم، حيث انفصلت عن 
جمهورية السودان في عام 2011. وتجدر اإلشارة إلى أن البيانات عن المهاجرين من جنوب السودان شحيحة، والعديد من المصادر ال 
تفّرق بين المهاجرين من جنوب السودان والمهاجرين من السودان. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتسّن العثور على تقديرات بشأن 
العدد الحالي للمغتربين من جنوب السودان. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التحويالت المالية تشّكل أكثر من 35 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي للبلد، األمر الذي يُشير إلى التأثير الكبير للهجرة على اقتصاد ومجتمع جنوب السودان.82

يشكل النزوح مشهد الهجرة في جنوب السودان. وأجبرت الحرب األهلية في جنوب السودان، التي استمرت من 2013 إلى 2018، 
أكثر من أربعة ماليين شخص على ترك منازلهم. نزح ما يقرب من مليوني جنوب سوداني داخلياً، بينما فّر مليونان آخران إلى البلدان 
المجاورة.83 وتستضيف أوغندا أكبر مجموعة من الالجئين من جنوب السودان بأكثر من 900000 الجئ، تليها السودان وإثيوبيا 
وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.84 وغالباً ما يعيش الالجئون والمشردون داخلياً في جنوب السودان 
في ظروف محفوفة بالمخاطر في المخيمات، حيث يُصنف العديد منهم على أنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي. وعلى الرغم من 
توقيع اتفاقية سالم في عام 2018 أنهت الحرب األهلية في جنوب السودان، لم يعد العديد من النازحين والالجئين إلى مجتمعاتهم 
األصلية، معتقدين أن العودة غير آمنة بسبب النزاعات المحلية المستمرة.85 وفي ظّل قلّة خيارات إعادة التوطين أو العودة اآلمنة، قد 

يقّرر النازحون والالجئون مواصلة الهجرة.

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

الهيئات اإلدارية الرئيسية المعنية بالهجرة في جنوب السودان تشمل وزارة الخارجية وإدارة الجنسية والجوازات والهجرة ووزارة 
العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك مكتب مفوض العمل، ومديرية العمل والعالقات الصناعية، ومديرية السالمة 
والصحة المهنية، ومديرية التدريب المهني. تضمن آلية التنسيق الوطنية التعاون بين الوزارات بشأن قضايا الهجرة.86 وعلى الرغم 
من أن الحكومة لم تعيّن بعد ملحقين عماليين أو توقّع على اتفاقيات عمل ثنائية مع بلدان الخليج87 إال أن وزارة العمل وحقوق اإلنسان 

والتنمية صاغت إطار سياسة بشأن هجرة اليد العاملة في عام 2018 و 2019 ولم تُوضع بعد في صورتها النهائية.88
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للتوظيف  الدنيا  المعايير  يتضمن  ومن أهم سياسات العمل في جنوب السودان قانون العمل الصادر عام 2017، الذي يضع إطاراً 
ومؤسسات العمل، على الرغم من أنه ال يقتصر على هجرة اليد العاملة.89 ومع ذلك، يتطلب األمر من كل جنوب سوداني يعمل في 
الخارج التسجيل لدى مكتب مفوض العمل قبل المغادرة.90 باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون وكاالت التوظيف الخاصة مرخصة من 
جانب هذا المكتب. وللحصول على ترخيص، يجب على جميع وكاالت التوظيف الخاصة تحديد المزايا التي سيحصل عليها المجندون 
من التوظيف وإثبات معرفتهم بالحد األدنى من متطلبات التوظيف في جنوب السودان.91 ويتم إصدار تراخيص سارية لمدة عامين. ومع 
ذلك، ال توجد آليات لمراقبة أو تجديد تراخيص الجهات. وحتى وقت جمع بيانات هذا التقرير، جرى تسجيل وكالة واحدة فقط وقامت 

فعلياً بنقل عمال جنوب السودان إلى الخارج، بسبب االفتقار إلى القدرات المؤسسية وآليات الرصد.92

وتجدر اإلشارة إلى أن حكومة جنوب السودان والجهات الفاعلة غير الحكومية أنشأت مراكز للتعليم والتدريب التقني والمهني. ويمكن 
للمهاجرين المحتملين حضور دورات تدريبية في مجاالت مثل الضيافة وأشغال المعادن والحصول على الشهادات، وإن لم يكن ذلك 

مخصصاً للعمال المهاجرين. ولدى مراكز التدريب آليات إصدار الشهادات الخاصة بها، ولم يتم توحيد الدورات التدريبية بعد.93 
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أوغندا

تستضيف أوغندا أكبر عدد من الالجئين والمهاجرين من شرق أفريقيا والقرن األفريقي، وهي بلد أصل ومقصد وعبور مهمة. ويهاجر 
األوغنديون، وخاصة الشباب، بشكل متزايد إلى دول الخليج، والعديد منهم إلى عمان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
البعض مع  بينما يهاجر  الخليج.  العمل وتوقّع ارتفاع األجور في  البطالة وضعف فرص  إلى ارتفاع معدالت  المتحدة، ويرجع ذلك 

وكاالت التوظيف المرخصة، يهاجر البعض اآلخر بشكل غير نظامي أو مع وكاالت غير مرخصة.

وعلى الرغم من أن أوغندا تفتخر بتنمية اقتصادية كبيرة في العقود الثالثة الماضية، إال أنها تمثل بلد المنشأ للعديد من المهاجرين. 
وهناك بيانات قليلة حديثة تشير إلى العدد الحقيقي للمغتربين األوغنديين. ومع ذلك، في عام 2015، كان هناك ما يقدر بثالثة ماليين 
المتحدة  والمملكة  السودان ورواندا  كينيا وجنوب  تشمل  األوغنديين  للمهاجرين  الخارج.94 وأفضل دول مقصد  في  يقيمون  أوغندي 
والواليات المتحدة.95 وتدعم تحويالت المغتربين األوغنديين اقتصادها، حيث شكلت حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2017. 96 كما انخفضت معدالت الفقر إلى النصف منذ أوائل التسعينيات، في ظل التحّسن الذي شهدته مؤشرات التنمية مثل 

متوسط العمر المتوقع ومعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة.

وقد يؤّدي تزايد عدد الشباب في أوغندا، الذين يمثلون من هم دون سن 30 عاماً، إلى دفع األوغنديين في سن العمل إلى الهجرة. وفي 
عام 2019، كان أكثر من 75 في المائة من سكان أوغندا دون سن الثالثين، األمر الذي شّكل تحديات أمام الحكومة إلدماج شبابها 
بصورة كاملة في القوة العاملة. ويتضح هذا في أوغندا التي لديها واحد من أعلى معدالت بطالة الشباب في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى في عام 2019. ويعمل أكثر من نصف الشباب )55 في المائة( في مجال الزراعة، ويتقاضون أجوراً منخفضة، وهم عرضة 

للفقر والصدمات المناخية.97 والعديد من الشباب يعولون أسر ويتعرضون لضغوط مالية لدعم أفراد األسرة.98

وأشار المشاركون في هذا التقرير إلى أن معظم المهاجرين هم من فئة الشباب، ويهاجرون إلى الخارج لمواجهة ارتفاع معدل البطالة 
بين الشباب وضعف فرص العمل. وكان عامل الجذب السائد هو ارتفاع األجور في الخارج، وخاصة للعمل في القطاعات التي تتطلب 
الهندسة والبناء والرعاية الطبية  المدربين في مجال  الفنيين  العمال في دول الخليج يشمل  المهني. والطلب على  التدريب  القليل من 

والتعليم باإلضافة إلى عمال النظافة والطهاة وموظفي الفنادق والعاملين في المنازل وحراس األمن.

قّدرت وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية أنه في عام 2021 كان يعيش في دول الخليج حوالي 40,000. ومع ذلك، 
قد تُزيد الهجرة غير النظامية من هذا العدد.99 وتتزايد شهرة بلدان الخليج كبلدان مقصد بسبب عدة عوامل، منها قربها الجغرافي من 
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بلدان شرق أفريقيا والقرن األفريقي، وتدفقات التوظيف الثابتة، التي تخفّض تكلفة الهجرة، فضالً عن ارتفاع األجور النسبية في بلدان 
المقصد.100 وقد تنجم الزيادة في المهاجرين األوغنديين إلى بلدان الخليج أيضاً عن تشديد القيود المفروضة على الهجرة في البلدان 
الغربية في العقود األخيرة.101 والوجهات المشتركة للعمال المهاجرين األوغنديين في الشرق األوسط تشمل األردن وعمان والمملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. غير أنه نتيجة لوباء كوفيد-19، فقد العديد من العمال المهاجرين وظائفهم، وتقّطعت بهم 

السبل في دول الخليج وتم إعادتهم إلى أوطانهم الحقًا، األمر الذي يشير إلى عدم استقرار عملهم.102
 

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

تنطوي إدارة الهجرة في أوغندا على التعاون بين العديد من الوكاالت والوزارات. وتضطلع وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية 
االجتماعية بأكبر دور في اإلشراف على هجرة العمالة. وهي مدعومة من وزارة الشؤون الداخلية من خالل مديرية المواطنة ومراقبة 
الهجرة ووزارة الخارجية. وتعمل وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية مع وزارة الخارجية للتفاوض بشأن اتفاقيات 
عمل ثنائية وفحص وكاالت التوظيف الخاصة في بلدان المقصد ومساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى العودة إلى الوطن. تأسست 
آلية التنسيق الوطنية المعنية بالهجرة في عام 2015 كمنصة مشتركة بين الوكاالت لتنسيق سياسة الهجرة ويقع مقّرها في مكتب رئيس 

الوزراء.

ووقّعت أوغندا على اتفاقيات عمل ثنائية مع المملكة العربية السعودية )2015 و2018(، وتتوقع إبرام اتفاقية أخرى مع قطر في 
عام 2021. كما أبرمت مذكرة تفاهم مع اإلمارات العربية المتحدة )2019( لم يتم تنفيذها بعد.103 وتشجع حكومة أوغندا على إبرام 
اتفاقيات عمل ثنائية باعتبارها نهجاً للحّد من مشكلة البطالة الوطنية. وفي الوقت نفسه، فإنها تهدف إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين 
من خالل مطالبة أصحاب العمل بتوفير سكن الئق واستحقاقات مثل التأمين الصحي، والحد األدنى لألجور والحد األقصى لساعات 
العمل.104 وبعد ورود تقارير عن إساءة معاملة أصحاب العمل، علقت السلطات األوغندية اتفاقية العمل الثنائية التي أبرمتها مع المملكة 
العربية السعودية في عام 2016. 105 ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى عدم فعالية الحظر في منع االتجار.106 واستمّرت التدفقات 

إلى الخليج في ظل عبور المهاجرين عبر كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجرى رفع الحظر في عام 2017. 107 
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جمهورية تنزانيا المتحدة

تدفع العوامل االقتصادية والبيئية أعداًدا متزايدة من التنزانيين للهجرة إلى الخليج. ونتيجة لذلك، يجد الكثيرون عمالً في مختلف القطاعات 
منخفضة األجور في دول الخليج. وكثيرا ما يقوم هؤالء المهاجرون بإيجاد فرصة عمل في الخارج من خالل وكاالت التوظيف المسجلة. 
غير أن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة شددت القيود المفروضة على الوكاالت بعد ورود تقارير عن استغاللها. وقد ساهم ذلك في 

السنوات األخيرة في هجرة الكثيرين عبر مسارات غير نظامية.

وعلى الرغم من أن معظم التنزانيين يهاجرون إلى دول أخرى داخل مجتمع شرق أفريقيا، إال أنهم يهاجرون بشكل متزايد إلى دول الخليج 
بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل. وعادةً ما يتم توظيفهم في قطاعات مثل العمل المنزلي والبناء والنقل. وتعّد اإلمارات العربية المتحدة 
وسلطنة عمان من أهم دول الخليج التي يقصدها العمال المهاجرون التنزانيون.108 وترتبط تدفقات الهجرة بشكل خاص بتاريخ زنجبار 
االستعماري وما قبل االستعمار. استوطن العرب من عمان المنطقة ابتداء من القرن السادس عشر وبدأوا بالعودة إلى عمان في السبعينيات 

والثمانينيات.109 وسّهلت الروابط الثقافية والدينية المشتركة تدفقات الهجرة للعديد من التنزانيين، وخاصة من زنجبار إلى عمان.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات محّددة عن العدد الدقيق للتنزانيين المقيمين في دول الخليج، إال أن االتجاهات اإلقليمية والصدمات 
البيئية واالقتصادية األخيرة تُشير إلى أن هجرة اليد العاملة آخذة في االزدياد. ويجب على العمال المهاجرين التنزانيين التواصل بصورة 
رسمية مع وزارات العمل في تنزانيا أو زنجبار، على التوالي، لتجهيز طلباتهم للسفر إلى الخارج، ولكن الكثيرين ينتهكون هذه القاعدة.110 
على سبيل المثال، أشار أحد مصادر المعلومات من قسم الهجرة في الحكومة إلى أنه في عام 2020، أعاد الطيران العماني ما يقرب 
من 500 مهاجر إلى جمهورية تنزانيا المتحدة بعد اعتبار إقامتهم في عمان غير قانونية. وحصل بعض المهاجرين التنزانيين أيضاً على 

جوازات سفر وأشاروا إلى أنهم سيسافرون إلى كينيا، لكنهم يسافرون الحقاً إلى الخليج عبر وكاالت التوظيف الكينية. 

إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة  

ال توجد قوانين محّددة تنظم تدفق العمالة المهاجرة إلى دول الخليج. وقبل عام 2010، قّدم المهاجرون الذين يبحثون عن عمل في الخارج 
عقود عملهم من أصحاب عمل أجانب إلى مكتب رئيس الوزراء المعني بالعمل والشباب والعمالة واألشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة 
الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا لمنح وثائق السفر. ومنذ عام 2010، يُطلب من المهاجرين التنزانيين المحتملين السفر إلى الخارج 
عن طريق وكالة توظيف مسجلة. ومع ذلك، أدت حاالت االتجار بالبشر واالستغالل بين وكاالت التوظيف إلى قيام حكومة جمهورية 
تنزانيا المتحدة بفرض قيود أكثر صرامة على الوكاالت، مثل حظر إصدار جوازات سفر جماعية.111 كما جرى تنفيذ خطة عمل وطنية 
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لمكافحة االتجار بالبشر لمدة عامين.112 وإلغاء تراخيص حوالي 70 وكالة توظيف متورطة في االتجار بالبشر وتهريبهم.113

ومن المؤسسات الرئيسية األخرى وكالة خدمات التوظيف في تنزانيا، وهي مؤسسة حكومية أنشئت في عام 2008 تحت إشراف مكتب 
رئيس الوزراء المعني بالعمل والشباب والعمالة واألشخاص ذوي اإلعاقة. وهي مسؤولة عن توفير المعلومات عن التوظيف والعمالة، 
والتحقّق من معايير التوظيف في جمهورية تنزانيا المتحدة وفي الخارج على حد سواء، وتنظيم بعض الدورات التدريبية قبل المغادرة 

للعمال المهاجرين إلى الخارج.

ومنذ عام 2011، طلبت الحكومة من أصحاب العمل إصدار عقود تفي بالحد األدنى من شروط التوظيف وتضمن حداً أدنى لألجور. كما 
نفّذت دعماً للتحقّق من العقود في سفاراتها في اإلمارات العربية المتحدة وعمان.114 ووقعت جمهورية تنزانيا المتحدة على اتفاقيات عمل 
ثنائية مع قطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، يختلف الحصول على الحماية االجتماعية واستحقاقات 
العمل األخرى في بلدان المقصد اعتماًدا على ما إذا كانت دول المقصد قد صدقت على القوانين الدولية التي تحمي حقوق العمال. ويُلزم 
قانون الحصول على المعلومات الصادر عام 2016 المؤسسات الحكومية التنزانية التي لديها معلومات بتقديم هذه المعلومات إلى أي 
مواطن يطلب ذلك. ويُساعد هذا القانون على ضمان سريان عقود العمل للعمال المهاجرين التنزانيين والتزامها بقوانين العمل في بلدان 

المقصد وقوانين العمل التنزانية واستيعاب الموظف ألحكامها تماماً.

واعتباراً من عام 2017 فصاعداً، أعادت وكالة خدمات التوظيف في تنزانيا توجيه الباحثين عن عمل في الخارج لالستعانة بوكاالت 
التوظيف المسجلة. وفي حين أن الحكومة تعتزم تشديد اللوائح التنظيمية إلضفاء الطابع المؤسسي والرسمي على هجرة اليد العاملة، فإن 
جهودها قوبلت بالبيروقراطية واإلجراءات المطولة التي دفعت المهاجرين إلى الهجرة غير النظامية. وهذا قد يزيد من خطر الوقوع 
ضحية للمتاجرين والمهربين. وخلصت دراسة أُجريت خالل مقابلة مع عامالت منازل مهاجرات عائدات في دار السالم وزنجبار في 
2018 و 2019 إلى وجود ثغرات بين توقعات العمال المهاجرين وخبراتهم في العمل في الخارج. وتبيّن أن عمال المنازل ال يفهمون 
إال القليل عن عمليات الهجرة الرسمية وحقوقهم في العمل. ومعظم هؤالء العمال هاجروا دون الحصول على الوثائق القانونية المناسبة، 

وقام البعض بتضليل سلطات هجرة العمال حول طبيعة سفرهم وإقامتهم في الخارج.115 
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جميع العمال المهاجرين الذين أُجريت معهم مقابلة أثناء إعداد هذا التقرير، والذين كانوا إما يستعدون للمغادرة أو عادوا من الخليج، 
يفتقرون إلى المعلومات األساسية. فالكثيرون يُسيئون فهم قوانين العمل في بلد المقصد، على سبيل المثال، وال يزال عدد أكبر منهم 
مقابلتهم عن  تمت  الذين  العائدين  المهاجرين  العديد من  وتحّدث  به.  القيام  منهم  يُتوقع  الذي  العمل  لطبيعة  األساسي  الفهم  إلى  يفتقر 
"صدمة ثقافية"، وتبيّن لهم أن العمل في الخليج صعٌب للغاية، ال سيما في األسابيع واألشهر األولى بعد الوصول. كما أن غالبية العمال 
المهاجرين الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير قد تعرضوا لشكل من أشكال االستغالل، مثل ممارسات التوظيف الخادعة أو 
استبدال العقود أو سرقة األجور. وفي حين أن العديد منهم استفادوا بصورة ما من برنامج التوجيه قبل المغادرة، فإن معظم العمال 

المهاجرين اعتمدوا على مصادر أخرى للحصول على معلومات عن الحياة في الخليج.

بعد أن تم تقديم لمحة عامة عن التحديات والفرص في إدارة وحوكمة هجرة اليد العاملة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي في الجزء 
األول، سينظر هذا الفصل بإمعان في برنامج التوجيه قبل المغادرة في جميع البلدان العشرة على خلفية االحتياجات المعلوماتية الرئيسية. 
وبينما يسلط هذا الفصل الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به الحكومات ووكاالت التوظيف الخاصة، فإنه يشير أيضاً إلى ضرورة 
استيعاب المنظومة المعلوماتية األوسع نطاقا التي يجد المهاجرون إلى الخارج أنفسهم فيها. وسيشمل ذلك تقييم االحتياجات المعلوماتية 

للمهاجرين إلى الخارج وبحث المشهد غير الرسمي الذي يسعون في إطاره إلى تلبية تلك االحتياجات.

االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين إلى الخارج في مرحلة ما قبل المغادرة مماثلة إلى حد كبير الحتياجات العمال المهاجرين 
في مرحلة ما بعد الوصول. وبطبيعة الحال، فإن الفرق بين المرحلتين يكون عادة مسألة أيام. وفي حين أن احتياجات ما قبل المغادرة 
وما بعد الوصول قد تشترك في الكثير من أوجه التشابه، فإن نفس الثغرات في المعلومات يمكن أن تكون لها آثار مختلفة جدا في 
مختلف مراحل دورة هجرة اليد العاملة. فعلى سبيل المثال، خلص بحثنا إلى أنه عادة ال تتوفر لدى العمال المهاجرين في شرق أفريقيا 
والقرن األفريقي سوى معلومات ضئيلة عن شروط وأحكام عملهم في مرحلتي ما قبل المغادرة وما بعد الوصول في دورة هجرة اليد 
العاملة. وفي حين أن الحصول على هذه المعلومات قد يشجع على تحسين عملية صنع القرار والتحضير في مرحلة ما قبل المغادرة، 
فإن االطالع ألول مرة على توقعات أصحاب العمل بعد وصولهم إلى بلد المقصد ال يترك مجاالً كبيراً لتغيير المسار أو الحصول على 
الوقت الكافي الستيعاب المعلومات الجديدة. وإن التعرف على األشكال الشائعة لالستغالل وسوء المعاملة، مثل استبدال العقد وسرقة 
األجور، على سبيل المثال، في مرحلة ما قبل المغادرة، يمكن أن يمّكن العمال المهاجرين من حماية أنفسهم من ممارسات التوظيف 
الدقيقة. لكن التعّرف على هذا األمر ألول مرة في مرحلة ما بعد الوصول، كما يفعل العديد من المهاجرين، يترك معظمهم يشعرون 
بالعجز عن السعي لتحقيق العدالة. وثم، فإنه غالباً ما يكون للعمال المهاجرين نفس االحتياجات المعلوماتية في مرحلتي ما قبل المغادرة 
وما بعد الوصول، لكن الحصول على هذه المعلومات يُمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة تماماً على مسار تجربة العمال المهاجرين 

اعتماداً على وقت تقديمها.

وهناك مجموعة واسعة من المجاالت الرئيسية التي يفتقر فيها العمال المهاجرون في شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى الحصول على 
المعلومات المفيدة في مرحلة ما قبل المغادرة. وتتضّمن القائمة التالية، وإن لم تكن شاملة، بعض االحتياجات المعلوماتية الرئيسية التي 

ظهرت أثناء المحادثات التي جرت مع العمال المهاجرين:

1( الحقوق والمسؤوليات في العمل  

شروط وأحكام التوظيف
معظم العمال المهاجرين المحتملين والمغادرين ليسوا على دراية كاملة بشروط وأحكام عملهم في الخليج، وباآلثار 
الوطن. والعمال  أنفسهم وعائالتهم في  إعالة  اليومية وآفاق  الشروط واألحكام على حياتهم  التي ستترتب على هذه 
المهاجرون ال يدركون عادة ما يمكن إدراجه في عقد عمل موحد. فعلى سبيل المثال، ال يحصل العمال المهاجرون في 
كثير من الحاالت حتى على عقد عمل. وفي بعض الحاالت، لن يتسم القائمون بالتوظيف بالشفافية بشأن بلد المقصد 

الذي سيعملون فيه:

المقدمة

االحتياجات المعلوماتية
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قوانين وإصالحات العمل الوطنية
عادة ما ال يكون العمال المهاجرون إلى الخارج على دراية بقانون العمل الوطني و/أو بجهود اإلصالح الجارية )على 
سبيل المثال، نظام حماية األجور أو سياسات تعزيز تنقّل اليد العاملة الداخلية(، واآلثار المترتبة على هذه الجهود على 
يعني هذا وجود  الحاالت،  الفرص. وفي كثير من  العمل والموظف فضال عن  حقوق ومسؤوليات كل من صاحب 

صعوبات في الوصول إلى األحكام وجوانب الحماية األكثر تطّوراً المتاحة لهم.
  

الحقوق والمسؤوليات
يفتقر العمال المهاجرون إلى الخارج إلى الوعي بما يجب عليهم القيام به وبما يستحقونه كموظفين. وال يدركون عادة 
القواعد المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة واإلجازة السنوية، وذلك على سبيل المثال. وغالبًا ما يكون لدى عمال 
المنازل على وجه الخصوص معلومات مضللة أو غير دقيقة بخصوص عواقب الفرار وترك الكفيل دون اتباع اللوائح.

]في بعض األحيان[ ال يعرفون حتى أي بلد سيذهبون إليه. وقيل لهم للتو أن الوظيفة 
الشرق  العربية. في مكان ما في منطقة  البلدان  للعمل في  جاهزة وأنهم سيذهبون 
األوسط الغنية، وعادة ما تكون دبي، وعندها يعرفون أنهم متجهون إلى عمان أو قطر 

أو بعض البلدان األخرى.
مدير منظمة كينية غير حكومية

يتمثّل التحدي األكبر الذي يواجهونه في أنهم ال يدركون عادة تفاصيل ما يستتبع 
المهمة التي يرغبون في االضطالع بها. لذا فإن قلّة الوعي يضعهم في موقف محفوف 
بالمخاطر، بمعنى أنهم يغادرون البالد، والبعض منهم ليسوا متأكدين تماًما حتى من 
ليسوا على علم بمضمون عقودهم وظروف عملهم،   ... إليه  الذي سيذهبون  البلد 
والسياق الثقافي لعملهم وبشكل عام يجدون صعوبة في ... هم في األساس ليسوا على 

دراية. وهذه هي المشكلة األكبر.

مدير منظمة كينية غير حكومية
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2( آلية هجرة اليد العاملة 

التوظيف األخالقي
عادةً ما يكون العمال المهاجرون المحتملون والمغادرون غير مدركين لآلليات التي تدعم عمليات التوظيف أو التزامات 
مختلف أصحاب المصلحة طوال دورة هجرة اليد العاملة، وبالتالي يكونوا في كثير من األحيان غير قادرين على تحديد 
ما إذا كانوا ضحايا ممارسات التوظيف المنافية للضمير أم ال. عالوة على ذلك، لم يكن الكثير من العمال المهاجرين 
الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير متأكدين من طريقة التمييز بين وكاالت التوظيف المرخصة وغير المرخصة. 
وعلى الرغم من أنه من األفضل تضمين هذه المعلومات في هذه اآللية في وقت مبكر، وحبذا في برنامج التوجيه قبل 
التوظيف، إال أنه يمكن للوحدات التي تسلط الضوء على التوظيف األخالقي أن تدعم المشاركين في التعرف على 
الممارسات غير األخالقية التي قد يتعرضون لها واإلبالغ عنها، إلى جانب مساعدتهم في التعاقد مع وكاالت التوظيف 

الشريكة في بلدان المقصد.
 

معلومات السفر
بالنسبة للعديد من العمال المهاجرين الذين يقومون بالرحلة من شرق أفريقيا والقرن األفريقي إلى الخليج، فإنها تجربتهم 
األولى في السفر الدولي، وكثيراً ما يكون هناك الكثير من المخاوف بشأن إجراءات المطار، مثل تسجيل الوصول 
واألمن. وغالباً ما يكون العمال المهاجرون غير متأكدين من الوثائق التي يحتاجون إلى تقديمها عند المغادرة والوصول 
على حد سواء، ويساورهم القلق بشأن قدرتهم على التنقل في مباني المطار، خاصة إذا كانوا ال يشعرون باالرتياح عند 

التحّدث باللغة اإلنجليزية والعربية.  
 

األشكال الشائعة لالستغالل وسوء المعاملة
باإلضافة إلى االعتبارات األوسع نطاقاً بخصوص التوظيف األخالقي، يفتقر العمال المهاجرون المحتملون والمغادرون 
إلى الخبرة في فهم عالمات االستغالل وسوء المعاملة والتعرف عليها. وفي كثير من الحاالت، ال يعرف البعض أنهم 
ما يشعرون أن الوقت قد فات لطلب  كانوا ضحايا إال بعد شهور أو سنوات من وقوع الواقعة، في حين أنهم غالباً 
التعويض. ويسهم هذا األمر في ثقافة اإلفالت من العقاب في قطاع التوظيف، ويؤدي إلى وضع معيّن يقبل فيه العمال 
المهاجرين أنفسهم بأن يكون االستغالل جزء ال يتجزأ من رحلة هجرة اليد العاملة. يعد الوعي بأشكال االستغالل وسوء 
المعاملة أمًرا بالغ األهمية في مرحلة ما قبل المغادرة ألنه يمكن أن يساعد في الحّد من النتائج السلبية من خالل تزويد 

المشاركين بمعلومات واضحة عن التعرف على حاالت االستغالل.  

سياسات الهجرة وقواعد التأشيرة
قواعد  على  التحايل عمداً  األفريقي يختارون  أفريقيا والقرن  المهاجرين في شرق  العمال  أن بعض  الرغم من  على 
التأشيرة، إال أن العديد منهم يقومون بالرحلة إلى الخليج دون فهم كامل للقواعد واللوائح المتعلقة بالتأشيرات واإلقامة. 
وليس من غير المألوف وصول العمال المهاجرين بدون الوثائق الالزمة، أو تجاوز مدة تأشيرة زيارة مؤقتة، ليصبحوا 

فيما بعد في حالة مخالفة، وفي كثير من األحيان دون أن يكونوا على دراية باآلثار المترتبة على وضعهم.

ليس من السهل الحصول على المال هناك. فنحن نعاني كثيراً. ونعمل لساعات عديدة 
في اليوم. ويقولون لك صراحة أنه يجب عليك أن تبذل جهداً كبيراً قبل الحصول على 

األموال. قد يتم إيقافك أثناء تناول وجبتك للذهاب والعمل.
ربما تكون قد انتهيت من جميع األعمال المسندة إليك، وفجأة تضطر إلى غسل الحائط...

عاملة منزلية بوروندية مهاجرة
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يواجه العمال العديد من التحديات عند االستعداد للسفر كذلك عند وصولهم إلى بلد 
المقصد. وتشمل التحديات االستغالل من جانب وكاالت التوظيف عديمة الضمير 
يواجهون  المقصد. كما  بلد  إلى  الوصول  اللغوية عند  الثقافية والحواجز  والصدمة 
تحديات تتعلق بانتهاك عقود العمل والعقود المحّررة باللغات األجنبية والرسوم الباهظة 
وغير القانونية التي تفرضها وكاالت التوظيف والتأخير في سداد الرواتب. باإلضافة 

إلى افتقارهم إلى المعلومات المهمة عن بلدان المقصد

دليل المدرب لدورة إدارة الرعاية المنزلية، كينيا

3( العيش في الخليج 

ظروف المعيشة
عادة ما يكون لدى العمال المهاجرين في شرق أفريقيا والقرن األفريقي سوء فهم للظروف المعيشية في الخليج قبل 
وصولهم. وغالباً ما يتفاجأون عندما يعلمون أنه يجب عليهم مشاركة مكان المعيشة مع زمالئهم العمال المهاجرين، إلى 
جانب أنهم ليسوا على دراية باللوائح المتعلقة بسكن العمال. وعادة ما يتوقف مدى معرفة العمال المهاجرين إلى الخارج 

بالظروف المعيشية في الخليج على ما إذا كانت لديهم عالقات شخصية مع شخص لديه خبرة مباشرة في المنطقة.
 

اإلدارة المالية
أبرز هذا التقييم أن العمال المهاجرين في شرق أفريقيا والقرن األفريقي يفتقرون عادة إلى المعلومات المفيدة بخصوص 
الخدمات المصرفية المتاحة، وإعداد الميزانية، والطرق اآلمنة لتحويل األموال. وعلى الرغم من أن توعية العمال 
المهاجرين بشأن إدارة التحويالت المالية في بلد المقصد أمر أساسي، إال أنه من المهم أن يدرك العمال المهاجرون، 
في مرحلة ما قبل المغادرة، أهمية فتح حساب مصرفي في بلد المنشأ قبل السفر. وعلى الرغم من افتراض ضعف 
الثقافة المالية لدى العمال المهاجرين في أحيان كثيرة، إال أن العديد من مصادر المعلومات الرئيسية أشارت إلى أن 
العمال المهاجرين عادة ما يكونون على دراية كبيرة بالنواحي المالية، ويجب عليهم وضع ميزانية جيدة لدعم األسر 
)التي غالباً ما تمتد( إلى الوطن. بل إن ما يفتقرون إليه هو المعلومات في الوقت المناسب والقابلة للتنفيذ بخصوص 

الخدمات المالية اآلمنة والحصول على هذه الخدمات.
 

األعراف والعادات الثقافية
غالبًا ما يكون لدى العمال المهاجرين إلى الخارج قصور في استيعاب األعراف والعادات الثقافية المختلفة في الخليج. 
وبينما قد يكون القادمون من البلدان التي بها عدد كبير من السكان المسلمين على دراية بالعادات الدينية، إال أن العديد 
من العمال المهاجرين في شرق أفريقيا والقرن األفريقي يُعانون في البداية من "الصدمة الثقافية". وتجدر اإلشارة إلى 
أن العمال المنزليين المهاجرين على وجه الخصوص يفتقرون بشّدة إلى الخبرة، حيث يتعين عليهم التعلّم والتكيف في 
المنازل الخاصة، وعادة ما يكون ذلك من تلقاء أنفسهم. وهذا ليس أمراً فريداً بالنسبة للعمال المهاجرين في شرق أفريقيا 

والقرن األفريقي، ولكنه تحد مشترك يواجهه الجميع في عملية التأقلم في بلد جديد ومع أسلوب حياة جديد.
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اللغة
يمكن أن تُزيد الحواجز اللغوية من تفاقم عملية التأقلم بعد الوصول إلى بلدان الخليج. وغالبًا ما يفتقر الكثيرون إلى 
القليلة األولى من وصولهم.  بالعزلة بشكل خاص في األشهر  العربية ويشعرون  اللغة  أو  اللغة اإلنجليزية  مهارات 

وتجدر اإلشارة إلى أن المهارات اللغوية األساسية مهمة بشكل خاص للعمال المنزليين.

4( الدعم والمساعدة  

مصادر الدعم والمساعدة
في معظم الحاالت، ال يعرف العمال المهاجرون في شرق أفريقيا والقرن األفريقي الدعم والمساعدة المتاحين في بلد 
المقصد. ال يشمل هذا فقط الخدمات التي تقدمها حكومات دول المقصد، ولكن يشمل أيضاً الخدمات القنصلية التي تقدمها 
بعثاتها الدبلوماسية )بما في ذلك على سبيل المثال تحديث المستندات الشخصية أو المساعدة القانونية(. باإلضافة إلى 
ذلك، هناك افتقار أيضاً إلى الدعم والمساعدة المجتمعية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية أو المنظمات المجتمعية.  

 
الحماية االجتماعية

العمال المهاجرون ليسوا على دراية كافية بتدابير الحماية االجتماعية المتاحة في الخليج، التي يوفرها إما بلد المنشأ 
أو بلد المقصد. والمعلومات الواضحة عن التأمين االجتماعي أو تغطية الرعاية الصحية أو المساعدة الطارئة، على 
سبيل المثال، غالبا ما تكون غير متاحة بسهولة. وقد أصبحت هذه الفجوة في المعلومات واضحة بشكل متزايد في 

أعقاب وباء كوفيد-19.
 

آليات التظلم والتعويض
العمال المهاجرون إلى الخارج ليسوا في الغالب على دراية بآليات التظلم والتعويض. وياُلحظ أنهم عادة ما يعرفونها 
من خالل شبكاتهم االجتماعية، فقط بعد التعرض لشكل من أشكال االستغالل. ومعرفة هذه السبل وكيفية الوصول إليها 
أمر في بالغ األهمية. ويُوصى بتسليط الضوء على ذلك في جميع مراحل دورة هجرة اليد العاملة، حيث يعّد برنامج 

التوجيه قبل المغادرة مجاالً رئيسياً لنقل المعلومات واإلجابة على األسئلة أو الشواغل.

يجب على ]العمال المهاجرين[ استيعاب ثقافة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
فهي تختلف اختالفاً تاماً عن الثقافة األفريقية. وقد يؤدي انتهاك ثقافة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية إلى عواقب وخيمة مثل السجن. ويجب عليهم أيضاً أن يكونوا 
على دراية بالطعام هناك. سيكون من الصعب عليهم التأقلم إذا لم يحصلوا على هذه 
المعلومات - مثل نوع الطعام الذي سيأكلونه هناك - وغيرها. ويجب عليهم اإللمام 
بالنواحي المالية  — مقدار المال الذي سأقوم بإنفاقه، وكيف سأقوم بإنفاقه، وما 
هي أهدافي وكيف يمكنني الوصول إليها، وكيف يمكنني إرسال األموال إلى أهلي 
في بلدي؟ ويجب عليهم اإللمام بتفاصيل العقد — ما نوع الوظيفة التي سيقومون 
بأدائها، وعدد ساعات العمل، وهل هناك أيام إجازة، وما هي التزاماتك، وما هي 

التزامات صاحب العمل؟

وكالة توظيف خاصة، أوغندا
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بالنظر إلى هذه االحتياجات والثغرات في مجال المعلومات، فمن األهمية بمكان أن نفهم المشهد اإلعالمي والمنظمات والمنظومات التي 
تدعم تقديم المعلومات وتدفقها. بعبارة أخرى، ما هي المصادر التي تتدفق من خاللها المعلومات، ومن هم المؤثرون الذين يوجهون 
تداولها؟ والجهات الرئيسية التي تقّدم المعلومات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن األفريقي تشمل الحكومات ووكاالت التوظيف 
الوقت  وفي  دقيقة  بمعلومات  الخارجيين  المهاجرين  يزودون  الذين ال  المرخصين  الوسطاء غير  يكون  ما  لألسف  وكثيراً  الخاصة، 
المناسب. بينما في بعض الحاالت، يتم نشر المعلومات من خالل برامج التوجيه قبل المغادرة، التي عادة ما تفرضها الدولة ويقدمها 
القطاع الخاص، يتم تداول المعلومات )والمعلومات المضللة( أيًضا من خالل الشبكات االجتماعية غير الرسمية، بما في ذلك األصدقاء 

والعائلة والمهاجرون العائدون والمغتربون.

يجب على العمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي التعامل مع التباين الكبير في المعلومات، وغالبا ما يفتقر هؤالء 
العمال المهاجرين إلى المعلومات األساسية بخصوص قواعد ولوائح هجرة اليد العاملة التي تشكل حياتهم اليومية في الخليج. وفي حالة 
عدم وجود مصادر رسمية للمعلومات، فيجب االعتماد على أصحاب المصلحة اآلخرين في عملية هجرة اليد العاملة، مثل وكاالت 
التوظيف والوسطاء واألصدقاء والعائلة. أصحاب المصلحة هم ما يشار إليه في المنظومة المعلوماتية على أنهم مؤثرون، "األشخاص 
والمنظمات والمؤسسات التي تؤثر على طريقة تدفق أنواع مختلفة من المعلومات )سوسمان بينا وآخرون - 2015(". على مدار 

دورة هجرة اليد العاملة، يمكن لمختلف المؤثرين تشكيل تدفقات المعلومات بطرق مختلفة.

في بلدان المنشأ: 
  

يُمكن للحكومة أن تضطلع بدور هام في التكليف بتقديم وإعداد مناهج برنامج التوجيه قبل المغادرة، وتقديم خدمات معلوماتية 	 
رسمية عن هجرة اليد العاملة إلى دول الخليج.

سلطات التوظيف العامة في وضع فريد بوجه خاص لتنظيم مجال التوظيف، وتوفير خدمات التوظيف للعمال المهاجرين إلى  	
الخارج، وتعزيز التوظيف األخالقي عبر الحدود، وضمان توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

تضطلع وكاالت التوظيف الخاصة بدور رئيسي في تسهيل رحلة المهاجرين من بلدهم األصلي إلى بلد المقصد، وغالبًا ما تكون 	 
نقطة التواصل األولى واألخيرة للعامل المهاجر المغادر إلى بلد المقصد. وفي شرق أفريقيا والقرن األفريقي، يمكن لوكاالت 
التوظيف الخاصة، بما في ذلك السماسرة والوسطاء، أن تضطلع بدور بارز بشكل خاص باعتبارها جهات رئيسية لتزويد 
المعلومات قبل المغادرة. وهذه الوكاالت في وضع جيد لدعم مبادئ التوظيف األخالقي وتقديم معلومات واضحة وشفافة. ومع 
ذلك، فمن األهمية بمكان اتخاذ تدابير لمنع الوكاالت من خداع العمال المهاجرين عمداً عن طريق حجب المعلومات أو تقديم 

معلومات مضللة.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات االجتماعية والمنظمات الدولية116 تقديم 	 
بعض أشكال برنامج التوجيه قبل المغادرة ويمكنها المساهمة بشكل هادف في نشر المعلومات األساسية للعمال المهاجرين، 
ال سيما وأنهم يتمتعون في كثير من األحيان بالثقة االجتماعية في مجتمعاتهم. وهذا يجعل هذه المنظمات في وضع جيد للعمل 
باعتبارها جهات فعّالة لتقديم الخدمات، وقد تكون قادرة على تناول األسئلة والمخاوف التي قد ال يعبر عنها المشاركون في 

اإلعدادات البديلة.

غالبًا ما يتم التغاضي عن الشبكة االجتماعية - للعمال المهاجرين المحتملين - المكونة من روابط قوية عادةً مثل األصدقاء 	 
للعمال  القرار  صنع  عمليات  في  حاسم  عامل  ولكنها  المغتربين،  مثل  األضعف  والروابط  والزمالء،  والجيران  واألسرة 
المهاجرين. ويعرف الكثير من العمال المهاجرين عن الفرص المتاحة في الخليج من األصدقاء المقربين والعائلة، ويقتنعون 
بالسفر إلى الخارج للعمل بناًء على محادثات غير رسمية. وفي حين أن المعلومات تتدفق عبر الشبكات االجتماعية، إال أن 
المعلومات المضللة تتدفق كذلك. وأشارت تقارير إلى إمكانية أن ينخدع العمال المهاجرون على يد أقرب أصدقائهم وأسرهم.

تضطلع وسائل التواصل االجتماعي بدور بارز بشكل متزايد في هجرة اليد العاملة، حيث غالباً ما يحظى العمال المهاجرون 	 
بفرص في الخارج عبر اإلنترنت. وعلى الرغم من أن المنصات عبر اإلنترنت لديها القدرة على سد ثغرات المعلومات، إال أنها 
أصبحت أداة توظيف مهمة أيضاً لوكاالت التوظيف الخاصة ولجهات التوظيف. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة إمكانية 
الحصول على الفرص لألشخاص الذين قد ال يتمكنون من الوصول إلى الوكاالت. ومع ذلك، جاء هذا التقييم عبر العديد من 
المنصات التي استخدمت قوة وسائل التواصل االجتماعي لإلعالن عن وظائف كاذبة ألغراض الخداع واالستغالل. وأصبحت 

مشهد المعلومات
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المنصات عبر اإلنترنت محاور مركزية للمعلومات والمعلومات المضللة )انظر الشكل 5(. كما أصبحت تطبيقات المراسلة 
الخاصة مثل WhatsApp و Telegram مصادر معلومات مؤثرة بشكل متزايد.

في بلدان المقصد:117  
 

يُمكن للحكومة أن تضطلع بدور مهم في إعداد أو فرض برامج التوجيه بعد الوصول وحمالت المعلومات والتوعية للعمال 	 
المهاجرين الوافدين حديثًا، والعمل مع البلدان األصلية لتعزيز برامج التوجيه قبل المغادرة.

بإمكانية 	  التمتع  تأهيلهم، والتأكد من  أو  يتلقون توجيًها مخصًصا  الجدد  الموظفين  التأكد من أن جميع  العمل  ألصحاب  يُمكن 
الوصول المستمر إلى المعلومات والتحديثات المتعلقة بقوانين العمل وآليات التظلم. ويمكن ألصحاب العمل أيًضا دعم برامج 
التوظيف  إلى مكان عملهم. ويمكن أن يكون هذا في شكل برنامج توجيه قبل  فيها قبل الوصول  التوجيه و / أو االستثمار 
استعداد  وتحسين  المهارات  مواءمة  وتحسين  استنارة،  أكثر  قرارات  اتخاذ  إلى  تؤدي  أن  يمكن  التي  التوظيف  ومعارض 

الموظفين الجدد.

يحظى أرباب عمل العمال المنزليين بأهمية خاصة، وفي بعض األحيان يصبحون جهات فاعلة يتم التغاضي عنها في دورة 	 
هجرة اليد العاملة. وهم في وضع فريد بما يضمن سالمة ورفاهية موظفيهم، والتأكد من عدم تعرضهم ألي شكل من أشكال 
االستغالل أو اإلساءة. ويمكن ألصحاب عمل العمال المنزليين التأكد من أن موظفيهم على اطالع دائم بآخر المستجدات التي 
للتطوير  الرئيسية  المعلومات والفرص  العمل، وأنهم يضطلعون بدور رئيسي في ضمان حصولهم على  تطرأ على قوانين 

الشخصي والمهني، بما في ذلك تحسين المهارات والتعليم والتدريب.

الشكل 5: الوظائف الشاغرة المعلن عنها على وسائل التواصل االجتماعي
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البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بلد المقصد هي مصدر مهم للمعلومات والدعم والمساعدة لمجتمعات المهاجرين، ويمكن أن  	
تعمل بشكل وثيق مع الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمع لضمان نشر المعلومات المهمة على نطاق 
واسع داخل مجتمعاتهم. يتم تشجيع البعثات الدبلوماسية على العمل بشكل وثيق مع الحكومات المضيفة لدعم تطوير وتقييم 

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

وكاالت التوظيف الخاصة في وضع جيد لتقديم معلومات واضحة وشفافة للعمال المهاجرين القادمين والوافدين حديثًا والتأكد  	
من إطالعهم بصورة جيدة على قوانين العمل الوطنية وآليات التظلم، ومع ذلك، غالباً ما يكون لديهم حافز ضئيل للقيام بذلك. 
ونظًرا ألن الحكومات والعمال المهاجرين والقطاع الخاص يرون على نطاق أوسع الفوائد االجتماعية واالقتصادية للتوظيف 
األخالقي، يمكن لوكاالت التوظيف الخاصة االلتزام بممارسات التوظيف األخالقية، بدًءا من توفير معلومات دقيقة وفي الوقت 

المناسب.

يمكن أن تكون الشبكة االجتماعية للعمال المهاجرين الوافدين حديثًا )بما في ذلك أحيانًا األصدقاء والعائلة وغيرهم من العمال 	 
المهاجرين( مصدراً مهماً للمعلومات والدعم. وعندما يحتاج العمال المهاجرون إلى معلومات أو مشورة، فإنهم غالباً ما يلجأون 
إليها  الوصول  يمكن  والتي  الدقيقة  المعلومات  أن  التأّكد من  بمكان  األهمية  فمن  ولذا  اآلخرين،  المهاجرين  العمال  إلى  أوالً 
تستهدف مجتمعات المهاجرين على المستوى الشعبي. ويجب إيالء اهتمام خاص للعمال المنزليين المهاجرين الذين غالباً ما 

يواجهون صعوبة في الوصول إلى شبكاتهم االجتماعية وبناء الروابط االجتماعية.

منظمات المجتمع المدني )بما في ذلك المنظمات المجتمعية، والجماعات الكنسية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات  	
االجتماعية والمنظمات الدولية( هي مورد رئيسي آخر، وربما تمثل إلى جانب الشبكات االجتماعية، أكثر المصادر الموثوقة 
التي تتدفق من خاللها المعلومات وفي سياقات مختلفة، يمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني من مقدمي الخدمات الرئيسيين 

لبرنامج التوجيه بعد الوصول فيما يخّص مجتمعات المهاجرين المختلفة.

تزايدت أهمية وسائل التواصل االجتماعي، ال سيما منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020، حيث تحّمل العمال المهاجرون 	 
في كثير من األحيان عبء القيود التي تهدف إلى الحّد من انتشار الفيروس، وقاموا بإرسال تحديثات مهمة عبر اإلنترنت. 
ومن ناحية واحدة، امتداداً لمختلف المنظمات المجتمعية القائمة على الجنسية في الخليج )والتي وجدت أنها في وضع قوي 
على منصات مثل فيسبوك(، سمحت وسائل التواصل االجتماعي أيًضا للعمال المهاجرين بمشاركة المعلومات المهمة بكفاءة 
وتقديم المشورة والدعم لبعضهم البعض. كما أصبحت تطبيقات المراسلة الخاصة مثل WhatsApp وTelegram مصادر 

معلومات مؤثرة بشكل متزايد.
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التوجيه قبل المغادرة

بلدان  في  والحياة  العمل  بين  التنقل  تحسين  في  المهاجرين  العمال  المغادرة  قبل  التوجيه  برامج  اآلن، دعمت  على مدى عقود حتى 
المقصد. وهناك العشرات من األمثلة على عمليات برامج التوجيه قبل المغادرة حول العالم، والتي غالباً ما تخضع إلشراف الحكومات 
في البلدان األصلية في إطار هجرة اليد العاملة. وكانت باكستان من أوائل الدول التي تبنت هذه البرامج )عام 1979(، بينما فرضت 
الفلبين برامج التوجيه قبل المغادرة في عام 1983. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة، التي أُنشئت خصيصاً لمساعدة العمال المهاجرين 
المغادرين الذين يستعدون للرحيل إلى العمل في الخارج، الدعم من خالل إعداد برامج التوجيه قبل المغادرة التي تستند إلى مبدأي 
إمكانية الوصول والشمول، وتتواءم حيثما أمكن مع التوجيه في مراحل رئيسية أخرى من عملية هجرة اليد العاملة. وعلى الرغم من 

االستثناءات المهمة،118 فإن برنامج التوجيه قبل المغادرة يعد برنامجاً جديداً نسبيًا في شرق أفريقيا والقرن األفريقي.

وغالباً ما يتلقى المهاجرون في شرق أفريقيا والقرن األفريقي تدريباً قبل مغادرتهم، تقدمه الحكومات أو وكاالت التوظيف الخاصة 
أو أصحاب المصلحة اآلخرون. وقد يتكون هذا التدريب من دورات تدريبية قبل المغادرة، وغالباً ما يتم إجراؤها عن طريق وكاالت 
لمحة  تقديم  إلى  تهدف  والتي  التوجيه،  جلسات  أو  اللوجستية،  والمعلومات  المهنية  المهارات  اكتساب  وتستهدف  الخاصة  التوظيف 
أكثر شموالً عن الهجرة ومعلومات عن قوانين العمل في بلد المقصد، وظروف العمل، والثقافة، واللغات، واإللمام بالجوانب المالية، 
ولوجستيات السفر والتجارب والتوقعات المشتركة، من بين موضوعات أخرى. وعلى الرغم من أن التدريب قبل المغادرة أمر شائع 
في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن األفريقي، إال أن برنامج التوجيه قبل المغادرة يكون مخصصاً بشكل أكبر. ولبرامج التوجيه قبل 
المغادرة ذات الطابع الرسمي تاريخ أحدث بكثير في بلدان محّددة، بينما تدرك بلدان أخرى الفوائد المحتملة وتعرب عن رغبتها في 
إعداد أنشطة إعالمية مماثلة. وإلى جانب ما يبحثه هذا الفصل، فإنه غالباً ما يتم دمج برنامج التوجيه قبل المغادرة في برامج التدريب 

قبل المغادرة، والتي كثيراً ما تؤدي إلى الخلط بين االثنين.

وحدد بحثنا ثالث دول ذات مناهج رسمية إلعداد وتقديم برامج التوجيه قبل المغادرة: إثيوبيا وكينيا وأوغندا.119 كما وصلت المناقشات 
بخصوص إعداد برامج التوجيه قبل المغادرة إلى مراحل متقدمة في رواندا، في حين أن جمهورية تنزانيا المتحدة وبوروندي والصومال 
وجنوب السودان وإريتريا وجيبوتي إما في المراحل األولى من بحث مبادرات برامج التوجيه قبل المغادرة الرسمية أو أنها لم تتخذ 
بعد إجراءات إلعدادها. وفي البلدان الثالثة التي ُحددت فيها مبادرات رسمية إلعداد برنامج التوجيه قبل المغادرة، بينما كانت الحكومة 
التوجيه قبل المغادرة باعتباره المورد الرئيسي، فإن وكاالت التوظيف  المقام األول عن تكليف وإعداد ورصد برنامج  مسؤولة في 
الخاصة تؤثّر تأثيراً كبيراً على مضمونها وعلى تقديمها. وغالباً ما تتضمن برامج التوجيه قبل المغادرة معلومات عن اإللمام بالجوانب 
المالية، والمعايير الثقافية في بلدان المقصد، وتوقعات الهجرة، ولوجستيات السفر ونصائح، على سبيل المثال. ومع ذلك، خلص بحثنا 
إلى أن برامج التوجيه قبل المغادرة تفتقر غالباً إلى التركيز القوي على حماية المهاجرين، أي قوانين العمل واالستحقاقات االجتماعية 
ومعلومات التواصل في حاالت الطوارئ لممثلي السفارات في بلدان المقصد. عالوة على ذلك، ونظًرا ألنه غالباً ما يتم دمج برنامج 
التوجيه قبل المغادرة في برامج التدريب الحالية قبل المغادرة، والتي جرى إعدادها عادةً للعمال المنزليين المهاجرين، يلبّي برنامج 

التوجيه قبل المغادرة  نفس تلك االحتياجات الديموغرافية، والتي غالباً ما تكون على حساب القطاعات األخرى ومستويات المهارة.

وبينما يحصل العمال المهاجرون في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن األفريقي على معلومات من مجموعة من المصادر الرسمية 
وغير الرسمية، في البلدان التي ال توجد فيها مبادرات رسمية متعلّقة ببرنامج التوجيه قبل المغادرة، أُجبر العمال المهاجرون على 
االعتماد بشكل حصري تقريباً على شبكاتهم الشخصية أو المهاجرين اآلخرين والعائدين أو الوسطاء أو وكاالت التوظيف الخاصة 
للحصول على معلومات قبل المغادرة عن التوظيف والسفر إلى الخليج والحياة في بلدان المقصد. وهذه البدائل، في أحسن األحوال، غير 
كاملة. وغالباً ما تمنح وكاالت التوظيف الخاصة األولوية للمعلومات المفيدة لعملياتها أو أرباحها. وبينما يقدم المهاجرون والعائدون في 
كثير من األحيان تجارب مباشرة قيّمة، فإن شهاداتهم ال تمثل دائًما الواقع على األرض. ويقوم األصدقاء واألقارب وغيرهم من أفراد 
المجتمع بنشر المعلومات والمعلومات المضللة. باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما يمكن ربط ممارسات التوظيف الخادعة، وحتى حاالت 

االتجار بالبشر، بالوسطاء الذين يشكلون جزًءا من الشبكة الشخصية للضحية.

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي
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البلدان التي ال تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة

بروندي	 
جيبوتي	 
إريتريا	 
رواندا	 
الصومال	 
جنوب السودان	 
جمهورية تنزانيا المتحدة 	 

البلدان التي تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة

إثيوبيا	 
كينيا	 
أوغندا	 

سيقّدم هذا الفصل لمحة عامة عن برامج التوجيه قبل المغادرة ومعلومات ما قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي، مع إيالء 
اهتمام خاص للبلدان التي صدر فيها تكليف بتقديم برامج التوجيه قبل المغادرة وجرى تنفيذ البرامج في السنوات األخيرة، بما في 
ذلك إثيوبيا وكينيا وأوغندا. ويعّد هذا التركيز أساسياً إلبراز الممارسات الجيدة والتحديات والدروس المستفادة، وجميعها محورية في 
المساهمة في فهم مشترك لبرامج التوجيه قبل المغادرة واالحتياجات المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة دون اإلقليمية. وفي البلدان 
األخرى، التي لم يتم فيها بعد إنشاء برنامج التوجيه قبل المغادرة وإضفاء الطابع الرسمي عليه على نطاق واسع، بما في ذلك بوروندي 
وجيبوتي وإريتريا ورواندا والصومال وجنوب السودان وجمهورية تنزانيا المتحدة، سيشير هذا الفصل إلى اإلجماع المتزايد بخصوص 
أهمية برنامج التوجيه قبل المغادرة المخّصص وخطط إعداده. لضمان اتباع نهج يركز على المهاجرين وقائم على األدلة، سيبحث 
الجزء الثالث االتجاهات اإلقليمية فيما يتعلق باالحتياجات المعلوماتية قبل المغادرة للعمال المهاجرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين 

في المنظومة المعلوماتية. 

البلدان التي تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة

إثيوبيا

تضطلع الحكومة بدور رائد في إعداد ووضع البرنامج في إثيوبيا، ال سيما منذ أن صدر تكليف به في عام 2016. ينص إعالن إثيوبيا 
بشأن التوظيف في الخارج )رقم 923/2016( على أن وزارة العمل والشؤون االجتماعية )MoLSA( يجب أن:  

تقّدم توجيهات ما قبل التوظيف وقبل المغادرة.	 
يتعلق 	  فيما  الخارج  في  بعمل  بااللتحاق  اهتماًما  يبدون  الذين  للمواطنين  المغادرة  وقبل  التوظيف  قبل  منتظمة  توعية  إجراء 

بظروف البلدان المستقبلة، والمهارة المطلوبة للوظيفة التي يشغلونها، وحقوقهم وواجباتهم ومسائل أخرى مماثلة.
إجراء أنشطة توعية وطنية مستمرة للجمهور بشكل عام باستخدام وسائل اإلعالم ونشر المعلومات الصحيحة والحديثة المتعلقة 	 

بالتوظيف في الخارج. 
 

اإلقليمية  المكاتب  في  تقديمها  ويتم  إثيوبيا،  حكومة  تستخدمها  التي  الرئيسية  المعلومات  لنشر  أداة  المغادرة  قبل  التوجيه  برامج  تعّد 
والمقاطعات، اعتماًدا على بلد المقصد. يحصل العمال المهاجرون الذين سيتم توظيفهم في دول الخليج على برامج توجيه قبل المغادرة 
في البلدان العربية األخرى عن طريق  ما يتلقّى من يجدون عمالً  في المكتب الفيدرالي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية. وعادةً 
وكاالت التوظيف الخاصة أو جهات التوظيف برامج توجيه قبل المغادرة في المكاتب على مستوى المنطقة والمقاطعات. ويمثّل برنامج 
قبل  التوجيه  برامج  في مراكز  يومين  مدار  بإجرائها على  التوظيف. ويوصى  إجراءات  في  األخيرة  الخطوة  المغادرة  قبل  التوجيه 
المغادرة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية المخصصة حوالي أسبوع إلى أسبوعين قبل المغادرة، ويجري تقديم التوجيهات 
باللغة األمهرية.120 ويوجد 12 مركزاً داخل منطقتي أمهرة وأديس أبابا وحدهما، في ظّل وجود العديد من المراكز المنتشرة في جميع 

أنحاء البالد.

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي
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أنه  الخارج، إال  إلى  المتجهين  المهاجرين  العمال  المغادرة لجميع  قبل  تقديم برنامج توجيه  2016 ينص على  وفي حين أن إعالن 
من المرّجح أن تتبنّى برامج التوجيه قبل المغادرة بصورة ضمنية جمهور العامالت المنزليات المهاجرات. واتّضح هذا األمر خالل 
المقابالت التي تّمت مع كبار المسؤولين الحكوميين، حيث كانت االحتياجات المعلوماتية الخاصة والتحديات التي يواجهها عمال المنازل 

في الخليج هي محور النقاش. وينعكس ذلك أيضاً في موارد المعلومات الرسمية التي وضعتها الحكومة قبل المغادرة.

العقود،  على  والموافقة  الوثائق،  ومصادقة  المعلومات،  توفير  عملية  الحكومة  تقود  أن  يجب 
وحماية العمال المهاجرين. وتركز الشركات الخاصة على جني األرباح أكثر من تركيزها على 

رفاهية العمال المهاجرين.
مسؤول بمديرية التوظيف بالخارج وحماية سالمة العمال

جرى إعداد إرشادات برامج التوجيه قبل المغادرة، بما في ذلك المناهج وطرق التقديم، من قبل وزارة العمل والشؤون االجتماعية ونشرها 
في جميع أنحاء البالد. تسترشد برامج التوجيه قبل المغادرة الخاصة بالعمال المنزليين المهاجرين بشكل خاص بدليل التدريب قبل المغادرة 
للعمال المنزليين المهاجرين اإلثيوبيين  الذي نشرته وزارة العمل والشؤون االجتماعية في عام 2016 )بدعم من االتحاد األوروبي ومنظمة 
العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأة(. وهذا الدليل مصحوب بعدد 21 وحدة فيديو، والتي يمكن أن تفيد اإلثيوبيين الريفيين، ويمكن 
استخدامها بدالً من جلسة شخصية أثناء جائحة كوفيد-19. ويعّد هذا النظر في األساليب البديلة لنشر المعلومات الرئيسية قبل المغادرة 
ممارسة جيدة ألنها تتيح لمقدمي الخدمات أن يكونوا أكثر استجابة ويمكن استخدامها في أي جائحة صحية في المستقبل وأثناء األحداث التي 

قد تحد من الجلسات الشخصية. يقّدم هذا الدليل تسع 
وحدات أساسية )ليتم تدريسها على مدار 12 ساعة(:   

إرشادات السفر واإلجراءات الجمركية في . 1
المطارات.

بناء عالقات عمل سلسة مع صاحب العمل / . 2
الكفيل.

حقوق ومسؤوليات العمال المنزليين الوافدين.. 3
قضايا الصحة والسالمة المهنية.. 4
الحماية من العنف الجنسي وعدم التسامح مع . 5

االنتهاكات الجنسية.
إدارة وإرسال األموال إلى إثيوبيا.. 6
التعامل مع الضغوطات والصدمات وتسوية . 7

المنازعات والعيش في وئام.
معرفة الممارسات الدينية / الثقافية في الدول العربية . 8

والظروف القانونية وآثارها على عامالت المنازل 
المهاجرات.

العودة إلى الوطن ولم الشمل.. 9

المصدر: دليل التدريب قبل المغادرة للعمال 
المنزليين المهاجرين اإلثيوبيين الذي جرى 

نشره في عام 2016.

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي
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باإلضافة إلى االستفادة من دراسات الحالة في كل قسم، يوفر الدليل للمدربين مجموعة من النصائح العملية لتضمينها في برنامج 
التوجيه قبل المغادرة، بما في ذلك:  

يحق لك الحصول على إجازة سنوية وطبية وإجازة سنوية حسبما هو متفق عليه في عقد العمل. عليك االتفاق مع صاحب العمل 	 
عندما تقضي هذه اإلجازات وإبالغه بخططك.

مناقشة وظيفتك مع صاحب العمل حتى يكون لديك أنت وصاحب العمل فهم واضح ومشترك للوظيفة. مناقشة التسلسل الوظيفي 	 
حتى يتم وضع جدولك الزمني وفقًا لذلك.

عدم التوقيع على أي ورق فارغ. يرجى العلم أن مثل هذا التصرف قد يعرضك لمخاطر أخرى محتملة.	 

يجب تقديم برنامج التوجيه قبل المغادرة باللغة المحلية، ويجب تضمين االحتياجات المعلوماتية 
للعمال المهاجرين المهرة والمهنيين، ويجب تقديمها في كل مرحلة من مراحل الهجرة. يجب أن 
نعرف أن بعض الناس يتعلمون من خالل الرؤية، والبعض اآلخر عن طريق السمع ، والبعض 
اآلخر يتعلم عن طريق اللمس. ونهجنا في التقديم موّجه بشكل أساسي نحو الذين يتعلّمون من 
التقديمية. ليس لدينا معدات ومواد لنعرضها  خالل مشاهدة وسماع مقاطع الفيديو والعروض 

للعمال المهاجرين121
مسؤول بمديرية التوظيف بالخارج وحماية سالمة العمال

المصدر: الحكومة اإلثيوبية، حزمة 
المعلومات الخاصة بالعامالت 

المنزليات المهاجرات

معرفية  منتجات  بإعداد  اإلثيوبية  الحكومة  قامت 
العمال  على  أخرى  مرة  التركيز  مع  تكميلية، 
المنزليين المهاجرين. على سبيل المثال، ترّكز حزمة 
المهاجرات   المنزليات  بالعامالت  الخاصة  المعلومات 
الالئي  للمهاجرات  المعلوماتية  االحتياجات  على 
منازل.  عامالت  وظائف  لتولي  الخارج  إلى  يسافرن 
فيما  المنخفضة  المستويات  ذات  الفئات  والستهداف 
يتعلّق باإللمام بالقراءة والكتابة، يتم االستعانة بالصور 
واللغات المباشرة إلى جانب تقديم معلومات عن التوقعات 
المتعلقة  واللوجستيات  للمهاجرين،  المشتركة  والحقائق 
بالسفر، واالختالفات الثقافية في بلدان الخليج، فضال عن 
إجراءات العودة. وهذا الجهد المستهدف لنقل المعلومات 
في  يأخذ  ألنه  الجنسين  بين  الفوارق  يراعي  األساسية 
وتجارب  للضعف  المحددة  المجاالت  بعض  االعتبار 
إلى  اإلشارة  وتجدر  المهاجرات.  تواجهها  التي  التحديات 
ال  حيث  للمهاجرين،  رئيسياً  مصدراً  يكون  أن  يمكن  أنه 
يتطلب إعداده تكاليف مرتفعة، مع إمكانية ترجمته بسهولة 
إلى لغات أخرى وهو مصمم خصيصاً لمستويات المهارات 

وفئات الوظائف األخرى.
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في عام 2019، نشرت منظمة العمل الدولية كتيباً 
اليد  المعنية بهجرة  عن حقوق ومسؤوليات الجهات 
اإلثيوبي  اإلعالن  إلى  استناًدا  إثيوبيا.  في  العاملة 
للتوظيف في الخارج 923/2016، ويشمل مجموعة 
الخليجية،  الثنائية  واالتفاقات  العمل  قوانين  من 

ويتضمن، على سبيل المثال، أجزاء عن:  
 

حقوق عامالت المنازل المهاجرات. 	 
التزامات عامالت المنازل المهاجرات. 	 
حقوق أصحاب العمل.	 
التزامات أصحاب العمل	 
مسؤوليات وكاالت التوظيف الخاصة في الخارج.	 
المنشأ 	  بلدان  في  الحكومة  ومسؤوليات  أدوار 

والمقصد.

وبلدان  المنشأ  بلدان  بين  المعلومات  تنسيق  ألهمية  إدراكاً 
الحقوق  مجدية  بصورة  الكتيب  هذا  يحّدد  المقصد، 
والمسؤوليات في مرحلة ما قبل المغادرة وما بعد الوصول 
أن  إلى  التقرير  بهذا  الخاص  بحثنا  خلص  سواء.  حد  على 
التوظيف  بأن وكاالت  ما يشعرون  المهاجرين غالباً  العمال 
هذه  وفي  وصولهم،  عند  عنهم  تتخلّى  والخاصة  الحكومية 
أنهم غير قادرين على اإلبالغ عن  الكثيرون  المرحلة يشعر 
غياب  ظل  وفي  العمل.  أصحاب  إساءة  أو  العقود  انتهاكات 
العديد من  المقصد، يختار  بلدان  الملحوظ، ال سيما في  الدعم 

العمال المهاجرين الهجرة غير النظامية.

المصدر: حقوق ومسؤوليات الجهات 
المعنية بشأن هجرة اليد العاملة في إثيوبيا

يستغرق التدريب على المهارات ستة أسابيع. تقّدم شركات خاصة التدريب على المهارات. 
كان محتوى التدريب حول الصرف الصحي وإعداد الطعام وإدارة المنزل ورعاية األطفال 

وما إلى ذلك.
عاملة إثيوبية مهاجرة

باإلضافة إلى جلسات برنامج التوجيه قبل المغادرة، يجب أن يخضع العمال المنزليون المهاجرون للتدريب على المهارات. ويتخذ 
التدريب قبل المغادرة شكل دورات تدريبية مهنية تتراوح مدتها بين 6 أسابيع و12 أسبوعاً. يتم تقديم هذه الجلسات للمهاجرين إلى 
الخارج مجانًا في مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني المملوكة للحكومة. ومع ذلك، فإن الطلب على هذه الخدمات يفوق العرض 
بشكل كبير، األمر الذي دفع الكثيرين إلى اللجوء إلى السوق الخاص. وينظم اإلعالن المؤسسات الخاصة التي تستضيف تدريبات 
ما قبل المغادرة، وتشير الدالئل إلى أنه في عام 2019، يمكن لهذه المؤسسات أن تتقاضى ما يصل إلى 1800 بر )حوالي 39 
دوالراً أمريكياً(، وهو مبلغ ال يستطيع الكثيرون تحمله.122 ومع ذلك، هناك أدلة غير مؤكدة على وجود فساد في مؤسسات التعليم 
والتدريب التقني والمهني، ويتخطى بعض المهاجرين الدورات التدريبية وبدالً من ذلك يدفعون مقابل الشهادات، ومن ثّم يصبحون 

بدون معلومات حيوية. 

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-addis_ababa/documents/publication/wcms_743461.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-addis_ababa/documents/publication/wcms_743461.pdf 
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وفي حين يتم تصور برنامج التوجيه قبل المغادرة والتدريب قبل المغادرة بشكل منفصل، وعادة ما يتم إجراؤها في أماكن منفصلة، 
تدرك الحكومة أن كالً من البرنامج والتدريب مهم وتكميلي. حسبما هو وارد في دليل التدريب قبل المغادرة للعمال المنزليين المهاجرين 
اإلثيوبيين، فإن "التدريب قبل المغادرة ال يحل محل برامج التدريب الخاصة بالمهارات األخرى. بل هو مكمل لبرامج التدريب على 
مهارات اللغة العربية والمهنية األساسية التي يجب أن يحضرها العمال المنزليون المهاجرون في جلسات منفصلة قبل مغادرتهم". 
ومن المثير لالهتمام أيضاً العلم أن العديد من المشاركين لم يتمكنوا من التمييز بين التدريب الموجه للمهارات قبل المغادرة وبرنامج 

التوجيه قبل المغادرة الذي وضعته وزارة العمل والشؤون االجتماعية. 

وفي حين أصبح برنامج التوجيه قبل المغادرة برنامجاً رسمياً منذ عام 2016، وفي ظل تركيز األدلة الموضحة أعاله غالباً وبشكل 
خاص على دول المقصد في الخليج، يعتقد العديد من المشاركين أن المعلومات المقدمة خالل برنامج التوجيه قبل المغادرة ال تحيط 
المهاجرين علماً بشكل كاف بالظروف في الخليج. فالبعض ال يدرك، على سبيل المثال، أنه سيكون مرتبطاً بأصحاب العمل. ولم يعرف 
آخرون أن أصحاب العمل في كثير من األحيان ال يراعون ساعات العمل وأيام الراحة الواردة في عقد العمل. ويجد بعض المهاجرين 

أنفسهم يعملون لدى أسرتين أو ثالث أسر بعد موافقتهم على العمل لدى صاحب عمل واحد.

تدريبًا؛  أعتبره  ال  وأنا  قصيرة.  لفترة  تدريباً  والعمل  االجتماعية  الشؤون  مكتب  لنا  قدم  "لقد 
حيث يركز المحتوى على نظافة المرأة وتوقعات المرأة العربية، وعلى الطريقة التي يجب أن 
نرد بها على سيدة العمل وكيف نتعامل معها. وكان هناك تركيز أكبر على التوقعات السلوكية 
ومطالب أصحاب العمل كما قاموا بتدريبنا على الكلمات الرئيسية في اللغة العربية. ولم يدلي 
أحد بمعلومات عن العمل بالتفصيل. وال يخبرونني بعدد أفراد األسرة التي سأخدمها. على سبيل 
المثال، تخدم أختي حالياً 9 أفراد من األسرة بما في ذلك األطفال. قمت بثالث جلسات تدريبية 
مدة كل منها 15 دقيقة على مدار ثالثة أيام ... لقد كان درساً سريعاً في النظافة الشخصية وكيفية 
النظافة الشخصية،  التي أحصل عليها بشكل أساسي على  إرضاء رؤسائنا. تركز المعلومات 

للحفاظ على نظافة أجسامنا.
عاملة منزلية مهاجرة من إثيوبيا، تروي تجربتها في برنامج التوجيه قبل المغادرة

ظهر موضوع التطبيق العملي بشكل بارز على مدار مقابالتنا مع مصادر المعلومات الرئيسية. جرى تعريف المهاجرين بحقوقهم، 
لكنهم غالباً ال يشعرون على سبيل المثال أن لديهم معلومات كافية لحماية أنفسهم في حالة االستغالل أو اإلساءة. يُنصح المهاجرون 
بفتح حساب مصرفي ولكن ال يتم إبالغهم بالخطوات الملموسة التي يجب عليهم اتخاذها للقيام بذلك. وبالفعل، يكشف تقييم االحتياجات 
لهذا  المغادرة  قبل  التوجيه  برامج  تغطية  من  الرغم  وعلى  المالية.  بالجوانب  اإللمام  في  ثغرات  وجود  عن  للمهاجرين  المعلوماتية 
الموضوع، رصد المشاركون وجود قصور في استيعاب إجراءات تحويل األموال الرسمية واألنظمة المصرفية. يعهد بعض المهاجرين 
إلى أصحاب العمل بمهمة حفظ أرباحهم أو ال يوجد لديهم حسابات مصرفية شخصية للحصول على أموالهم، األمر الذي يجعلهم غير 
قادرين على االستفادة من رواتبهم. وأشار العديد من العمال المهاجرين إلى أسفهم إلرسال األموال إلى أقاربهم على أمل قيام أسرهم 
بادخارها أو استثمار التحويالت. يعّد برنامج التوجيه قبل المغادرة فرصة مهمة لنقل المعلومات األساسية، األمر الذي يمنح المشاركين 

الوقت للتفكير وطرح األسئلة، قبل ضغوط االنتقال إلى بلد جديد ومكان عمل جديد.
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العامالت  وضع  مع  أعاله  الموضحة  المغادرة  قبل  ما  بمرحلة  الخاصة  التدريبية  الموارد  مختلف  إعداد  جرى  ذلك،  إلى  باإلضافة 
المنزليات المهاجرات في االعتبار. في حين أن هناك حاجة كبيرة لمخاطبة هذا الجمهور المستهدف على وجه الخصوص، وينبغي 
اإلشادة بالجهود المبذولة لدعم العمال المهاجرين الذين يتعّرضون لخطر شديد، كان هناك شعور لدى العديد من أصحاب المصلحة بأن 
هذا االهتمام والتركيز يقوض فعالية برنامج التوجيه قبل المغادرة للعمال المهاجرين المتجهين إلى مجاالت أخرى، وكذلك المهن في 

قطاع العمل المنزلي الذي يشغله الرجال عادةً، مثل السائقين الشخصيين والحراس:

على الرغم من إحراز إثيوبيا تقدماً كبيراً، ال سيما منذ اإلعالن الصادر عام 2016، إال أنه قد يكون تأثير برامج التوجيه قبل المغادرة 
محدوداً بسبب نقص الموارد الفنية والبشرية. ولتعزيز برنامج التوجيه قبل المغادرة وتأثيره على المشاركين بصورة أكبر، قد تنظر 
تتناول بعض  التي  المعلومات  وتوفير  الخارج،  إلى  المهاجرين  العمال  احتياجات جميع  لتلبية  الموارد  تعبئة  أو  توجيه  في  الحكومة 

الثغرات الواردة في هذا التقييم.

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي

لقد عملت لمدة 11 عاًما في عدة دول ]خليجية[ لكنني لم أتمكن أبًدا من االحتفاظ بالمال. لم أكن 
أعرف شيئًا عن البنوك أو كيفية ادخار المال. يجب أن يكون هناك خيار سهل ويمكن الوصول 
للموظفين  به يسمح  السابق هيكل معمول  لم يكن هناك في  آمن.  المال في مكان  إليه الدخار 
في الخارج، أحدثت المعلومات  األجانب ادخار أجورهم بصورة آمنة. وبعد قضاء 11 عاماً 

المصرفية تغييراً كبيراً في حياتي.
عاملة منزلية إثيوبية مهاجرة، تروي تجربتها في الخليج

يركز برنامج التوجيه قبل المغادرة على العمالة المنزلية واإلناث. لذلك، ومن منظور جنساني، 
يهمل برنامج التوجيه قبل المغادرة الحالي الذكور وقطاعات العمل األخرى والعمالة الماهرة. 
عالوة على ذلك، ال يأخذ برنامج التوجيه قبل المغادرة الحالي بعين االعتبار السياقات الفريدة 
لبلدان المقصد. فلدينا نهج واحد يناسب الجميع وهو القيد اآلخر لبرنامج التوجيه قبل المغادرة.

مسؤول بمديرية التوظيف بالخارج وحماية سالمة العمال، إثيوبيا
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كينيا

على الرغم من أن حكومة كينيا قد أرست األسس لتوجيه ما قبل المغادرة، فإنها ال زالت تفتقر إلى التوحيد، وعادةً يتم تمييز المعلومات 
ذات الصلة بما قبل المغادرة ضمن برامج التدريب األوسع المعنية بها. أوضح مصدر معلومات حكومي كيفية نشأة المزيد من التدريب 
الرسمي لما قبل المغادرة من توفير المعلومات المخصصة. وأشار الممثل نفسه إلى أن الحكومة الكينية تشارك في جوانب معينة فقط 
على سبيل التيسير - أي منح التراخيص للمؤسسات من أجل تقديم البرامج. وبالتالي، تقوم وكاالت التوظيف الخاصة بسد الفجوات، 

وينطوي دورها في أغلب األحيان على هيكلة المناهج الدراسية لتلبية احتياجاتها الخاصة على أفضل وجه:  

مع ازدياد نمو حواالت المغتربين - وتجاوز الصادرات والقطاعات التقليدية الرئيسية - شهد قطاع التوظيف الخاص ازدهاًرا كبيًرا، حيث 
توفر العديد من وكاالت التوظيف التدريب والمعلومات المتعلقة بما قبل المغادرة للعمالة المهاجرة المتجهة إلى الخارج. ووفقًا لما صرح 
به أحد وكالء التوظيف الذي أجريت مقابلة معه، فإن أكبر مصدر للمعلومات يكون من خالل اإلحالة - أي أولئك العاملين الذين هاجروا 
من قبل. إذا لم يكن هناك تواصل بين المهاجرين بالخارج وأي شخص يعيش في بلد المقصد، فإن أكبر مصدر للمعلومات هو مكتب 
التوظيف. وفقا لمن أجريت معه المقابلة، يتواصل المهاجرون مع وكاالت التوظيف للحصول على معلومات حتى في حالة وجود موارد 
حكومية أخرى. كما تحقق وكاالت التوظيف نفعًا كبيًرا من الترتيبات المتعلقة بسفر المهاجرين وتوظيفهم في الخارج، وتيسير الفحوصات 

الطبية للمهاجرين المحتملين، وتزويدهم بالمعلومات الطبية التي ربما لم يتمكنوا من معرفتها سابقًا.  

ومع ذلك، أشار المستجيبون إلى أن العديد من وكاالت التوظيف غير مرخصة وتعمل خارج اإلطار القانوني - وغالبًا ما تخدع العمال 
المهاجرين، وتقدم فقط المعلومات التي تخدم مصالحها.

هناك بعض الجوانب التي تتعذر على الحكومة ]المشاركة[ فيها ...والتي يمكن ]توفيرها[ على 
الحكومة بشكل  تنخرط  لم  لذلك،  العاديين.  الخاصة والمواطنين  الشركات  قِبل  نحو مالئم من 
مباشر في هذا األمر، على الرغم من تعلقه بترخيص مؤسسات التدريب المعنية بتطوير المناهج 
الدراسية لتوجيه ما قبل المغادرة، بيد أن القطاع الخاص يتولى مسألة إنشاء المؤسسات المعنية 

بالقيام بهذا الدور.
مصدر مسؤول، اآللية الوطنية لتنسيق الهجرة، كينيا

هناك تسويق مكثف لـ ]التدريب[. لذلك، تجد أنه يتم تسجيل الجميع لتشغيل مركز تدريب دون 
مراعاة الخلفية والجودة، ومن ثم اإلشراف السيئ للغاية ... في الوقت الذي نتحدث فيه اآلن، 

هناك ما يقرب من 100 مدرسة فرعية نابعة من مشروع تجريبي مكون من ست مدارس.

مدير منظمة كينية غير حكومية 
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في حين لعب القطاع الخاص دوًرا مهًما في توفير التدريب قبل المغادرة، فإن الحكومة، وال سيما الهيئة الوطنية للتوظيف، التي تأسست 
في عام 2016، هي التي أخذت زمام المبادرة في تصميم وتطوير المناهج الدراسية. في عام 2018، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، 
قامت الهيئة الوطنية للتوظيف بتوحيد الدورة التدريبية المعنية بإدارة الرعاية المنزلية، ونشرت كالً من المنهج واللوائح ودليل المدربين. 
وباإلضافة إلى األقسام المتعلقة بالرعاية المنزلية والمهارات الحياتية ورعاية األطفال، على سبيل المثال، يشتمل المنهج الدراسي أيًضا 
على قسم مخصص لما يشار إليه باسم "التدريب قبل المغادرة" )والذي، في هذه الحالة، يمثل في الواقع توجيه ما قبل المغادرة(، وقد تم 
إعداده خصيًصا لتوفير المعلومات الرئيسية ورفع مستوى الوعي بين العمال المهاجرين إلى الخارج. الوحدات المتضمنة في التدريب 

المعني بتوجيه ما قبل المغادرة الذي يستغرق مدة 40 ساعة تشمل: 

تجهيز وثائق السفر )جوازات السفر والتأشيرات(. 	 
بلد المقصد )المناخ، الملمح الثقافي، النقل، الطعام وما إلى ذلك(. 	 
عملية السفر )مثل إجراءات المطار، ووثائق حفظ األمانات(. 	 
أخالقيات العمل )القواعد األخالقية وإدارة الوقت وما إلى ذلك(. 	 
الحكومة ووكاالت التوظيف في هجرة اليد العاملة )تسوية المنازعات(. 	 
خدمات الدعم للعمال المهاجرين. 	 
العودة وإعادة االندماج. 	 
القضايا واالتجاهات الناشئة في السفر.	 

بعد الموافقة على المنهج الجديد المعني بتوجيه ما قبل المغادرة، أجرت وزارة العمل والحماية االجتماعية والهيئة الوطنية للتوظيف 
والمنظمة الدولية للهجرة تدريبًا للمدربين في عام 2018. 123 يتم دعم هذا التدريب من خالل مشروع "تعزيز هجرة العمالة اآلمنة 

والعادلة من كينيا إلى دول الخليج"، وقد تطرق هذا التدريب إلى مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك: 
 

مقدمة إلى هجرة اليد العاملة. 	 
اتجاهات هجرة اليد العاملة واالتفاقيات الثنائية في السياق الكيني. 	 
تخطيط وإجراء جلسات التدريب الفعالة. 	 
التواصل الفعال. 	 
مقدمة إلى الدورة التدريبية إلدارة الرعاية المنزلية. 	 
التحضير للرحلة والتزود لها. 	 
الصدمة الثقافية ونصائح التكيف. 	 
االتجار بالبشر الستغالل العمالة. 	 
الحواالت.  	 

نوفر إجراءات توجيه ما قبل المغادرة للعمال المنزليين... مما يعني أنهم يتلقون التدريب الوافي. 
"أنا  المهارة.  هو  أولهما  هنا.  أمران  هناك  التوجيه.  من  الكثير  هناك  ليس  مجدًدا  نقول  ولكن 
طبيب. أتقدم للعمل في المملكة المتحدة، وكطبيب مؤهل، ال توجد مشكلة. لكن هناك التوجيه 
الثاني الذي ال يبدو أن هناك من يقلق منه. وبالنسبة لي، هذا مجال يجب أن يشعر فيه الجميع 

بالقلق أكثر".
مدير منظمة كينية غير حكومية 
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باإلضافة إلى خدمة وحدة تنظيمية مهمة - منح التراخيص ألكثر من 480 وكالة توظيف خاصة مسجلة - ففي عام 2019، بدعم من 
المنظمة الدولية للهجرة، نشرت الهيئة الوطنية للتوظيف أيًضا سلسلة من كتيبات ما قبل المغادرة للعديد من دول المقصد في منطقة 
الخليج، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية و اإلمارات العربية المتحدة )التي وقعت معها كينيا على اتفاقيات العمل الثنائية(؛ 
وهناك كتيبات مماثلة في طور اإلعداد من أجل دول البحرين والكويت وسلطنة عمان. يجب تسليط الضوء على هذا التركيز المعني 
بتوفير معلومات وإرشادات خاصة بكل بلد من مختلف بلدان المقصد ألن هذا النهج يدرك فوائد تزويد القراء بفهم دقيق لوجهتهم، مقارنة 

بالمعلومات العامة. تتضمن هذه الكتيبات أقساًما، على سبيل المثال: 

معلومات عن البلد 	 
الدين واللغة  	 
األزياء  	 
العملة والتحويالت 	 
الثقافة  	 
قوانين العمل 	 
تسوية المنازعات  	 
متطلبات ما قبل المغادرة   	 

 
إخبارية  نشرة  للتوظيف  الوطنية  الهيئة  نشرت  كما 
إلكترونية أسبوعية، The Weekly e-Shot )ذا ويكلي 
ممارسات  عن  مفيدة  معلومات  توفر  والتي  شوت(،  إي 
ومسؤوليات  الشاغرة  والوظائف  اآلمنة،  العمالة  هجرة 
وكاالت التوظيف، والتحويالت المالية، مثالً. وتضم النشرة 
الخليج  منطقة  في  المقصد  دول  عن  ونصائح  معلومات 

وتعرضها بصفة منتظمة. 
على الرغم من أن توجيه ما قبل المغادرة للعمال المهاجرين 
يشكل ظاهرة حديثة نسبيًا، فإنها تتأثر أيًضا بالمشهد المتغير 
بسرعة والذي كان موضعًا لبعض الجدل مؤخًرا. في فبراير 
 )NITA( الصناعي  للتدريب  الوطنية  الهيئة  قدمت   ،2021
المهاجرين  العمال  على ضرورة حصول  ينص  جديًدا  منهًجا 
الوافدين على شهادة التعليم االبتدائي في كينيا، ويجب خضوعهم 
التدريب  تمديد  تم  وقد  واحد.  شهر  لمدة  المغادرة  قبل  لتدريب 

على إدارة الرعاية المنزلية، على سبيل المثال، والذي يستهدف عامالت المنازل الوافدات، من 14 يوًما إلى 21 إلى 30 يوًما، وزادت 
الرسوم بشكل كبير. إن تمديد الوقت هو مؤشر على االعتراف المتزايد بأهمية تنمية المهارات والحصول على معلومات شاملة. ومع ذلك، 
فقد تم تنفيذ هذا التغيير في وقت تكافح فيه كينيا بالفعل الستيعاب أهداف التدريب الشهرية، وتفاوت التغيير في درجة تقبله لدى الجميع. 
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أوغندا

يوفر التشريع الدولي للتوظيف الذي تتبعه حكومة أوغندا - قوانين التوظيف لعام 2005 )التي تمت مراجعتها والمصادقة عليها في مايو 
2021( - إطاًرا لهجرة العمالة في أوغندا. وتنظم القوانين توظيف العمال المهاجرين األوغنديين في الخارج من خالل مطالبة وكاالت 
التوظيف بالتسجيل لدى وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية )MoGLSD(. وتتولى وحدة التوظيف الخارجية، التي 
تشرف عليها وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية، مسؤولية ترخيص وتنظيم وكاالت التوظيف الخاصة. يجب على 
العمل  لقوانين تشريعات  العمل، ويجب أن تمتثل  المتعلق بشأن ظروف  المغادرة  المهاجرين بتوجيه ما قبل  العمال  الوكاالت تزويد 

السارية في أوغندا وبلد المقصد، ويجب أن تضمن قراءة العمال المهاجرين لعقودهم قبل التوقيع.  

اعتباًرا من عام 2021، تم تسجيل أكثر من 200 وكالة توظيف دولية لدى الوزارة. تم تشكيل الرابطة األوغندية لوكاالت التوظيف 
الخارجية في عام 2013 من قِبل وكاالت التوظيف الخاصة نفسها لزيادة فرص التعاون مع حكومة أوغندا، وإنشاء مدونة للسلوك 
األخالقي والمهني للتوظيف، وتسجيل شركات التوظيف، ووضع مبادئ توجيهية بشأن توظيف العمالة - يجب على جميع وكاالت 
التوظيف في أوغندا االنضمام إلى الجمعية ويجب أن يتم تسجيلها في نفس الوقت من قبل وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية 

االجتماعية.

تنظيم  تتولى  شاملة  هيئة  هي   ]UAERA[ الخارجية  التوظيف  لوكاالت  األوغندية  الرابطة 
والعمل  الجنسانية  الشؤون  وزارة  مع  الرابطة  جهود  وتتضافر  الوكاالت.  هذه  جميع  شؤون 
والتنمية االجتماعية معًا لضمان امتثال جميع الوكاالت للقواعد واللوائح السارية هنا في أوغندا 
وخارجها. ومع ذلك، تواجه الشركات غير المسجلة وغير المنظمة بعض التحديات باعتبارها 
تقوم باالتجار لتوفير ما ال توفره هذه الشركات األخرى، مما يشكل صفقات مربحة، وال شك 
أنه تستقطب األوغنديين لما يشيع عنهم من حبهم للمال، األمر الذي يمثل مشكلة. وهذا يجعل 

من الصعب على الحكومة تنظيم ما ال تستطيع رؤيته.
مسؤول بوزارة الخارجية، أوغندا

نتعامل مع جميع جوانب عملية الهجرة - بداية من الضغط الواقع على هذه الوظائف من هذه 
البلدان ]دول الخليج[ وحتى اإلعالن، ثم عملية الحصول على الوثائق للعمال، ومعالجة جوازات 
السفر، وشهادة اإلنتربول 124، ثم معالجة الكتب الصفراء ]إثبات التطعيم ضد الحمى الصفراء[، 

ثم تذاكر الطيران، ثم طلب التأشيرة - حيث نتولى التعامل مع األمور كافة.
وكالة توظيف خاصة، أوغندا 
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بموجب القانون، يجب على المهاجرين المتجهين إلى الخارج إتمام توجيه ما قبل السفر للخارج بغرض العمل. يعتمد هذا التوجيه على 
منهج ُمعد خصيًصا من قِبل وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية في عام 2015، ويتم تقديم التوجيهات في 17 مركًزا 
معتمًدا للتدريب. بينما تم تصميم توجيه ما قبل المغادرة لتغطية مجموعة من الموضوعات، نستطيع أن نرى وجود اختالف في محتوى 
هذا التوجيه وطريقة تقديمه. تمثل جلسات توجيه ما قبل المغادرة المرحلة األخيرة في عملية التوظيف، حيث يتم إرسال المهاجرين إلى 
هذه الجلسات قبل السفر إلى الخارج مباشرة. ويتم إجراؤها على مدار أسبوع واحد؛ ومع ذلك، فقد اختارت الوزارة تمديدها إلى برامج 
مدتها أسبوعان بعد تطوير التوجيه الشامل الجديد الذي يعد في مرحلته النهائية من المصادقة. ال يجوز إجراء توجيه ما قبل المغادرة 
إال من خالل مراكز التدريب المعتمدة، أو وكالة التوظيف المرخصة، أو جمعية الوكاالت المرخصة، أو المنظمات غير الحكومية التي 
تعمل عن كثب مع العمال المهاجرين، أو الكيانات الدبلوماسية في بلدان المقصد، مع إشراف وثيق من قِبل وزارة الشؤون الجنسانية 
والعمل والتنمية االجتماعية.125 ويجب على وكاالت التوظيف تقديم جدول زمني، بما في ذلك معلومات مثل أسماء الجهات المنسقة 

وأسماء المشاركين إلى وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية وبلد المقصد، قبل توجيه ما قبل المغادرة. 

في الوقت الذي يتم فيه إضفاء طابع رسمي على توجيه ما قبل المغادرة، علق معظم المستجيبين أن تنفيذه كان مخصًصا إلى حد ما، وال 
تزال المعلومات غير كاملة ومقسمة. وهناك حاجة إلى مزيد من التركيز على الحماية االجتماعية والموارد التي تقدمها السفارات األوغندية 
في الخارج. أشار العديد من المستجيبين إلى احتياجات المهاجرين للحصول على معلومات عن حقوقهم القانونية والمنافع االجتماعية في 
بلدان المقصد. وعلى الرغم من أحقية العديد من العمال المهاجرين في دول الخليج بالحصول على مزايا، على النحو المبين في اتفاقيات 
العمل الثنائية المبرمة بين حكومة أوغندا وبلدان المقصد، فهم غير مدركين لهذه البنود نظًرا لعدم مناقشتها بالقدر الكافي في توجيه ما قبل 
المغادرة. وهذا ما أكدته مهاجرة عائدة، وأشارت إلى أن عقدها ينص على اإلجازة والرعاية الصحية، رغم أنها لم تكن على علم بهما ولم 
تستفد منهما. على نفس المنوال، ال يعلم الكثيرون بالخدمات التي تقدمها القنصلية والسفارة التي يمكنهم االتصال بها في حالة التعرض 
الستغالل أو إيذاء من رب العمل أو عدم قدرتهم على االستفادة من هذه الموارد. في األغلب األحيان، ال يعلم المهاجرون سوى القليل من 
المعلومات حول حقوقهم كموظفين. وال يرى المهاجرون االستقدام والتوظيف على أنهما اتفاق متبادل بين طرفين؛ ولكنهم يشعرون بأنهم 

مدينون لوكالء االستقدام وأرباب العمل.

تعتمد وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية لوائح معينة تنص على ضرورة 
حصول المهاجر على بعض التدريبات األساسية قبل التوجه إلى بلد المقصد، على سبيل المثال، 
يتم تدريبهم على كيفية استخدام األجهزة المنزلية، مثل أفران الغاز والمواقد والمكواة المسطحة 
والميكروويف والغساالت وما إلى ذلك ... كذلك يتلقون تدريبات عن الثقافة والدين، مثل كيفية 

إلقاء التحية باللغة العربية…

تدفع الشركات المصدرة للعمالة مقابل توجيه ما قبل المغادرة، وتعادل التكلفة نحو 50 دوالًرا 
القياسية للتوجيه. وترفع الوزارة هذا المبلغ ليصل إلى  للفرد. ويعد هذا المبلغ بمثابة الرسوم 
سيسبب  أنه  أعتقد  الذي  األمر  التدريب[،  ]من  أسبوعين  التوجيه  يستغرق  لكي  دوالًرا   150
الكثير من الفوضى ألن األفراد سيضطرون إلى اتباع طرق مختصرة. وهذا ما يحدث بالفعل 
في إفريقيا. وأعتقد أنهم يضفون على األمر مزيًدا من التعقيد ا دون إضافة أي محتوى جديد. 
ومن ثم، لن يكون األفراد على استعداد للتخلي عن هذا القدر الكبير من المال لتدريب شخص 

واحد، لذلك سيضطرون إلى اتباع الطريق المختصر.  

مسؤول بوزارة الخارجية، أوغندا 

وكالة توظيف خاصة، أوغندا 
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من  العديد  يعرف  ال  ذلك،  ومع  التوظيف.  وكاالت  وأوضاع  الترخيص  لعملية  فهًما  أيًضا  المعلومات  إلى  المهاجرين  حاجة  تشمل 
المهاجرين المحتملين الشركات المرخصة، وبالتالي يعتمدون في كثير من األحيان على وسطاء لتوجيههم إلى وكالء يعملون غالبًا 
خارج اإلطار القانوني. وأشار مسؤول حكومي أيًضا إلى أن اللغة المستخدمة واألحكام المدرجة في عقود العمل غالبًا ما تكون غير 

مفهومة للعمال المهاجرين، الذين يحتاجون أحيانًا إلى دعم لفهم شروط وأحكام عملهم بشكل كامل. 

تشتمل مناهج توجيه ما قبل المغادرة على معلومات عن ظروف العمل التي يمكن توقعها في بلدان المقصد، واألعراف الثقافية والسلوكية 
لدول الخليج، والتوجيه المهني وسوق العمل في بلد المقصد، ومحو األمية المالية، ومفردات اللغة اإلنجليزية، وسبل التواصل. ومن 
والتنمية  والعمل  الجنسانية  الشؤون  وزارة  كانت  للهجرة،  الدولية  المنظمة  من  وبدعم  التقرير،  هذا  كتابة  وقت  في  أخرى،  ناحية 
االجتماعية تضع اللمسات األخيرة على منهج جديد ودليل تدريبي جديد معني بتوجيه ما قبل المغادرة يستهدف العمال المهاجرين من 
جميع الفئات والوجهات.126 يغطي المنهج الجديد لتوجيه ما قبل التدريب، والذي ستتم إتاحته على مدار 120 ساعة )ويوصى به لمدة 

أسبوعين(، مجموعة من الموضوعات، وتشمل ما يلي: 

مقدمة حول الهجرة   	
وما تشمله من محتوى عن فوائد وتحديات الهجرة. 

الكفاءات التي يتطلبها القرن الحادي والعشرين من  	
العمالة المهاجرة  

تشمل الوحدات الفرعية المتعلقة بالرفاه الشخصي 
والنفسي واللغة األجنبية والتواصل. 

عقد العمل والقوانين واألطر التنظيمية   	
وتشمل الوحدات الفرعية ذات الصلة بعقود التوظيف، 

وأخالقيات العمل، والشكاوى وإدارة التظلمات. 

المواصفات الوظيفية   	
تتضمن محتوى خاًصا يتعلق بالصناعة ومعلومات عن 

األدوار والمسؤوليات. 

بلد المقصد   	
يشمل محتوى عن المناخ والجغرافيا واألعراف الثقافية 

والدينية.  

محو األمية المالية   	
يشمل محتوى عن الوصول إلى الخدمات المصرفية 

الرئيسية. 

نظام دعم المهاجرين     	
يتضمن الوحدات الفرعية حول خدمات الدعم والبعثات 

الدبلوماسية )في بلد المقصد(.  

سلوك وسفر ذكي ويسير    	
يشمل الوحدات الفرعية حول معالجة وثائق السفر، 

والسفر اليسير واآلمن، والعودة وإعادة اإلدماج. 

الصحة والقضايا الناشئة     	
يشمل الوحدات الفرعية المتعلقة بالمعلومات حول 

الوصول إلى الرعاية الصحية.

جدير باألهمية أن يكون المهاجر على دراية تامة بالعقد الذي يوقعه و]أن يكون[ على دراية 
جيدة بما تعنيه الشروط. من األهمية بمكان أن تُترجم الوثيقة إلى اللغات المحلية حتى يتمكن 
المهاجرون من فهمها بسهولة، أو الحصول على خدمات محاٍم لضمان فهم المصطلحات بوضوح 

من قِبل العامل المهاجر ووكالة التوظيف.
مسؤول بوزارة الخارجية، أوغندا 
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يتمثل الهدف من المنهج الجديد في "توفير قوة عاملة منتجة وصحية مؤهلة تتمتع بالمعرفة العملية والمهارات واألساليب المناسبة 
ألداء وظائفها، وكذلك تهدف إلى تعريف العمال المهاجرين بالمعرفة والمهارات الالزمة لتصور التحديات الكامنة في البيئة الجديدة 
في الدولة المضيفة".127 يمثل الجمهور المستهدف المعني العمال المهاجرين األوغنديين الذين يسافرون إلى منطقة الخليج بغرض 
العمل في المبيعات أو خدمة العمالء، أو كسائقين وعمال بناء وحراس أمن، على سبيل المثال، مع وحدات مصممة خصيًصا للعمالة 

المنزلية. األهداف كما وردت في المنهج هي كما يلي: 
 

زيادة الوعي بأهمية هجرة اليد العاملة باعتبارها . 1
مصدًرا للعمل وسبل العيش.

تغيير عقلية المتدرب والمساعدة في وضع أهداف . 2
وتوقعات واقعية للوظيفة.

وضع توقعات واقعية حول الظروف الثقافية . 3
 واالجتماعية واالقتصادية والصحية وظروف العمل 

في بلد المقصد.
خلق الوعي بأهمية االلتزام بشروط وأحكام العمل.. 4
تعزيز الثقة بالنفس والحزم في عالقاتهم مع صاحب . 5

العمل وزمالء العمل واألقران.
تنمية االتجاهات والقيم الصحيحة تجاه العمل.. 6
توفير األدوات في إدارة سبل دخلهم والموارد المالية . 7

األخرى المتاحة.
فهم أدوار مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين في . 8

عملية هجرة اليد العاملة.
العودة وإعادة االندماج في الحياة االجتماعية . 9

واالقتصادية بعد انتهاء عقد العمل.

1
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مع تحرك أوغندا لدعم منهجها المعني بتوجيه ما قبل المغادرة، أعرب العديد من المشاركين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا التقرير 
عن قلقهم إزاء ما اعتبروه أعباًء إضافية: 

تأثير غير مرغوب فيه  له  أنه تدريب وتوجيه مفرط و"بيروقراطية غير ضرورية" سيكون  إلى أن ما فهموه على  الكثيرون  أشار 
على دفع المزيد من العمال المهاجرين إلى اتباع قنوات غير نظامية. عالوةً على ذلك، تمت اإلشارة أيًضا إلى االفتقار العام للوعي 
التعليقات على  المهاجرين إلى جهات توظيف غير مرخصة. تؤكد هذه  العمال  العديد من  العمالة األجنبية كسبب وراء لجوء  بشأن 
فائدة تدخالت المعلومات في وقت سابق في دورة هجرة اليد العاملة، مثل توجيه ما قبل التوظيف. يستهدف هذا التوجيه أولئك الذين 
يفكرون في العمالة األجنبية، ويقدمون إرشادات التخاذ قرارات مستنيرة، ويسلط الضوء على أهمية التوظيف اآلمن. يمكن أن تعمل 
االستثمارات في برامج توجيه ما قبل التوظيف المتجاوبة على تخفيف عبء المعلومات المطلوب تضمينها في برامج توجيه ما قبل 

المغادرة، حيث كان من الممكن تغطية الموضوعات الرئيسية مسبقًا. 

نعاني كذلك من مشكلة البيروقراطية غير الضرورية؛ مما يؤخر عملية االنتشار بأكملها - إجبار 
المهاجرين على الميل إلى االتجار ... ]تستغرق العملية برمتها[ حوالي أربعة إلى خمسة أشهر 
على أقل تقدير، ويمكن أن تصل إلى ثمانية أشهر. فعلى سبيل المثال، قد يستغرق الحصول 
على جواز سفر ما يقرب من ثالثة أشهر في وقتنا الحالي. بمجرد حصولك على جواز السفر، 
تذهب للتدريب، والذي يزداد من 7 أيام إلى 14 يوًما. ولكن لماذا تزيد أيام ]التدريب[ في حين 

أن المناهج الدراسية لم تتغير؟ لم تضف أي محتوى جديد.

وكالة توظيف خاصة، أوغندا

نتيجة لمحدودية التوعية والوعي، تعرض العديد من العمال المهاجرين األوغنديين الراغبين 
نتائج  المرخصة. تظهر  التوظيف غير  الُمتِجرين ووكاالت  قبل  إلى االستغالل من  العمل  في 
المقابالت مع عمال مهاجرين في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتحليل 
نتائج االستطالع عبر اإلنترنت الذي أجري من خالل مسؤول اتصال العمل في المملكة العربية 

السعودية أن 129 فرًدا من أصل 384 مستجيبًا قد مروا بوكالء توظيف غير مرخصين.

تنظيم توريد العمالة الخارجية الموضوع من قِبل وزارة الشؤون الجنسانية
والعمل والتنمية االجتماعية: تقرير المدقق العام )2017( 
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كما هو الحال في بلدان أخرى في المنطقة، بل وفي العالم، تسببت جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( في اضطراب واسع النطاق 
لتدفقات هجرة العمالة، وبالتالي إلى توفير تدريب ما قبل المغادرة، الذي توقف وقت كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، فقد أكد أولئك الذين 

تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير على عقدهم العزم على إعادة تشغيل برامج توجيه ما قبل المغادرة في أقرب وقت ممكن.

بلدان ال تتبنى مبادرات رسمية للتوجيه قبل المغادرة  

بروندي

بوسعي أن أقول إن برنامج ما قبل المغادرة قيد التشغيل، ولكن يبقى السؤال هو تنفيذه خاصة 
أثناء الجائحة - كيف كانت الدول تفتح وتغلق حدودها؛ ال يمكننا القول إن نسبة التنفيذ كانت 
100 في المائة نظًرا للتغيرات اليومية في فتح الحدود وغلقها. لقد حدث الكثير، ولكن يمكننا 

القول إن برامج التوجيه قبل المغادرة قيد التشغيل.

مسؤول حكومي، أوغندا

على الرغم من عدم وجود مبادرات رسمية لتوجيه ما قبل المغادرة في بوروندي حاليًا، فإن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع المنظمة 
الدولية للهجرة لوضع خطة لتنفيذ هذا التوجيه. ووفقًا لما صرح به مصدر مسؤول، فإن حكومة بوروندي قد وضعت "النواة األولى" 
لسياسة من شأنها تنظيم هجرة العمالة إلى دول الخليج. ومع ذلك، فقد تأخرت صياغة هذه السياسة بسبب جائحة فيروس كورونا. وبدالً 
من المبادرات الرسمية لتوجيه ما قبل المغادرة، يعتمد المهاجرون البورونديون على الوسطاء ووكالء التوظيف غير المرخصين في بلدان 

العبور وشبكاتهم الشخصية للحصول على المعلومات ذات الصلة، مما يعرضهم لخطر االستغالل المحتمل بشكل أكبر.  

في الوقت الحالي، يتلقى المهاجرون المتجهون إلى الخارج عادة المعلومات من خالل التواصل الشفهي، وفي أغلب األحيان من خالل 
األصدقاء واألقارب والعائدين في مجتمعاتهم. ويتلقى آخرون معلومات من وكالء التوظيف والوسطاء الخاصين أثناء عبورهم كينيا أو 
أوغندا أو رواندا أو جمهورية تنزانيا المتحدة. غالبًا ما تأتي معلوماتهم قبل المغادرة من مجموعة من الشبكات الشخصية ووكالء التوظيف 

الخاصين غير المنظمين في البلدان المجاورة، كما كان الحال بالنسبة للعائد الذي أجريت مقابلة معه: 

لم أحصل على  لكنني  هذه،  العمل  بوروندي عن فرص  في  الكثيرون  يسمع  لم  ذهبت عندما 
المعلومات من أي منظمة. لكني حصلت عليها من بعض األفراد اآلخرين من خالل زوجي. 
وعندما سمع زوجي باألمر، أصبح مهتًما وسأل عن اإلجراء الواجب اتخاذه. ثم قيل له إن هناك 

وكالء توظيف في أوغندا وكينيا لتسهيل العملية.

عاملة منزلية مهاجرة، بوروندي
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عادة ما يكون لدى العمال المهاجرين إلى الخارج القليل من المعلومات حول العبور عبر البلدان المجاورة، مثل كينيا وأوغندا ورواندا.  كما 
الحظت عاملة مهاجرة في رحلتها عبر كينيا:

بسبب االفتقار إلى القنوات الرسمية للمعلومات، يتشكل المشهد المعلوماتي في بوروندي في الغالب من خالل الشبكات الشخصية والوسطاء 
ووكاالت التوظيف في البلدان المجاورة. غالبًا ما تمر المعلومات من خالل مصادر متعددة، كما كان الحال بالنسبة للعائدين من الخليج.

ومع ذلك، يمكن أن تكون قنوات المعلومات غير الرسمية مضللة في كثير من األحيان. ففي أغلب األحيان، يتعمد السماسرة والوكالء الذين 
يعتزمون استغالل المواطنين حجب المعلومات أو يزودونهم بمعلومات مضللة، وذلك وفقًا لما صرح به ممثل الحكومة. 

إذا كنت على علم بأننا سنسلك مثل هذا الطريق الوعر إلى كينيا، فلم أكن ألذهب إلى هناك 
 حقًا. لم يخبرني أحد من قبل كيف ستكون الرحلة؛ لقد اعتقدت ببساطة أن األمر سيكون سهالً. 
فعلنا.  كما  الليل  أثناء  أننا سنسافر  في  قط  أفكر  ولم  أقدامنا،  أننا سنمشي على  بخلدي  يدر   لم 
لو كنت أعرف ذلك من قبل، لكنت بقيت في بوروندي. كنت سأنتظر حتى يتم التصويت على 

القوانين واللوائح.

حصلت على ]معلومات عن فرص العمل[ من والدي، وقد سمعها والدي من إعالن تلك الجمعية 
العربية. لم تكن األمور على ما هي عليه اليوم… تم اإلعالن عنها علنًا. أخبرني والدي ببساطة 

أنه تلقى األخبار من شخص آخر، لكنه لم يخبرني عن هذا الشخص.

أخذ الوكالء أموال المهاجرين المحتملين واحتفظوا بهم في أماكن منعزلة أثناء انتظارهم للسفر 
دون مساعدة كافية. لم يتوفر لدى هؤالء المهاجرين معلومات كافية، أو كانت لديهم معلومات 

مضللة حول المكان الذي يتجهون إليه وما الذي سيالقونه.

عاملة مهاجرة تروي تفاصيل رحلتها إلى الخليج 

عاملة مهاجرة، تروي تجربتها في الخليج 

مسؤول حكومي
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بعد الوصول إلى بلدان المقصد، يصل المهاجرون بشكل أساسي إلى المعلومات عبر تطبيق واتساب ووسائل التواصل االجتماعي. ومن 
الواضح أيًضا استعانة الكثيرين بتطبيق واتساب لطلب المشورة من بعضهم البعض. ونظًرا لغياب اتفاقيات العمل الثنائية ومسؤولي 
االتصال بالعمالة في منطقة الخليج، فإن المصادر الرئيسية التي يستقي منها المهاجرون المعلومات تأتي من حكومة البلد المضيف 

وعبر شبكات المغتربين البورونديين.

نظًرا لغياب القنوات الرسمية عن اإلدالء بالمعلومات في بوروندي، أصبحت قنوات االتصال والتوظيف غير النظامي أكثر تنظيًما. 
لمعالجة  الحكومة  المتحدة جهود  تنزانيا  وأوغندا وجمهورية  كينيا  في  والسماسرة  بوروندي  في  لهم  المرخص  الوكالء غير  يتحدى 
المعلومات المضللة والتصدي لقضية االتجار بالبشر. تتسم معلومات ما قبل المغادرة التي يقدمها الوسطاء والوكالء غير المرخصين 
للمهاجرين بأنها غير كاملة وموجهة نحو مصالح الوكالء بدالً من حماية المهاجرين ورفاههم، مما يشير إلى الحاجة إلى قنوات رسمية. 

على الرغم من عدم امتالك جيبوتي ألي مبادرات رسمية لتوجيه ما قبل المغادرة، فقد تم تزويد أولئك الذين يهاجرون بموجب اتفاقيات 
العمل الثنائية أو شراكات أخرى بالتوجيهات. يعتمد معظم المهاجرين على المعلومات المقدمة من مهاجرين آخرين من أصل جيبوتي 
في الخارج أو من العائلة واألصدقاء أو الوسطاء. وقد أشار ممثل من وزارة العمل إلى أن المعهد الوطني لإلدارة العامة، بالتعاون 
الوثيق مع المنظمة الدولية للهجرة، يوفر معلومات للمهاجرين المتجهين إلى البلدان التي تسري بها اتفاقيات العمل الثنائية، مثل قطر. 
وأضيف أن إنتاج وتوزيع المعلومات قبل المغادرة وكذلك مراقبة وتنظيم وكاالت التوظيف الخاصة يجب أن يندرج ضمن اختصاص 
الوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب المهني، التي تقدم التدريبات والمعلومات للمهاجرين وتتعامل مع التوظيف واالنتشار. قادت الوكالة 
الجهود لتوقيع اتفاقيات العمل الثنائية مع كل من قطر والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فهي تفتقر حاليًا إلى إطار السياسة العامة 
لهجرة اليد العاملة الالزمة للقيام بهذه المهام. بالنسبة لحالة مربيات األطفال من أصل جيبوتي المتجهات إلى قطر، خضع توجيه ما 
قبل المغادرة الذي تحصلن عليه إلى إشراف منظمة غير حكومية، وهي االتحاد الوطني للنساء الجيبوتيات، وتديره وكالة توظيف 

قطرية خاصة. 

تشمل احتياجات المهاجرين للمعلومات كالً من المعرفة بقوانين العمل، والمزايا االجتماعية، وظروف العمل، واألعراف الثقافية، 
واالجتماعية باإلضافة إلى المهارات اللغوية. يمكن أن يصبح توجيه ما قبل المغادرة بمثابة مراجع رئيسية للنساء اللواتي يخططن 
للعمل كعامالت في المنازل من شأنها مساعدتهن في التعرف على أي إساءة معاملة من قبل أرباب العمل واإلبالغ عنها. حتى النساء 
اللواتي شاركن في توجيهات ما قبل المغادرة، مثل أولئك المتجهات إلى قطر، لم يكونوا على دراية كاملة بظروف العمل التي تعيشها 

عادة المهاجرات في قطر. 

الواتساب  تطبيق  على  المجموعات  من  العديد  اآلن  الخليج[  ]في  العاملون  البورونديون  أنشأ 
لمناقشة مخاوفهم. ويتشجع الجميع اآلن أكثر من أي وقت مضى المتالك هاتف ألسباب أمنية.

عاملة مهاجرة، تروي تجربتها في الخليج 

جيبوتي

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي



62

ما قبل المغادرة: االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج تقرير المعلومات األساسية

بانتظارهن  تمام االختالف عما كان  تباينت  الفتيات هنا في جيبوتي  تلقتها  التي  التدريبات  إن 
هناك، حيث ُصدمت الفتيات ]من ظروف العمل[، وتقدمن بشكاوى إلى السفارة ... جميع الفتيات 

الالتي لم يرغبن في مواصلة عملهن في هذه الظروف رجعن إلى جيبوتي دون تأخير.

نعمل أحيانًا كوسطاء بين الشركات التي ترغب في التوظيف والجيبوتيين الباحثين عن عمل، 
سواء أكانوا في جيبوتي أم في بلد آخر. يتم ذلك غالبًا شفهيًا عبر الهاتف وعبر قنوات التواصل 

االجتماعي. ال يتسم األمر بالمنهجية، لكن الجميع يفعله وفقًا لألشخاص الذين يعرفونهم.

ممثل منظمة غير حكومية 

ممثل منظمة مغترب، يعكس تجربته في الخليج 

يتأثر المشهد المعلوماتي في محيط الهجرة الخاصة بجيبوتي في الغالب بالقنوات غير الرسمية. ويعتمد معظم المهاجرين على الشبكات 
الجيبوتيون  المهاجرون  يلعب  المغادرة.  قبل  المعلومات  الخارج وجمع  في  للعثور على فرص  والوسطاء  األسرة  وأفراد  الشخصية 
اآلخرون دوًرا حاسًما في توفير المعلومات؛ حيث يزود الكثيرون معارفهم بمعلومات االتصال المتعلقة بوكاالت التوظيف الخاصة، 

كما أشار أحد المهاجرين إلى قطر. 

تقدم  التي  العمال  اتحادات  إلى  الكثيرون  انضم  تم تحليلها. ففي قطر،  التي  المقصد  بلدان  الجيبوتيين في بعض  المغتربين  تنظيم  يتم 
للمهاجرين  معلومات  أي  تقدم  وال  جيبوتي  حكومة  مع  المنظمة  هذه  تتعاون  ال  ذلك،  ومع  الجيبوتيين.  المهاجرين  للعمال  المساعدة 
المحتملين الذين يعتزمون السفر إلى قطر. يتم تبادل المعلومات بشكل غير رسمي بين الجيبوتيين عبر الكالم الشفهي ووسائل التواصل 
االجتماعي. على الرغم من أن المهاجرين العابرين يشكلون غالبية أولئك الذين يسافرون من جيبوتي إلى الخليج، ال توجد قنوات رسمية 
للمعلومات تستهدف هذه الفئة من السكان. وهم يعتمدون على المعلومات التي يقدمها مهاجرون وسماسرة وُمتِجرون آخرون. ال يدرك 

الكثيرون التحديات المحتملة التي قد يواجهونها عند عبور الخليج، والعبور عبر اليمن، وبعد وصولهم. 

ال توجد حاليًا أي توجيهات لما قبل المغادرة قيد التطبيق في إريتريا؛ وفي غياب مصادر المعلومات الرسمية، يميل اإلريتريون إلى 
االعتماد على شبكاتهم الشخصية للحصول على معلومات قبل المغادرة. وفقًا لمشاركينا، يتم إبالغ معظمهم باألجور التي سيحصلون 
عليها في الخارج باإلضافة إلى المخاطر التي قد يواجهونها في رحلتهم إلى الخليج وبعد وصولهم، ومع ذلك، فإن المشهد المعلوماتي 

إريتريا

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي



63

ما قبل المغادرة: االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج تقرير المعلومات األساسية

في إريتريا يتأثر بشكل كبير بالشبكات الشخصية القريبة لإلريتريين. يتمتع أفراد األسرة بأهمية خاصة - نظًرا لوجود عدد كبير ومتنوع 
من المغتربين في البالد، حيث يكون معظم اإلريتريين على دراية تامة باألفراد المهاجرين بالخارج من داخل األسرة. الوسطاء غير 
المرخصين، ومعظمهم في المناطق الحضرية، يقومون أحيانًا بتجنيد اإلريتريين للعمل في الخارج. ومع ذلك، وخوفًا من التداعيات 

القانونية، يثق المهاجرون في الغالب في العالقات الشخصية الوثيقة أكثر من الوسطاء.  

وفي السياق اإلريتري، يُنظر إلى التهريب على أنه صفقة سرية بين العميل - المهاجر المحتمل - ومقدم الخدمة - المهرب. نظًرا ألن 
هجرة اليد العاملة هي في الغالب غير قانونية وخاضعة لرقابة صارمة، فغالبًا ما يكون المهاجرون غير قادرين على اإلبالغ عن االتجار 
بالبشر، مما يزيد من تعرضهم لخطر االستغالل. وعالوة على ذلك، نظًرا لعدم وجود مصادر رسمية للمعلومات حول هجرة العمالة 
للعمال المهاجرين، فإن معظمهم يعتمد على العائلة واألصدقاء في الخارج. ال تشجع الحكومة الهجرة، ويواجه العديد من المهاجرين 

العقوبة على الهجرة غير النظامية.

في رواندا، هناك العديد من التوجهات الخاصة بقطاع معين للمهنيين، ولكن هذا التخطيط لم يحدد توجيه مطور بالكامل معني بما قبل 
المغادرة. أرست السياسة الوطنية لتنقل اليد العاملة، التي تم تبنيها في عام 2019، األساس لتطوير توجيهات ما قبل المغادرة، ووضعت 
إطاًرا لمسارات الهجرة النظامية. ومع ذلك، نظًرا ألن السياسة لم تُنفذ إال مؤخًرا، فهناك أدلة على أن العديد من المهاجرين يعتمدون 

على مسارات الهجرة غير النظامية وقنوات المعلومات غير الرسمية، مما يزيد من تعرضهم لخطر االستغالل.  

تقر السياسة الوطنية لتنقل اليد العاملة بأهمية توجيهات ما قبل المغادرة لحماية العمال المهاجرين. وتحدد األطراف المعنية المشاركة في 
توجيهات ما قبل المغادرة، بما في ذلك مجلس التنمية في رواندا )RDB( ووزارة الخدمة العامة والعمل )MIFOTRA(. سوف يشتمل 
توجيه ما قبل المغادرة على معلومات لمساعدة المهاجرين على "اتخاذ قرارات مستنيرة"، ويغطي قوانين العمل في بلدان المقصد.128 
ومع ذلك، فإن السياسة الوطنية لتنقل اليد العاملة ال تتضمن حاليًا منهج هذا التوجيه أو تحدد ما إذا كانت توجيهات ما قبل المغادرة 

ستفصل حسب القطاع أو الجنس أو بلد المقصد.    

ستلعب مراكز خدمة التوظيف في رواندا دوًرا مركزيًا في تيسير توجيه ما قبل التوظيف. توجد حاليًا ثالثة مراكز توظيف - في كيجالي 
وموسانزي وهويي. في وقت البحث، كانت هذه المراكز تقدم فقط الخدمات المتعلقة بالعمالة المنزلية. ومع ذلك، وفقًا لممثل من هيئة 
تنمية رواندا، بمجرد تنفيذ السياسة الوطنية لتنقل اليد العاملة، ستقوم المراكز باإلعالن عن الوظائف في الخارج، واقتراح المرشحين 
المناسبين للوظائف، والتأكد من أن عقود العمل واضحة وسارية، وإجراء ترتيبات السفر وتيسير منح توجيه ما قبل المغادرة لجميع 
Kora، وهي  المراكز في  المهني ومعلومات حول  العمل والتوجيه  الهيئة فرص  الحالي، تسرد  الوقت  المهاجرين.129 وفي  العمال 
البوابة اإللكترونية للوظائف عبر اإلنترنت.130 وأشار التقييم إلى أن هذه البوابة تتضمن مقطع فيديو يقدم معلومات عن االتجار بالبشر، 

رواندا

بينما كنت في حاجة ماسة إلى العمل، تحدثت إلى هذا الفرد من العائلة. وأخبرني عن فرص 
العمل والتجارة في دبي، ونصحني بالذهاب إلى هناك بنفسي ... وأرشدني خالل كل شيء تقريبًا 
... ومع ذلك، لم يخبرني عن المهارات الالزمة لالزدهار في دبي ... كما أنه لم يخبرني عن 

الحماية االجتماعية، ربما ألنه أيًضا ال يعرف عنها شيء.

رجل عامل مهاجر، يعكس تجربته في الخليج 
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ويتعرف على العالمات التحذيرية ألولئك الذين يتطلعون إلى العمل في الخارج. وتوضح بالتفصيل التكتيكات التي يستخدمها الُمتِجرون 
لجذب الضحايا، بما في ذلك الوعود بمنح دراسية أو فرص عالية األجر في الخارج. ومن خالل هذه االستثمارات الكبيرة التي تم القيام 
بها في إطالق هذه الحملة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، يمكن لتطوير مبادرات رسمية لتوجيهات ما قبل المغادرة االستفادة بالفعل 

من المواد المستخدمة ومنصات النشر، بما في ذلك البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.  

يتم توفير التدريب قبل المغادرة أحيانًا ألولئك الذين يسافرون من خالل المنح الدراسية الحكومية أو المبادرات الخاصة. يستثني هذا في 
الغالب أولئك الذين يفتقرون إلى التدريب المهني المكثف والذين يعملون في وظائف منخفضة األجر. وأشار ممثل من هيئة تنمية رواندا 
إلى أن رواندا لديها دليل عن توجيه ما قبل المغادرة تمت االستعانة به في حاالت محددة، مثل الخريجين الجدد من برامج الدراسة 

الزراعية في بعض بلدان المقصد. لم يتم تقديم أي تفاصيل عن المنهج أو النطاق أو طرق التسليم.  

بالخارج.  تواجدهم  أثناء  الروانديين سيستفيدون من حصولهم على معلومات إضافية لضمان حمايتهم ورفاههم  المهاجرين  أن  يبدو 
ذكر المشاركون في االستطالع أن المعرفة باللغة والمعايير االجتماعية والثقافية لدول الخليج، وظروف العمل المتوقعة، واالتصاالت 
الرقمية، وقوانين ومزايا التوظيف، ومحو األمية المالية تعد بمثابة أمور حيوية من شأنها مساعدة المهاجرين في النجاح. ال تتوفر لدى 
العديد من المهاجرين صورة واضحة عن نوع العمل المتوقع منهم القيام به. ومع اهتمامهم في المقام األول بزيادة أجورهم، فهم ال 

يطرحون أي أسئلة.

ال يعتبر بعض المهاجرين العقود وسيلة لضمان الحماية وضمان ظروف عمل الئقة للموظفين. وأشارت إحدى المهاجرات في الكويت 
التي تمت مقابلتها أثناء إعداد هذا التقرير إلى أن عقدها األولي صدر لمدة عامين. وعندما انتهت صالحية العقد، لم يتم منحها عقًدا 
آخر وبدالً من ذلك عملت بدون عقد. وأدركت أن ذلك قد يكون تعبيًرا عن ثقة رب العمل، ال كونه إجراًء يضعها في خطر أكبر من 
االستغالل. وعلى الرغم من أنها أشارت إلى أن التأمين الصحي ُمدرج في عقدها األولي، فإنها لم تكن على دراية بالمزايا األخرى، 
مثل معاش التقاعد أو التعطل عن العمل. ومثل هذه األمثلة من شأنها تسليط الضوء على دور توجيه ما قبل المغادرة في العمل كنقطة 

وصل حيوية لمعالجة الفجوات المعلوماتية وتصحيح المعلومات المضللة قبل مغادرة المهاجرين للبالد. 

بصراحة، لم أكن أعرف شيئًا. وكانت تغمرني الحماسة للعمل بالخارج وكسب المزيد من المال. 
لم أهتم بمعرفة بقية التفاصيل. ولم أكن أعرف صاحب العمل. ولم أعلم بالضبط ما العمل الذي 
كنت بصدد القيام به. ظننت أنه ربما يتعلق بالتنظيف؛ حيث سألوني عن قدراتي ومهاراتي... 
لذلك كنت أظن أنني سأعمل عاملة نظافة. وأيًا كان نوع العمل، كنت على استعداد لتقبل األمر 

والتأقلم معه.
عاملة منزلية مهاجرة، تروي تجربتها في الخليج 
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في غياب أي مصادر رسمية للمعلومات حول هجرة اليد العاملة إلى الخليج، يتشكل مشهد المعلومات في رواندا في الغالب من خالل 
القنوات غير الرسمية، بما في ذلك الشبكات الشخصية للمهاجرين ووسائل التواصل االجتماعي والوسطاء غير الشرعيين. ويعتمد 
الكثيرون بشكل كبير على المعلومات المقدمة لهم من قِبل العائلة واألصدقاء الموثوق بهم، وكذلك العمال المهاجرين والعائدين اآلخرين. 
ويمكن أن يكون هذا أمًرا حيويًا في فهم الحقائق على أرض الواقع، وتلقي معلومات عملية، ولكنه قد يكون أيًضا أرًضا خصبة لتكرار 
المعلومات المضللة. على سبيل المثال، يقوم العائدون الذين ال يمتلكون معلومات دقيقة عن قوانين العمل والمزايا االجتماعية بأنفسهم 

بتمرير هذه المعلومات إلى الخارج. 

كما يقوم المعارف األقل شهرة وأفراد المجتمع من ذوي الخبرة في دول الخليج بتوفير المعلومات للمهاجرين. فعلى سبيل المثال، أشار 
العائد من اإلمارات العربية المتحدة إلى أن العديد من الروانديين يتواصلون مع رجال األعمال في كيجالي ممن لهم عالقات معروفة 
بالخليج للحصول على معلومات. ومع ذلك، في كثير من الحاالت، يكون الوسطاء أعضاء في المجتمع المحلي للمهاجرين، ويهتمون 

أكثر بقدرتهم على جني األرباح من الرسوم التي يجمعونها من المهاجرين أكثر من اهتمامهم بحماية المهاجرين.  

من  العديد  التباع  نتيجة  ربما  عام.  كل  الخليج  إلى  خليج عدن  بالمخاطر عبر  محفوفة  برحلة  المهاجرين  من  اآلالف  يقوم عشرات 
المهاجرين مسارات غير نظامية، والطابع غير الرسمي النسبي إلجراءات التوظيف، فإن التخطيط المسبق للمغادرة والمعلومات بين 
المهاجرين في الصومال ال يتسم بالرسمية إلى حد كبير. وبدالً من االعتماد على القنوات الرسمية لجمع المعلومات عند اتخاذ قرار 
الهجرة، يعتمد معظم المهاجرين المحتملين على معلومات لم يتم التحقق منها من الشبكات الشخصية، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير 

من خطر االستغالل. 

بينما أبدت السلطات الصومالية اهتماًما بتسهيل المبادرات الرسمية لتوجيه ما قبل المغادرة، ال توجد حاليًا عمليات منظمة لهذا التوجيه 
في الصومال. أعربت السلطات الصومالية عن رغبتها في تفويض تطوير توجيه ما قبل المغادرة إلى وكالء التوظيف من القطاع 

الخاص. من الضروري وضع اإلشراف الالزم لضمان استجابة التوجيه لالحتياجات المعلوماتية للمشاركين. 

للعمال  السياسة  إطار  يلي إصدار  أن  المرجح  المغادرة من  قبل  ما  توجيه  تطوير  أن  إلى  العمل  المستجيبين من وزارة  أحد  وأشار 
المهاجرين الذي كان قيد التطوير وقت إجراء المقابلة. أفادت وزارة العمل أن الحكومة الفيدرالية تخطط للمشاركة في التصديق وإصدار 
التراخيص لوكاالت التوظيف الخاصة في جميع أنحاء البالد إلنشاء توجيهات لما قبل المغادرة. وهذا يسلط الضوء على جهود الحكومة 
نحو جعل هجرة اليد العاملة أكثر انتظاًما. كما تشير إلى أن وكاالت التوظيف الخاصة قد تلعب دوًرا بارًزا في التطوير المستقبلي 

لتوجيه ما قبل المغادرة. 

كان العقد لمدة عامين، وبعد انقضاء العامين، حصلت على إجازة مدفوعة األجر لمدة شهر، ثم 
عدت إلى العمل ... بعد أول عامين، لم يعد الكثيرون هنا بحاجة إلى عقود. أرباب العمل لدينا 

يثقون بنا، ونحن نثق بهم.
عاملة منزلية مهاجرة، تروي تجربتها في الخليج 

الصومال
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وعلى الرغم من أن تفاصيل خطط تصميم وتطوير توجيه ما قبل المغادرة لم تتحقق بعد، فإن العديد من المجيبين أشاروا إلى المخاطر 
الخاصة التي تواجهها المهاجرات وعامالت المنازل، بما في ذلك تعرضهن لإليذاء. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد جميع المستجيبين أنه 
بالقطاع والجنس والوجهة.  الخاصة  المعلومات  إلى  الخليج، مشيرين  المقصد في  بلدان  المغادرة حسب  قبل  يجب تصميم توجيه ما 
يوصى بشدة باعتماد هذا النهج المصمم والمنسق لتطوير مواد توجيه ما قبل المغادرة لضمان تزويد المشاركين بمعلومات دقيقة عن 

وقتهم في الخارج. 

ال يوجد حاليًا توجيه قبل المغادرة في جنوب السودان، ولكن هناك جهود لوضع هيكل من شأنه أن يدعم مثل هذه التدخالت. على 
الرغم من أن قانون العمل لعام 2017 يتطلب من وكاالت التوظيف الخاصة التسجيل لدى وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد 
البشرية، فإن عدًدا قليالً للغاية من الوكاالت فعلت ذلك بسبب نقص القدرات المؤسسية لإلشراف على عملية التسجيل ومراقبتها. ويعتمد 
المهاجرون على وكاالت التوظيف الخاصة، المرخصة أو غير المرخصة، للحصول على معلومات قبل المغادرة؛ ويعتمدون أيًضا 
على معارفهم في شبكاتهم الشخصية. ووفقًا لممثل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، فإن حكومة جنوب السودان 

لديها خطط لوضع نماذج لتوجيهات ما قبل المغادرة على غرار البلدان المجاورة مثل كينيا وأوغندا. 

وفقًا لمدير وكالة توظيف خاصة تمت مقابلته أثناء إعداد هذا التقرير، شكلت الوزارة لجنة لمناقشة تطوير توجيهات ما قبل المغادرة، 
باإلضافة إلى وضع إرشادات عمل لوكاالت التوظيف الخاصة. وفي الوقت الحالي، يبدو أن هذه الوكاالت ليست منخرطة في هذه 

المناقشات.   

المالية ومزايا  العمل إلى محو األمية  المعلومات كثيرة، تتراوح من معرفة ثقافة دول الخليج وقوانين  المهاجرين من  إن احتياجات 
التوظيف وتوقعات الهجرة ومعلومات االتصال بالسفارة. شعر المهاجرون الخارجون الذين تمت مقابلتهم بأنهم غير مستعدين لرحلتهم؛ 

على سبيل المثال، قارن أحد المهاجرين التدريب الذي تلقاه قبل المغادرة في جنوب السودان بالتدريب في كينيا. 

وفي غياب قنوات المعلومات الرسمية، يتشكل المشهد المعلوماتي في الغالب من قِبل وكالء التوظيف. ال يبدو أن المهاجرين ووكالء 
التوظيف يرون أن المعلومات قبل المغادرة مهمة لرفاههم. على الرغم من أننا وجدنا بعض األدلة التي تشير إلى أن وكاالت التوظيف 
العمال  يتمتع بعض  إلزامية.  ليست موحدة وال  تقدمها  التي  األساسية  المعلومات  فإن  المغادرة،  قبل  المعلومات  تقدم بعض  الخاصة 
الشخصية.  شبكتهم  من  المقصد  بلدان  معلومات عن  يجمعون  االجتماعي، حيث  التواصل  وسائل  إلى  الوصول  بإمكانية  المهاجرين 
تشمل المنصات الشهيرة تطبيقات فيسبوك، وواتساب، وتويتر. الحظ العديد من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم أن من نصحوهم كانوا 
مهاجرين آخرين من جنوب السودان إلى الخليج من ضمن المعارف أو تجمعهم به صالت بعيدة. يشير ذلك إلى أن المعلومات تنتقل 

عبر شبكات فضفاضة وغير رسمية، مما يسمح بنشر المعلومات المضللة. 

جنوب السودان

كبلد ناشئ يحاول التطور في كل المجاالت، فإن النظام تشوبه الفوضى إلى حد ما. ]ال نتمتع[ 
بخبرة كبيرة مع العمال المهاجرين حتى اآلن. ومع ذلك، فإن الدولة تبحث في أمثلة لباقات الدعم 

من قبل البلدان األخرى لإلرشاد عند وضع السياسة.

مسؤول في وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية
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يبدو أن هناك فرًصا  الخليج،  إلى دول  التنزانيين  المهاجرين  للعمال  الحالي  المشهد  المغادرة عن  لما قبل  المنظم  التوجيه  في غياب 
للتدريب قبل المغادرة. تقدم وكاالت التوظيف ووكالة خدمات التوظيف في تنزانيا دورات تدريبية محددة قبل المغادرة، تركز في الغالب 
على المهارات الوظيفية. ولكن نتيجة االفتقار إلى التوجيه المكرس، ال يدرك العديد من المهاجرين التنزانيين حقوقهم ومسؤولياتهم في 
بلدان المقصد. يغطي التدريب المقدم من وكالة خدمات التوظيف في تنزانيا موضوع "التسامح في العمل" - أي التعامل مع متطلبات 
وسلوك أرباب العمل األجانب. باإلضافة إلى الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة قبل المغادرة، تجري وكاالت التوظيف أيًضا تدريبًا 
خاًصا بها قبل المغادرة يركز على المهارات الالزمة للوظائف المشتركة، مثل العمل المنزلي. على الرغم من توفير التدريب للمهاجرين 
قبل المغادرة، فقد قامت هذه الدورات بتدريس المهارات العملية التي تعتبرها الوكالة ضرورية ولم تكن تستند إلى أفضل الممارسات 

أو المناهج التي وضعتها الحكومة.    

يتفهم هذا البحث أنه ضمن تدريب ما قبل المغادرة، هناك معلومات شبيهة بتوجيه ما قبل المغادرة يتم توفيرها أيًضا. ويشتمل التدريب 
مقابلته،  تمت  الذي  التوظيف  لوكيل  وفقًا   - المهاجرين  للعمال  أسبوعية  ندوات  على  التوظيف  وكالء  قبل  من  المقدم  المغادرة  قبل 
وتتضمن هذه الجلسات معلومات عن "العادات والتقاليد، والعالقات مع أرباب العمل، واحترام الذات، وتلقي رواتبهم من خالل الودائع 

المصرفية، وحفظ السجالت، والتحلي بالصبر" في بلد المقصد. تعقد جلسات إضافية على مدار أيام قليلة قبل المغادرة. 

تركز الدورات التدريبية غير الرسمية قبل المغادرة على طرق االندماج - التي تفيد رب العمل ووكاالت التوظيف - بدالً من طرق 
السابق  التدريب  يسعى  المهاجرين،  الحتياجات  االستجابة  من  بدالً  الخارج.  في  والمزايا  بحقوقهم  للمطالبة  المهاجرون  بها  يستعين 
للمغادرة في جمهورية تنزانيا المتحدة إلى تلبية متطلبات أرباب العمل في الخليج ووكاالت التوظيف الخاصة. حتى اآلن، ال توجد 

إرشادات متاحة بشأن توجيهات ما قبل المغادرة في جمهورية تنزانيا المتحدة. 

في البحث الذي أجريته، وجدت أنهم يحصلون في كينيا على الكثير من التدريب لألشخاص 
الذين يعتزمون الهجرة. ويهاجر من كينيا الكثيرون بصفة شهرية. أنا لم أحصل فعالً على هذا 

النوع من التدريب.
عامل مهاجر من جنوب السودان يعلق على فرص التدريب الكينية

جمهورية تنزانيا المتحدة
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الخاتمة

في السنوات األخيرة، ووسط إجماع ناشئ على الحاجة إلى تلقي توجيه قبل المغادرة في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، اتخذت البلدان 
في جميع أنحاء المنطقة الفرعية خطوات مهمة نحو تفويض توجيه ما قبل المغادرة وتنظيمه وتصميمه وتطويره رسميًا. وعلى الرغم 
من أن التدريب قبل المغادرة واسع االنتشار نسبيًا، ال سيما بالنسبة للعمال المنزليين المهاجرين، فإن توجيه ما قبل المغادرة يتمتع بتاريخ 
أكثر حداثة، وغالبًا ما يتم دمجه في برامج تدريب أوسع قبل المغادرة. بالنسبة للجزء األكبر من هذا التوجيه، فإنه يكون مدفوًعا من 
قبل الحكومات، ويقدمه القطاع الخاص، بما في ذلك مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني ووكاالت التوظيف، على سبيل المثال. 
من الناحية النظرية، يمكن أن يعمل هذا النموذج بشكل جيد. ومع ذلك، في الممارسة العملية، تظل المعلومات مجزأة وهناك العديد من 

التحديات التي يجب مالحظتها.   

في غياب المراقبة الوثيقة والتقييم، يمكن لوكاالت التوظيف أن تملي عناصر المنهج الدراسي المقرر التي يجب اتباعها وأيها يجب 
ما تركز بشكل أكبر على  تركه. نظًرا ألن هدفها الرئيسي هو تلبية متطلبات أرباب العمل في الخليج، فإن وكاالت التوظيف عادةً 
المهارات وااللتزامات أكثر من التركيز على الحقوق والتوظيف اآلمن. وعلى الرغم من ازدياد أهمية توجيه ما قبل المغادرة وانتشارها، 
ففي أغلب األحيان ال يزال هناك خلط بين التوجيه وبين التدريب قبل المغادرة. وبرغم من أن هذا األخير يستغرق عادة وقتًا أطول 
ويركز على المهارات العملية، فإن العديد من المستجيبين لم يكونوا على دراية بالتمييز. وعالوة على ذلك، بينما يمثل التدريب قبل 
المغادرة فرصة مهمة لتحسين المهارات، تميل برامج التدريب قبل المغادرة في منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى التركيز على 
اللغوية والمهارات السلوكية التي يمكن أن  التقنية والمهنية، والتركيز بدرجة أقل على المهارات المستعرضة والمهارات  المهارات 

تساعد منح العمال المهاجرين المزيد من الصالحيات والقوة في مكان العمل ببلدان المقصد. 

شكك العديد من العمال المهاجرين الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير في مدى التطبيق العملي لتوجيه ما قبل المغادرة والتدريب 
الذي حضروه: 

يجب أن يكون التدريب ُمخصًصا للعمل الذي نقوم به في بلد المقصد. ال توجد معلومات تدريبية، 
على سبيل المثال، حول كيفية رعاية األطفال. لقد رأيت عماالً مهاجرين من الفلبين وإندونيسيا 
تلقوا تدريبات على مجالسة األطفال، وكانوا يتقاضون أجوًرا أعلى مما نتقاضاه. يتمتع هؤالء 
تشبه  الغذائية  ثقافتهم  ليس ألن  العربي،  المطبخ  إعداد  لكيفية  أفضل  بفهم  المهاجرون  العمال 
ثقافة العرب، ولكن ألنهم يتلقون تدريبًا كافيًا قبل توزيعهم. ليست لدينا أي فكرة عن كيفية مزج 
يتلقى كل  العمل، يجب أن  قِبل أرباب  المشاكل واالنتهاكات والمضايقات من  التوابل. لتجنب 
عامل مهاجر تدريبًا شامالً ... وال يتمتع المدربون بمعرفة كبيرة عن بيئة المعيشة والعمل في 

البلدان العربية.

عاملة منزلية إثيوبية مهاجرة، تروي تجربتها في الخليج 
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باإلضافة إلى الشعور بأن البرامج لم تكن عملية بالدرجة الكافية، شعر الكثير أيًضا أنها قد صممت في ضوء مراعاة العمالة المنزلية، 
ولكنها كانت أقل مالءمة لمستويات المهارات وفئات الوظائف األخرى:

من الشواغل المشتركة األخرى التي تمت مالحظتها، ال سيما من قبل وكاالت التوظيف الخاصة، العواقب المحتملة غير المقصودة 
لتعزيز وتوسيع برامج توجيه ما قبل المغادرة )كما حدث في كينيا، وكما تم اقتراحه في أوغندا، على سبيل المثال(. تدفع البيروقراطية 
والعمليات المطولة المتعلقة بهجرة اليد العاملة بالفعل العديد من المهاجرين إلى اختيار القنوات غير النظامية، وفقًا للعديد من المشاركين، 
حيث يكونون أكثر عرضة لالستغالل واإليذاء. وفي حين أن الجهود الرامية إلى تعزيز توفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب تتّسم 
بأهمية بالغة، إال أنها يجب أن تلبّي احتياجات المهاجرين، مع ضمان عدم فرض معايير ومتطلبات صارمة بحيث يُنظر إلى القنوات غير 

النظامية على أنها أكثر جاذبية.

وعلى الرغم من وجود مصادر رسمية للمعلومات، فإن القنوات غير الرسمية هي المفتاح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالهجرة في جميع 
البلدان العشرة الموجودة في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي. وتستند توقعات المهاجرين المحتملين عن الهجرة إلى التفاعل مع اآلخرين 
في شبكاتهم الشخصية - وغالبًا ما تدفع قصص النجاح والثروة المهاجرين المحتملين المترددين نحو قرار الهجرة. ويعتمد العديد من 
المهاجرين على وسائل التواصل االجتماعي واألصدقاء والعائلة ووكالء التوظيف للحصول على المعلومات عند اتخاذ قرار الهجرة 

واالستعداد لها.  

وفي البلدان التي ال توجد بها مصادر رسمية للمعلومات وبرامج مخصصة لتوجيه ما قبل المغادرة على وجه الخصوص، غالبًا ما يواجه 
العمال المهاجرون فراًغا في المعلومات؛ فراغ يتم ملؤه عادة بالمعلومات المضللة التي تنشرها الجهات المضللة لتحقيق مكاسب ذاتية 
لها. ويؤثر االفتقار إلى القنوات الرسمية للمعلومات بشكل خاص على المهاجرين في المناطق الريفية، والذين يكونون أكثر تأثًرا من قِبل 
الوسطاء، وبالتالي هم أكثر عرضة للهجرة بشكل غير نظامي أو تحميلهم مبالغ غير قانونية مقابل ترتيبات الهجرة. غالبًا ما يكون الوسطاء 
هم مهاجرون عائدون يستخدمون انعدام الثقة واالرتباك بين المهاجرين المحتملين ووكاالت التوظيف الخاصة والحكومة لمصلحتهم 
الخاصة. ويتواصل البعض مع الوكاالت نيابة عن أسرة المهاجر، ويطالبون بدفع رسوم باهظة مقابل خدماتهم. وهناك آخرون يقودون 
المهاجرين إلى المتاجرين بالبشر. وفي أغلب األحيان، يضطر المهاجرون الذين ال يحصلون على التوجيه والتدريب قبل المغادرة، ال سيما 

أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، إلى االعتماد على الوسطاء - أو وكالء التوظيف - للحصول على المعلومات.  

ونظًرا ألن بعض الدول، مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا تطور خبرتها في تصميم وتقديم التوجيه قبل المغادرة، فإن العديد من البلدان األخرى 
مثل بوروندي ورواندا والصومال تعمل بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة الستكشاف وتطوير برامج مخصصة لهذا التوجيه. على 
الرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أعاقت الجهود في جميع أنحاء المنطقة في األشهر الـ 18 الماضية، فإن هناك العديد من المؤشرات 
والفرص اإليجابية للتعاون عبر الحدود. إلى جانب تعزيز سياسات وتشريعات هجرة اليد العاملة، وتعزيز العالقات الوثيقة مع دول المقصد 
الخليجية، سيثبت تنفيذ توجيه ما قبل المغادرة في بالد شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي عالمة بارزة في الجهود المبذولة لضمان بيئة مواتية 

لتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 

قامت وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية بصياغة منهج التدريب قبل المغادرة. 
المهاجرات.  المنازل  لعامالت  مخصًصا  بصياغته  الوزارة  قامت  الذي  الوحيد  المنهج  وكان 
لذلك عند غياب المناهج الدراسية لهذه الوظائف األخرى، يتعين علينا استخدام منهج تدريب 
بديل... والسبب الوحيد الذي جعل الوزارة تصدر منهًجا فقط لعامالت المنازل هو أنهن يشكلن 

المجموعة األكبر واألكثر ضعفًا.

وكالة توظيف خاصة، أوغندا 

الجزء الثاني: التوجيه قبل المغادرة في شرق أفريقيا والقرن األفريقي
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أبرز النتائج: برز توافق في اآلراء حول األهمية الحاسمة لتنسيق هجرة العمالة بين شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج.
مع استمرار تزايد عدد العمال المهاجرين من بلدان شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى الخليج، ظهر إجماع عام حول الحاجة إلى تعزيز 
التعاون بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد لضمان تلبية االحتياجات المعلوماتية عبر مسار دورة هجرة اليد العاملة. أكدت منصات مثل 
المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية )GFMD( على أهمية التنسيق بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد، والحاجة إلى التعاون في 

تنفيذ برامج توجيه مخصصة لمواطني شرق إفريقيا والقرن األفريقي المسافرين إلى الخليج بغرض التوظيف.   

أبرز النتائج: يعد برنامج التوجيه قبل المغادرة أحد السمات الرئيسية للبيئة المواتية للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.    
تنشأ برامج التوجيه قبل المغادرة عبر بلدان شرق إفريقيا والقرن األفريقي التي تعزز بيئة مواتية للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. 
عالوة على ذلك، فهي تنشأ كنتيجة إلرسال أعداد غفيرة من العمال المهاجرين إلى الخليج، وتميل البلدان التي طورت برامج توجيه قبل 
المغادرة وأتاحت معلومات قبل المغادرة إلى وضع مجموعة من التدابير التي تعزز حماية المواطنين في الخارج. واستثمرت هذه البلدان 
في تعزيز سياسات هجرة اليد العاملة وتنظيم صناعة التوظيف، على سبيل المثال، غالبًا ما تضع أحكاًما خاصة لهجرة اليد العاملة إلى 
الخليج. لقد عملت على تعزيز العالقات الثنائية مع دول الخليج من خالل توقيع بعض اتفاقيات العمل الثنائية، وفي حالة كينيا، تعيين 
ملحقين عماليين متخصصين لرعاية رفاهية المواطنين في بلدان المقصد. ال ينبغي اعتبار برامج التوجيه قبل المغادرة إجراًء مستقالً، 

بل هي عنصر أساسي في الجهود األوسع نطاقًا لتهيئة بيئة مواتية للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

التعاون الوثيق مع بلدان المقصد، وفي بلدان العبور في  المنشأ النظر في  التوصيات: يجب على بلدان 
العاملة. وينبغي أن يقوم  اليد  المعلومات خالل دورة هجرة  التعاون ودقة  الحاالت ذات الصلة، لضمان 
أصحاب المصلحة الرئيسيون في بلدان المنشأ وبلدان المقصد على حد سواء بإعداد ووضع برامج توجيه 
في جميع المراحل األربع من دورة هجرة اليد العاملة، وهي برنامج التوجيه قبل التوظيف وبرنامج التوجيه 
قبل المغادرة وبرنامج التوجيه بعد الوصول وبرنامج التوجيه قبل العودة، وذلك لضمان تنسيق عملية توفير 

المعلومات وتلبيتها الحتياجات العمال المهاجرين.

اإلفريقي  والقرن  إفريقيا  بين شرق  المهاجرين  للعمال  المغادرة  قبل  المعلوماتية  االحتياجات  التالية  والتوصيات  النتائج  أبرز  تتناول 
والخليج. نظًرا لتنوع التحديات عبر شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، تم تصنيف النتائج والتوصيات على النحو التالي:  

جميع البلدان في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي.	 
البلدان التي تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة )إثيوبيا وكينيا وأوغندا(. 	 
البلدان التي ال تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة )بوروندي، وجيبوتي، وإريتريا، ورواندا، والصومال، 	 

وجنوب السودان، وجمهورية تنزانيا المتحدة(.

أبرز النتائج والتوصيات

جميع البلدان في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 
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الجزء الثالث: أبرز النتائج والتوصيات

أحد  ألنه  نظًرا  الحسبان  في  المغادرة  قبل  التوجيه  برنامج  تأخذ  أن  الحكومات  على  يجب  التوصيات: 
العناصر الرئيسية في إطار الجهود األوسع نطاقًا الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للهجرة اآلمنة والمنظمة 
والنظامية، بما في ذلك تعزيز قنوات االتصال الرسمية ومصادر المعلومات ذات الصلة بهجرة اليد العاملة، 
وتنظيم مجال التوظيف لتشجيع التوظيف األخالقي وتقوية التنسيق بشأن هجرة اليد العاملة مع دول المقصد 
الخليجية. وتعّد سياسة هجرة اليد العاملة القوية والشراكات الثنائية بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد أمًرا 

بالغ األهمية لضمان الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.

التوصيات: ينبغي لبلدان المنشأ أن تنظر في إعطاء األولوية لتعزيز جمع البيانات في هجرة األيدي العاملة 
الوطنية على جمع  القدرة  بناء  الخليج. وينبغي أن يشمل ذلك  إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول  بين شرق 
تستهدف  الهجرة  لبيانات  استراتيجيات مخّصصة  ونشرها ووضع  وإدارتها  الرسمية  الهجرة  إحصاءات 
ممرات هجرة العمالة بين شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج. االرتقاء بمستوى الشراكات بين 
بلدان المنشأ وبلدان المقصد بشأن جمع البيانات من شأنه أن يؤّدي إلى وضع برامج أكثر فعالية قائمة على 
األدلة في مجال التوجيه قبل المغادرة. وتجدر اإلشارة إلى أن استراتيجيات بيانات الهجرة في هذه الممرات 

يجب أن تشمل الهجرة غير النظامية، مع األخذ في االعتبار مبدأ "عدم إغفال أحد".

التوصيات: يجب على الحكومات النظر في االستعانة بمنظومة معلوماتية والقيام بحمالت تثقيف وتوعية 
مخصصة لهجرة العمالة إلى الخليج على المستويين الوطني والمحلي. ويمكن للحمالت الشعبية، التي تشمل 
المرخصة،  التوظيف غير  الوعي بمخاطر االستعانة بوكاالت  تنشر  أن  التلفزيون واإلذاعة واإلنترنت، 
مع التشديد على أهمية معلومات ما قبل المغادرة بوجه عام، وبرنامج التوجيه قبل المغادرة بوجه خاص. 
ونظًرا ألن معظم العمال المهاجرين المحتملين هم من فئة الشباب ويحصلون على معلوماتهم من شبكاتهم 
الوعي  نشر  في  بشكل خاص  فعّالة  االجتماعي  التواصل  واإلنترنت، ستكون حمالت وسائل  الشخصية 
بخصوص القنوات الرسمية للهجرة إلى الخليج. وينبغي النظر في بذل جهود دؤوبة لضمان الوصول إلى 
سكان الريف الذين كثيًرا ما يكونون بعيدين كل البعد عن المبادرات الحكومية المركزية، التي عادةً ما 

تكون في المراكز الحضرية الكبيرة.

أبرز النتائج: توجد ثغرات خطيرة فيما يتعلّق بالبيانات في هجرة اليد العاملة بين شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي والخليج.
بسبب حجم الهجرة غير النظامية ونقص سعة بيانات الهجرة، توجد فجوات كبيرة في البيانات في هجرة اليد العاملة بين بلدان شرق 
التقديرات ألعداد مواطني شرق  إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج، وغالبًا ما تضطر بلدان المنشأ والمقصد إلى االعتماد على 
إفريقيا والقرن األفريقي في دول الخليج. يمكن أن تعمل فجوات البيانات هذه على تقويض الجهود الثنائية والمتعددة األطراف الرامية 
إلى تعزيز سياسة هجرة اليد العاملة وإعداد برامج التوجيه قبل التدريب القائمة على األدلة، وبالتالي تزيد من ضعف العمال المهاجرين 

من شرق إفريقيا والقرن األفريقي إلى دول الخليج.  

أبرز النتائج: ثّمة عدم إدراك بخصوص هجرة اليد العاملة إلى الخليج في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي.  
في جميع البلدان العشر التي يتم التركيز عليها في منطقة شرق إفريقيا والقرن األفريقي، هناك نقص عام في الوعي حول العمليات 
المحيطة بهجرة العمالة إلى دول الخليج، ال سيما في المناطق الريفية. في غياب قنوات رسمية قوية، تكون المعلومات مجزأة ويلجأ 
العمال المهاجرون إلى الخارج عادة إلى الشبكات االجتماعية غير الرسمية وموظفي التوظيف للحصول على المعلومات قبل مغادرتهم 
إلى الخليج. وفي ظل فراغ المعلومات، يكون العمال المهاجرون المحتملين أقل اطالًعا على مخاطر الهجرة غير النظامية وفوائد برامج 
التوجيه قبل المغادرة، وبالتالي يكونون أكثر عرضة لممارسات التوظيف الخادعة. يجب أن يتمثل الهدف من اتباع نهج عام وشامل 

للمساعدة قبل المغادرة في إدراك المستفيدين لبرامج التوجيه قبل المغادرة باعتبارها حقًا لهم وليس امتياًزا.
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لعامالت  األولوية  إعطاء  اإلفريقي  والقرن  إفريقيا  شرق  في  الحكومات  على  يجب  وبينما  التوصيات: 
المنازل المهاجرات وضمان تقديم برنامج مخّصص في مجال التوجيه قبل المغادرة يتناسب مع التحديات 
الخاصة التي يمكن أن تقابلهن، فإنه يجب على هذه الحكومات أيًضا أن تنظر في إعداد ووضع برنامج 
توجيه قبل المغادرة يلبّي كامل نطاق المهن ومستويات المهارات الشائعة في ممر شرق إفريقيا والقرن 

اإلفريقي ودول الخليج. 

أبرز النتائج: تجدر اإلشارة إلى أن برنامج التوجيه قبل المغادرة الحالي في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي عادةً ما يعطي األولوية 
لعامالت المنازل المهاجرات

بسبب مجموعة من العوامل - بما في ذلك األعداد المتزايدة من النساء اللواتي يسافرن إلى الخليج للعمل في السنوات األخيرة، واإلدراك 
المتزايد لنقاط الضعف المحددة التي تواجهها النساء في بلدان المقصد - ويميل برنامج التوجيه قبل المغادرة الحالي في شرق إفريقيا 
والقرن اإلفريقي إلى افتراض أن معظم جمهوره من عامالت المنازل المهاجرات. عالوة على ذلك، نظًرا ألن برنامج التوجيه قبل 
المغادرة الحالي غالبًا ما يتم دمجه في برامج التدريب الحالية قبل المغادرة )تلك البرامج المعنية بالتدريب على إدارة الرعاية المنزلية، 
على سبيل المثال(، تميل عامالت المنازل المهاجرات إلى الحصول على فرص أكثر اتساقًا لالستفادة من برامج التوجيه قبل المغادرة 
كجزء من استعدادهن للعمل في الخارج. في حين أن هناك حاجة ماسة لمخاطبة هذا الجمهور المستهدف على وجه الخصوص، وينبغي 
اإلشادة بالجهود المبذولة لدعم العمال المهاجرين المعرضين للخطر بشدة، إال أن هذا التركيز يمكن أن يعمل أيًضا على تقويض فعالية 
برامج التوجيه قبل المغادرة للعمال المهاجرين المتجهين إلى صناعات أخرى، وكذلك المهن داخل قطاع العمل المنزلي الذي يشغله 

الرجال عادةً، مثل السائقين الشخصيين والحراس. 

التوصيات: يجب على الحكومات النظر في اعتماد نهج شامل ألصحاب المصلحة المتعددين إلعداد وتنفيذ 
على  يجب  أنه  إال  التعقيد،  من  المعلوماتي  المشهد  به  يتّسم  ما  ندرك  وإذ  المغادرة.  قبل  التوجيه  برامج 
الشتات وممثلين من  الحكومية وجماعات  والمنظمات غير  المدني  المجتمع  منظمات  إشراك  الحكومات 
بلدان المقصد في إعداد وتقديم برامج التوجيه قبل المغادرة وفي مراقبتها وتقييمها. وعلى وجه الخصوص، 
باعتبارهم مؤثّرين مهمين في  الخليج  الخبرة في  العائدين من ذوي  المهاجرين  بالعمال  يجب االعتراف 

المنظومة المعلوماتية، ويجب استشارتهم بشأن إعداد وتقديم برنامج التوجيه قبل المغادرة. 

أبرز النتائج: ال يعكس برنامج التوجيه قبل المغادرة في الوقت الحالي طبيعة تعدد أصحاب المصلحة في مجال هجرة اليد العاملة    
على الرغم من أن هجرة اليد العاملة بين بلدان شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي ودول الخليج تشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة 
في كل من بلدان المنشأ والمقصد، فإن برامج التوجيه قبل المغادرة تم تصميمها وتطويرها في الغالب من قِبل الحكومات في بلدان 
المنشأ، ويتم توفيرها في الغالب من قِبل وكاالت التوظيف الخاصة. عادةً ما يكون هناك نقص في التعاون بين كل من المجتمع المدني، 
والبعثات الدبلوماسية في الخليج، وحكومات دول المقصد، والعمال المهاجرين العائدين من ذوي الخبرة في الخليج، األمر الذي يمكن أن 
يعزز تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالصناعة، والمستجيبة للنوع االجتماعي، والموجهة نحو الدعم. وبدالً من التعاون مع مختلف 
أصحاب المصلحة المتعددين، تميل وكاالت التوظيف الخاصة إلى ممارسة تأثير مفرط على تقديم برامج التوجيه قبل المغادرة، غالبًا 

على حساب رفاه العمال المهاجرين.

البلدان التي تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة 

الجزء الثالث: أبرز النتائج والتوصيات



74

ما قبل المغادرة: االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين في ممر شرق أفريقيا والقرن األفريقي والخليج تقرير المعلومات األساسية

التوصيات: في حين أن إضافة برنامج التوجيه قبل المغادرة إلى برامج التدريب قبل المغادرة قد تكون 
عملية في بعض السياقات، إال أنه من المهم توضيح وتمييز الفرق بينهما بصورة واضحة. فإن التدريب 
التوجيه قبل  قبل المغادرة )الذي يهتم بالكفاءة وإعداد المهاجرين المحتملين للعمل في الخليج( وبرنامج 
المغادرة )الذي يركز على الحقوق والمسؤوليات( يكّمل كل منهما اآلخر. وينبغي دمجهما في إعداد وتقديم 

برامج التوجيه قبل المغادرة الشاملة بصورة عملية.

التوصيات: يجب أن تنظر الحكومات في تبني نهج قائم على المنح والذي يضع العمال المهاجرين في 
صميم عملية إعداد ووضع برنامج التوجيه قبل المغادرة، فيما يتعلق بكل من المحتوى والتقديم. وعلى 
الرغم من استفادة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من برنامج التوجيه قبل المغادرة في كل من بلدان 
المنشأ وبلدان المقصد، فإنه يجب أوالً وقبل كل شيء أن تترّكز حول االحتياجات العملية للعمال المهاجرين 
المحتملين. وفيما يتعلّق بالمحتوى، يجب أن تكون برامج التوجيه قبل المغادرة مصممة خصيًصا لبلدان 
مقصد محددة، وبما يتناسب مع مستويات مهارات ومجاالت محّددة. وفيما يتعلّق بالتقديم، يلزم أن يكون 
برنامج التوجيه قبل المغادرة متاًحا على نطاق واسع لجميع العمال المهاجرين المحتملين، مع إزالة أكبر 
عدد ممكن من الحواجز التي تحول دون المشاركة. ويجب تقديم البرنامج باللغات المحلية لضمان الفهم 
واالستيعاب، ويجب وضع أحكام خاصة لضمان الوصول إلى العمال المهاجرين المحتملين القادمين من 
المناطق الريفية. وفي حالة العامالت المهاجرات، يجب إيالء اهتمام خاص للتأكد من أن برنامج التوجيه 
المعلومات  توفير  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  أن  الجنسين. وفي حين  بين  الفوارق  يراعي  المغادرة  قبل 
الدقيقة وفي الوقت المناسب تتّسم بأهمية بالغة، إال أنها يجب أن تلبّي احتياجات المهاجرين، مع ضمان عدم 

فرض معايير ومتطلبات صارمة بحيث يُنظر إلى القنوات غير النظامية على أنها أكثر جاذبية.

أبرز النتائج: غالباً ما يتم الخلط بين برنامج التوجيه قبل المغادرة والتدريب قبل المغادرة.  
نادًرا ما يتم توفير برنامج التوجيه قبل المغادرة كجزء من برنامج قائم بذاته، ولكن عادةً ما يتم دمجه في برامج التدريب األكبر المعنية 
بما قبل المغادرة، والتي تشرف عليها في الغالب وكاالت التوظيف الخاصة. ال يستطيع المهاجرون المحتملون أنفسهم في كثير من 
األحيان التمييز بين التدريب المهني قبل المغادرة، الذي تقدمه وكاالت التوظيف الخاصة، وبرنامج التوجيه قبل المغادرة الذي تفرضه 
الحكومات. وبالتالي، نادًرا ما يُنظر إلى برامج التوجيه قبل المغادرة على أنها بالغة األهمية في الفترة التي تسبق المغادرة. في حين 
أن التدريب قبل المغادرة يعد خطوة مهمة في دورة هجرة اليد العاملة، ويمكن أن يوفر فرًصا مهمة لتحسين المهارات، فإنه يميل 
إلى التركيز على المسؤوليات على حساب الحقوق، مما يترك العمال المهاجرين غير مطلعين، وبالتالي يواجهون خطًرا شديًدا من 
االستغالل واإليذاء. عالوةً على ذلك، في حين أن التدريب قبل المغادرة أمر شائع بالنسبة للعمال المنزليين، إال أنه أقل شيوًعا بالنسبة 
لمستويات المهارة والصناعات األخرى، مما يعني أن الكثير من العمال المهاجرين ال يمكنهم االستفادة من فرصة المشاركة في التوجيه 

قبل المغادرة.

أبرز النتائج: تصبح عملية إعداد وتقديم برنامج التوجيه قبل المغادرة ذات فائدة من خالل زيادة التركيز على المهاجرين
شكك العديد من العمال المهاجرين الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير في مدى التطبيق العملي لجلسات توجيه ما قبل المغادرة 
التي حضروها. شعر الكثيرون أن المعلومات المقدمة لم تكن مخصصة لدول الخليج المقصودة، وأنهم لم يكونوا مستعدين بشكل كاٍف 
التوظيف الخاصة من الجهود األخيرة  أنفسهم، غالبًا ما تشتكي وكاالت  المهاجرين  العمال  إلى  بانتظارهم. باإلضافة  التي  للتحديات 
لتعزيز توجيه ما قبل المغادرة. شعر الكثيرون بالقلق من أن الجهود المبذولة لتعزيز التوجيه قبل المغادرة - مثل زيادة مدتها، على سبيل 
المثال - سيكون لها عواقب غير مقصودة تجعلها غير عملية، وتكهنوا بأن العمال المهاجرين المحتملين سيكافحون من أجل الحضور 

وبالتالي سيكونون أكثر عرضة للنظر في الهجرة غير النظامية.
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التوصيات: يجب على الحكومات أن تعمل على دمج نظام صارم للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم من 
أجل استيعاب االحتياجات المعلوماتية للعمال المهاجرين من شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي وتأثير برنامج 
النظام على مجموعة من األدوات، بما في ذلك استبيانات  المغادرة. ويجب أن يشتمل هذا  التوجيه قبل 
االحتياجات المعلوماتية المنتظمة والمستهدفة، واالستبيانات التي تتّم قبل وبعد برنامج التوجيه قبل المغادرة 
والمقابالت التي تتّم مع مستخدمي المعلومات. ويجب مراقبة حمالت اإلعالم والتوعية على أساس منتظم 

وتعزيزها بناًء على األفكار المكتسبة من التقييمات المستمرة. 

التوصيات: يجب أن تستمر بلدان المنشأ في منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في العمل على تطوير 
المعلومات،  توحيد  الرئيسيين. ولضمان  المصلحة  بالشراكة مع أصحاب  المغادرة  قبل  الرسمي  التوجيه 
يجب على الحكومات أن تنظر في جعل برنامج التوجيه قبل المغادرة إلزاميًا لجميع العمال المهاجرين 
المحتملين. وقد ترغب بلدان شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي مسترشدة بالممارسات الجيدة العالمية ومبادئ 
الوصول واألهمية واألثر، في االستفادة من الموارد والبرامج الحالية لجعل برنامج التوجيه قبل المغادرة 
يتناسب مع سياقاتها الوطنية. وفي السياقات التي تفتقر في الوقت الراهن إلى الموارد أو القدرة على توفير 
برنامج التوجيه قبل المغادرة الرسمي، يمكن للحكومات أن تنظر في اعتماد مجموعة من المبادرات التي 
تتّسم بالكفاءة وفعالية التكلفة، والتي تتضمن إنشاء قنوات معلومات رسمية وتوفير خدمات المعلومات قبل 

المغادرة، مثل المواقع الشبكية والكتابات التي تلبي االحتياجات الرئيسية من المعلومات.  

أبرز النتائج: هناك رصد وتقييم محدودان لتأثير المعلومات على نتائج هجرة اليد العاملة
للعمال  المعلومات األساسية  لتوفير  إفريقيا والقرن اإلفريقي اهتماًما متزايًدا  بلدان شرق  الحكومات في  السنوات األخيرة، أولت  في 
المهاجرين في مرحلة ما قبل المغادرة من دورة هجرة اليد العاملة؛ ويعد هذا تطوًرا إيجابيًا. ومع ذلك، ال يُعرف الكثير عن تأثير التوجيه 
قبل المغادرة على نتائج هجرة اليد العاملة للعمال المهاجرين. هل العمال المهاجرون الذين يتعرضون للتوجيه قبل المغادرة أفضل حاالً 
خالل فترة إقامتهم في الخليج؟ هل تخفف حمالت اإلعالم والتوعية من مخاطر االستغالل التي يواجهها العمال المهاجرون؟ ما مدى 
فعالية جلسات الفصل الدراسي أو الكتيبات أو الدوريات مقارنة بالمواقع اإللكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو وسائل التواصل 
االجتماعي، من حيث االحتفاظ بالمعرفة؟ إن االفتقار إلى الرصد والتقييم الصارم لتوجيه ما قبل المغادرة يخاطر بضياع فرص مهمة 

لتعزيز البرنامج، وبالتالي رفاهية العمال المهاجرين.   

أبرز النتائج: معظم البلدان في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي لم تضع بعد برنامج التوجيه قبل المغادرة  
في حين أن هناك العديد من األمثلة على التوجيه قبل المغادرة التي تم تطويرها مؤخًرا، وهناك بلدان مختلفة في مراحل مختلفة من 
استكشاف البرامج المخصصة، فإن معظم البلدان في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي لم تضع بعد برنامج التوجيه قبل المغادرة. في 
غياب برنامج التوجيه قبل المغادرة والمصادر الرسمية للمعلومات حول هجرة اليد العاملة إلى الخليج، يتشكل مشهد المعلومات من 
خالل التدفقات غير الرسمية، بما في ذلك الشبكات الشخصية للمهاجرين ووسائل التواصل االجتماعي والوسطاء غير الشرعيين. بدون 

الوصول إلى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، غالبًا ما يتعرض العمال المهاجرون لخطر االستغالل واإليذاء.

البلدان التي ال تتبنّى مبادرات رسمية في مجال التوجيه قبل المغادرة 

PDO*
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في  تنظر  أن  المغادرة  قبل  التوجيه  برنامج  بعد  تضع  لم  التي  البلدان  في  للحكومات  ينبغي  التوصيات: 
إعداد ووضع  الناشئة في  الجيدة  الممارسات  إلى  تتطلع  اإلقليمية وأن  التجارب والخبرات  االستفادة من 
برنامج التوجيه قبل المغادرة. وباإلضافة إلى التعاون مع البلدان التي طورت بالفعل برامج للتوجيه قبل 
المغادرة، يجب على الحكومات النظر في العمل عن كثب مع المنظمات الدولية التي لديها خبرة واسعة 
في تصميم وتطوير مناهج وبرامج التوجيه قبل المغادرة في منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي. يمكن 
أن تكون المنصات اإلقليمية واألقاليمية بمثابة أماكن لتبادل الممارسات الجيدة، ويمكن أن تعزز التعاون 

اإلقليمي والتضامن حول حماية العمال المهاجرين

أبرز النتائج: تشترك البلدان في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي في مجموعة من التحديات المشتركة، ويُمكن أن تستفيد من تعزيز 
التعاون اإلقليمي.    

في السنوات األخيرة، ومن خالل المنصات اإلقليمية مثل المنتدى الوزاري اإلقليمي رفيع المستوى حول تنسيق سياسات هجرة العمالة 
في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي، برز توافق في اآلراء حول األهمية الحاسمة لتنسيق هجرة العمالة بين شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 
ودول الخليج بينما تواجه البلدان في منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي مجموعة من التحديات المتميزة لهجرة اليد العاملة، فإنها 
تشترك أيًضا في مجموعة من التحديات المشتركة في تعزيز حماية العمال المهاجرين في ممر الهجرة بين شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 
وبلدان الخليج. وكنتيجة للمقابالت التي أجريناها مع المخبرين الرئيسيين في جميع أنحاء المنطقة دون اإلقليمية، برز موضوع مشترك 
يتمثل في مدى لجوء البلدان في منطقة شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي إلى بعضها البعض للحصول على المشورة والدعم. وثمة مجموعة 
المنطقة،  المغادرة في  التوجيه قبل  العمالة وتطوير وتنفيذ برامج  الناشئة عن محاوالت تعزيز سياسة هجرة  الجيدة  الممارسات  من 

وتتعاون البلدان بشكل متزايد عبر الحدود لتبادل المعرفة والخبرات.
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تعليقات ختامية
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الملحق 1: العينات

قبل  توجيه  برامج  تتبنى  البلدان  كل  ليست  اإلفريقي؛  والقرن  إفريقيا  منطقة شرق  يغمر  الذي  التنوع  مراعاة  مع  العينات  اختيار  تم 
المغادرة، وال توفر المعلومات للمواطنين من خالل المصادر الرسمية، أو حتى تتوفر لديها القدرة المؤسسية إلنتاج وتقديم مثل هذه 
المعلومات. لذلك، اختلفت العينات عبر البلدان: تم تحديد الهدف من 10 مقابالت في البلدان التي تبنت بشكل رسمي برامج توجيه قبل 

المغادرة، وخمس مقابالت في البلدان التي لم تتبنى برامج توجيه قبل المغادرة رسميًا:

المواقع المتضمنةنطاق العينةالغرضأداة البحث

مقابالت المخبرين 
الرئيسيين مع 

مسؤولين حكوميين

جمع البيانات حول سياسات هجرة اليد العاملة 
لتشكيل المشهد العام للمعلومات؛ بيانات عن 
أصول برامج التوجيه قبل المغادرة وحالتها 

وتحدياتها والتطورات المستقبلية. لها جمع المواد 
والبيانات حول المعلومات المقدمة للجمهور 
وبرامج التوجيه قبل المغادرة، إذا لزم األمر.

15 مقابلة
مع مسؤولي الوزارات 

ذات الصلة

بروندي وجيبوتي 
وإثيوبيا وكينيا 

ورواندا والصومال 
وجنوب السودان 

وجمهورية تنزانيا 
المتحدة وأوغندا

مقابالت المخبرين 
الرئيسيين مع وكاالت 

التوظيف الخاصة: 
التوجيه قبل المغادرة 
ومقدمي المعلومات 

اآلخرين

فهم عملية وتجربة هجرة العمالة إلى الخليج
جمع البيانات عن المعلومات والدورات التدريبية 

وآليات تقديم المعلومات

بروندي وجيبوتي تم إجراء 11 مقابلة
وإثيوبيا وكينيا 

ورواندا والصومال 
وجنوب السودان 

وجمهورية تنزانيا 
المتحدة وأوغندا

مقابالت المخبرين 
الرئيسيين مع 

المهاجرين الخارجيين 
والعائدين

التركيز على التجارب على مستوى المجتمع 
للمهاجرين والعائدين وشبكات المهاجرين 

ومصادر المعلومات غير الرسمية. 

بروندي وجيبوتي تم إجراء 22 مقابلة
وإريتريا وإثيوبيا 

وكينيا، ورواندا، والصومال، 
وجنوب السودان، 
وجمهورية تنزانيا 

المتحدة وأوغندا

مقابالت المخبرين 
الرئيسيين مع 

منظمات المجتمع 
المدني والمنظمات 

غير الحكومية

جمع البيانات من المؤسسات التي تدعم المهاجرين 
والتي غالبًا ما تقدم معلومات تحل محل أو تكمل 

المعلومات التي توفرها الحكومة أو ال توفرها 
على اإلطالق.

بروندي وجيبوتي تم إجراء 13 مقابلة
وإثيوبيا وكينيا 

ورواندا والصومال 
وجنوب السودان 

وجمهورية تنزانيا 
المتحدة وأوغندا

تقدم لمحة عامة عن الخصائص االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية لبلدان المنشأ وبلدان المقصد؛ باإلضافة إلى المراجعة المكتبية 
تحليل اتجاهات الهجرة والعوامل المشجعة لها. 

تحدد وتحلل السياسات والتشريعات الحالية ذات الصلة بهجرة اليد العاملة. مراجعة السياسة 

السياسات وتعييين 
أصحاب المصلحة 

تحدد أصحاب المصلحة الرئيسيين والسياسات التي تشكل المشهد المعلوماتي للمهاجرين من سياق شرق إفريقيا 
والقرن اإلفريقي.
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الدولية في شرق إفريقيا 

والقرن اإلفريقي
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تمثل بروندي طرفًا في العديد من االتفاقيات التي لها آثار على هجرة اليد العاملة. وتشمل هذه االتفاقيات االتفاقية الخاصة 
بالعمل الجبري، 1930؛ والميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)سيداو(. ووقعت على بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا.

ق جيبوتي على اتفاقية العمال المهاجرين في عام 1949. ومع ذلك، صدقت جيبوتي على االتفاقية الدولية لحماية  لم تصّدِ
المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 1990، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال في عام 2005. وفي  العمال  حقوق جميع 
الحرة  بالحركة  للجماعة االقتصادية اإلفريقية ذات الصلة  ة  المؤسّسِ المعاهدة  2018، وقعت جيبوتي على بروتوكول  عام 
لألشخاص، وحق اإلقامة، وحق االستقرار. وفي عام 2019، صدقت على االتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية 

اإلفريقي. 

صدَّقت إريتريا على اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 1999. بينما رفضت إريتريا 
التوقيع على العديد من اتفاقيات هجرة اليد العاملة، بما في ذلك االتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية سياسة العمالة )منظمة العمل الدولية 1965(. وكانت إريتريا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا 
التي قررت عدم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية. ليس هذا فحسب، بل إنها لم توقع على بروتوكول 
مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 .)2004(

ق بعد على  صدَّقت إثيوبيا على اتفاقية العمل الجبري لعام 1930، واتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة لعام 1997. ]لم تصّدِ
اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين لعام 2011، واتفاقية العمال المهاجرين لعام 1949، واتفاقية العمال المهاجرين لعام 
1975، واتفاقية العمال المهاجرين لعام 1975، واتفاقية األمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

لعام 1990. 

تعد كينيا طرفًا في العديد من االتفاقيات المتعلقة بهجرة اليد العاملة. لتنظيم نشاط وكاالت التوظيف الخاصة، نفذت حكومة كينيا 
قانون مؤسسات العمل، وقانون التوظيف في عام 2007، وقانون مكافحة االتجار باألشخاص في عام 2010. باإلضافة إلى 
ذلك، تعتبر كينيا طرفًا في اتفاقية العمال المهاجرين لعام 1949 واتفاقية العمال المهاجرين لعام 1975. وقد جرت مناقشات 
بشأن التصديق على اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة لعام 1997؛ واتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين لعام 2011؛ 
العمال  الدولية لحماية حقوق جميع  2019؛ واالتفاقية  لعام  العمل  العنف والتحرش في عالم  القضاء على  واالتفاقية بشأن 
ة للجماعة االقتصادية اإلفريقية ذات الصلة بالحركة  المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990؛ وبروتوكول المعاهدة المؤسّسِ

الحرة لألشخاص، وحق اإلقامة، وحق االستقرار. 

الملحق 2: الهجرة والصكوك الدولية في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي
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صدَّقت رواندا على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990؛ واتفاقية العمل الجبري 
لعام 1930؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. ويفرض قانونها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة 
إلى حماية  بالبشر، ويهدف  المتاجرين  بالسجن وغرامات على  )2018( عقوبات  باألشخاص واستغالل اآلخرين  االتجار 
المعاهدة  إفريقية صادقت على بروتوكول  أربع دول  لهم. وتعد رواندا واحدة من  العون  يد  بالبشر وتقديم  االتجار  ضحايا 

سة للجماعة االقتصادية اإلفريقية المتعلقة بحرية تنقل األشخاص، والحق في اإلقامة، والحق في االستقرار.  المؤّسِ

ق الصومال بعد على العديد من اتفاقيات هجرة اليد العاملة، بما في ذلك االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال  لم تصّدِ
المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين.

وقعَّت جنوب السودان على عدد محدود من اتفاقيات العمل بعد استقاللها في عام 2012، مثل اتفاقية العمل الجبري لعام 
1930، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957، واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 1999. ومن ناحية أخرى، لم 
ق جنوب السودان على اتفاقية العمال المهاجرين أو اتفاقية سياسة العمالة )منظمة العمل الدولية، 1965(، وكذلك لم  تصّدِ
ق على اتفاقية العمال المهاجرين )بنود تكميلية(، 1975 )رقم 143(. وتعد جنوب السودان إحدى الدول الموقِّعة على  تصّدِ
ة للجماعة االقتصادية اإلفريقية المتعلقة بحرية تنقل األشخاص، والحق في اإلقامة، والحق في  بروتوكول المعاهدة المؤسّسِ

االستقرار. 

تعد جمهورية تنزانيا المتحدة طرفًا في اتفاقية العمال المهاجرين لعام 1949. ولم تقم تنزانيا بالتوقيع على بروتوكول المعاهدة 
ة للجماعة االقتصادية اإلفريقية المتعلقة بحرية تنقل األشخاص، والحق في اإلقامة، والحق في االستقرار.  المؤسّسِ

اآلن على  وتعمل   ،1975 لعام  تكميلية(  )بنود  المهاجرين  العمال  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  أوغندا على  صدَّقت 
التصديق على االتفاقية رقم 97 بشأن اتفاقية العمال المهاجرين لعام 1949، وبروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة 
االتجار باألشخاص، وخاصةً النساء واألطفال. صدقت أوغندا أيًضا على اتفاقية األمم المتحدة الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 لعام 1975. وعالوة على ذلك، قامت 
ة للجماعة االقتصادية اإلفريقية المتعلقة بحرية تنقل األشخاص، والحق في  أوغندا بالتوقيع على بروتوكول المعاهدة المؤسّسِ

اإلقامة، والحق في االستقرار. 

الملحق 2: الهجرة والصكوك الدولية في شرق إفريقيا والقرن اإلفريقي
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مقتطف من النشرة اإللكترونية األسبوعية لوكالة التوظيف الوطنية، The Weekly e-Shot )كينيا( 

30thAug-4th Sept 2021

Weekly e-SHOT
NEA

Issue
No

7

 

This
Week
 
Let’s Share
Information 
on

The National Employment 
Authority (NEA) was 
established in April, 2016 by an 
Act of Parliament (the National 
Employment Authority Act 
2016) . The Authority main 
policy priorities are the promo-
tion of employment in all 
aspects of national develop-
ment. Speci�ic policy priorities 
are:

ABOUT NEA

1 Employment creation, 
especially for the youth, 
minorities and marginalized 
groups

Provision of labour market 
information;

Re-engineering of public 
employment services; and

Promotion of foreign 
employment.

2

3

4

here are six Gulf Co-operation Council states: Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), and Kenya 
workers heading for the Middle East typically end up in one of these. 

Across the Gulf States, Kenyan people are finding work in education, domestic 
households, security, construction and engineering, tourism, agriculture, 
finance and the medical professions
Non-citizens account for more than half the workforce across the Gulf States, while in 
four of the six, non-citizens also make up more than half the population. Emirati 
citizens make up just 20 per cent of the population across the UAE – the rest have 
come from Africa, India, Pakistan, Europe or America.

HOW TO GET A JOB IN THE GULF

For you to work in the Gulf there are different requirements depending on the type of 
job. However, the following are mandatory minimum requirements for all jobs: –

• Passport that is valid for minimum two years
• Job contract
• Work permit
• Medical certificates
• Employee contract
• Professional and educational certificates

THE PROCESS OF GETTING A JOB IN THE GULF

 
1. Look out for Advertisement

Job opportunities are advertised by Registered Private Employment Agencies (PEA) 
through www.neaims.go.ke. You can access contact information of PEAs who have 
been registered and accredited by National Employment Authority (NEA) here. 
https://neaims.go.ke/EmploymentAgencyList.aspx

�

More information on Kenyan migrant workers is available on :https//kmw.nea.go.ke

Kenya’s 
Labour  
Migration in 
the Gulf  
Cooperation 
Council 
States

المصدر: وكالة التوظيف الوطنية،Weekly e-SHOT )30 أغسطس - 4 سبتمبر 2021(.

الملحق 3: مواد اإلعالم والتوعية
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 Rights and Responsibilities of Relevant Actors on Labour مقتطف من
 Migration in Ethiopia

حقوق ومسؤولیات الجھات الفاعلة ذات الصلة بشأن ھجرة العمالة في إثیوبیا

8

عند الوصول إلى بلد المقصد وأثناء التوظیف

▼

التأقلم مع األسرة وطرق عیشھم ضمن حدود حقوق اإلنسان الدولیة المعترف بھا.

▼

حمل بطاقة الھویة في جمیع األوقات وإبالغ رب العمل قبل مغادرة المنزل.

▼

االلتزام بقوانین الدولة والعادات والتقالید االجتماعیة، فضالً عن القیم الدینیة والثقافیة واألخالقیة، طالما أنھا 
ال تنتھك حقوق اإلنسان الدولیة المعترف بھا.

▼

تنفیذ األعمال المتفق علیھا في عقد العمل بنزاھة واجتھاد. 

▼

الحفاظ على سریة المعلومات المتعلقة بأرباب العمل لدیك، وحمایة األموال والممتلكات ورب العمل وأي أشخاص 
یقیمون في المنزل أو الزوار، 

▼

للتصرف بحسن نیة في جمیع األوقات.

▼

اتباع تعلیمات وتوجیھات رب العمل بالطریقة المثلى، ما لم تكن تنتھك القانون أو عقد العمل، أو تعرض حیاة 
العمال / األطراف األخرى أو أموالھم للخطر. 

▼

حمایة األغراض التي تم تسلیمھا لك ألداء عملك، والتعامل مع ھذه األغراض وفقًا لطبیعة استخدامھا، 
وإعادتھا إلى رب العمل عند إنھاء خدمتك. 

.Rights and Responsibilities of Relevant Actors on Labour Migration in Ethiopia المصدر: منظمة العمل الدولية - كتيب

الملحق 3: مواد اإلعالم والتوعية
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حقوق ومسؤولیات العمال المنزلیین المھاجرین اإلثیوبیین1.

حقوق العمال المنزلیین المھاجرین

یتمتع العمال المنزلیین المھاجرین بالحق في: 

قبل المغادرة في إثیوبیا

حقوق ومسؤولیات الجھات الفاعلة ذات الصلة بشأن ھجرة العمالة في إثیوبیا

4

▼

الحصول على تدریب واٍف على المھارات المھنیة والمعلومات المتعلقة بھجرة الید العاملة النظامیة، لتزوید 
أنفسھم بالمھارات والمعارف الالزمة للھجرة بشكل أفضل 

▼

االطالع على شروط وأحكام التوظیف واإللمام بھا بطریقة مناسبة وقابلة للتحقق وسھلة الفھم، بما في ذلك اسم 
وعنوان رب العمل / مكان العمل، وفترة العقد، ونوع العمل وظروف العمل، واألجور وتواتر المدفوعات، 

وساعات العمل الیومیة، واإلجازة السنویة، وفترات الراحة الیومیة واألسبوعیة، وشروط العودة إلى الوطن، 
والشروط واألحكام المتعلقة بإنھاء الخدمة. 

یمكنني إرسال األموال إلى عائلتي من   •
خالل بنك أو شركة تحویل أموال.

یحق لي الحصول على یوم عطلة أسبوعیة،   •
وھو یوم واحد في األسبوع.

یحق لي الحصول على فترة راحة وتناول   •
وجبات الطعام.

ال یستطیع صاحب العمل إجباري على   •
العمل عند شعوري بالمرض.

اإلجازة السنویة.  •
یحق لي الحصول على مكافأة.  •

لدّي الحق في الحمایة والمساواة في المعاملة.  •
األجر واالمتیازات.  •

لدّي الحق في االحتفاظ بوثائقي الخاصة.  •
لدّي الحق في أن أتقاضى راتبي مرة واحدة في الشھر،   •

في یوم العمل.
لدّي الحق في الحصول على أجر مقابل العمل المنجز.  •

لدّي الحق في حریة التنقل.  •
لدّي الحق في إنھاء عقد عملي.  •
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حقوق ومسؤولیات الجھات الفاعلة ذات الصلة بشأن ھجرة العمالة في إثیوبیا

أدوار ومسؤولیات الحكومة في دول األصل والمقصد 4.

أدوار ومسؤولیات الحكومة في دول المقصد

تلتزم الحكومة في بلد المقصد بما یلي:

▼

ضمان تمتع العمال المھاجرین بالعدالة - المثول أمام المحاكم المناسبة، أو الحصول على اإلنصاف من 
مظالمھم، أو االمتثال من خالل آلیة راسخة للتعامل مع الشكاوى لتسویة المنازعات بین العمال المھاجرین 

وأرباب العمل.

▼

التأكد من أن القوانین واللوائح التي تحمي العمال المھاجرین مطبقة فعلیًا، وأنھا تشكل رادًعا فعاالً - بما في ذلك 
عملیات التفتیش المنتظمة لظروف العمل والمعیشة، واإلشراف على االمتثال لعقود العمل واالتفاقیات الثنائیة.

▼

منح المساواة في المعاملة بین العمال المھاجرین والعامل الوطني. 
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دلیــل التدریــب قبل المغادرة للعمــال المنزلییــن المھاجرین اإلثیوبیین

6

مستشارو السفر 
واإلجراءات الجمركیة 

في المطارات

الجلسة 1-1
االستعدادات لمغادرة سلسة من إثیوبیا

لضمان تمتع المھاجرین المغادرین بالمعرفة الكافیة، واالستعداد لحیازة وثائق السفر األساسیة، األھداف: 
وتصاریح العمل، والوثائق األخرى ذات الصلة قبل مغادرتھم بشكل قانوني من إثیوبیا ودخول بلدان 
المقصد األخرى.  كما توضح الجلسة أیًضا أھمیة ممارسات المعالجة السلیمة لوثائق السفر، وتنصح 

باإلجراءات الواجب اتخاذھا في حالة فقد الوثائق.

نموذج لجواز السفر، والتأشیرة، وعقد العمل، ووثائق التأمین، وجھاز ھاتف محمول واحد على المواد:
األقل بھ جمیع أرقام ھواتف الطوارئ الالزمة،  وتذكرة الطیران (لیتم عرضھا على المشاركین أثناء 

المناقشات)

العصف الذھني وتحلیل دراسة الحالة والمناقشات العامة التفاعلیة النشاط:

اطلب من المشاركین إدراج أنواع الوثائق المتعلقة بالسفر والعمل، والوثائق المھمة األخرى التي من 
المفترض أن تكون بحوزتھم. وقم بتشجیع المشاركین أیًضا على مراجعة دراسة الحالة التالیة المتعلقة 
بـ "حواء" وتحلیل وضعھا، والتوصل إلى إجراءات وقائیة محتملة كان على "حواء" اتخاذھا حتى ال 
تفقد وثیقتھا. تحقق أكثر واطلب منھم معرفة الخطوات التي یجب علیھم اتخاذھا الستعادة أو استبدال 

وثیقة السفر المفقودة.

30 دقیقةاإلطار الزمني: 

1.1 المعطیات المقدمة لتحلیل دراسة الحالة  
وثیقة حواء المفقودة

سافرت حواء بعد تودیع عائلتھا إلى أدیس أبابا لتتجھ إلى بلدھا الذي تقصده. وقد أمضت األیام الخمسة األخیرة قبل موعد مغادرتھا في 
منزل قریبھا الواقع في مدینة كولف بأدیس أبابا. وفي یومھا الثاني في أدیس أبابا، اكتشفت فجأة أنھا فقدت جواز سفرھا وھي في طریقھا 

إلى أدیس أبابا.  ُصدمت وبدأت تبكي عندما أدركت أن المھاجرین المغادرین یجب أن یكون بحوزتھم جمیع وثائق السفر األساسیة. 

الوحدة
1
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12

نصیحة إرشادیة 1-2 
كن واثقًا في ممارسة مھاراتك اللغویة األساسیة، واستعد إلنشاء عرض تقدیمي إیجابي عن نفسك عند 

اجتماعك األول مع رب العمل / الكفیل. 

• 

لك مطلق الحریة في مقابلة صاحب العمل بالطریقة الالئقة التي تحلو لك، بما في ذلك نمط المالبس المقبول ثقافیًا / دینیًا،  وتعبیرات الوجھ  •
المناسبة، واالستعداد للرد على األسئلة. حافظ على أسلوبك الجید وتواصلك الشخصي المتواضع مع رب العمل في جمیع األوقات.

عندما تلتقي وجًھا لوجھ مع رب العمل، ال تتردد في تقدیم المعلومات األساسیة عن نفسك بشكل صحیح 

ن عالقة إیجابیة مع  استمر في التدرب على بعض الكلمات األساسیة وحفظھا في لغة البلد الذي تقصده حتى تبدأ بدایة جیدة، وتكِوّ
صاحب العمل. 

الحظ أن صاحب العمل ھو كفیلك، وھو المسؤول قانونًا عن إقامتك والعمل في بلد المقصد بموجب ما أطلق علیھ نظام "الكفالة". •

• 

الوحدة
2

تكوین عالقات 
عمل سلسة مع 

رب العمل / الكفیل

الجلسة 1-2  
توطید العالقة مع رب العمل أو الكفیل في االجتماع األول

تمكین المشاركین من التمتع بتجربة سلسة عند المقابلة المباشرة مع رب العمل / الكفیل ألول مرة في بلد األھداف: 
المقصد.  

صور تعرض نموذًجا لمنزل صاحب عمل المفترض وأنماط التحیة واالستخدام الیومي للغة. المواد:

قّسم المشاركین إلى أزواج، واطلب منھم لعب أدوار رب العمل، ویشرع الموظف في ممارسة المھارات النشاط:
اللغویة األساسیة والمعلومات التي یتبادلونھا مع بعضھم البعض لمدة 15 دقیقة كمعدل متوسط. ثم اطلب 
منھم تبدیل األدوار واالستمرار في ممارسة مھاراتھم اللغویة للجولة الثانیة المتمثلة في 15 دقیقة أخرى. 
وبمجرد االنتھاء من لعب األدوار؛ قم بتشجیع المشاركین على التفكیر فیما قام بھ أقرانھم وما یعنیھ لقاء 

رب العمل / الكفیل ألول مرة. دقق في األسئلة، واسألھم عن مخاوفھم واھتماماتھم.

45 دقیقةاإلطار الزمني: 
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28

المعطیات 1-6
حالة لُبابة

لُبابة ھي لبابا عاملة منزلیة مھاجرة، تركت قریتھا في ریف "إیلو آغا"، بالقرب من بلدة ھولوتا قبل عامین للعمل في إحدى الدول 
العربیة. وعندما أخبرت لُبابة صاحبة عملھا أنھا تخطط للعودة إلى وطنھا في إثیوبیا، عرضت علیھا صاحبة المنزل أدوات المطبخ 

المستخدمة على سبیل الھدیة، وحصلت على راتب آخر ستة أشھر. ومن ناحیة أخرى، كان علیھا أن تدفع مبلغًا كبیًرا من المال لشحن 
المواد التي أھدتھا لھا صاحبة المنزل. وأرسلت المبلغ المتبقي عن طریق صدیقتھا إلى عمھا، والذي طلبت منھ أن یستأجر نیابةً عنھا 
منزالً تجاریًا في وسط بلدة ھولوتا. دائًما ما كان یراودھا حلم افتتاح كافیتریا صغیرة لدعم نفسھا اقتصادیًا. ولكن لم یكن الوضع عند 
عودتھا إلى وطنھا كما توقعت. فعندما عادت في نھایة المطاف إلى وطنھا، اكتشفت أن ما أنفقتھ على شحن أدوات المطبخ كان یكفي 

لشراء أدوات جدیدة من أدیس أبابا. كما أصیبت أیًضا بخیبة أمل من عمھا الذي خان ثقتھا، ووجدتھ یستھلك نقودھا الستخدامھ الخاص. 
وفي نھایة األمر، اعترت لُبابة صدمة شدیدة، وألقت باللوم على نفسھا لعودتھا إلى وطنھا. ولذلك، قررت العودة إلى بلد آخر. 

الوحدة
6

إدارة وإرسال األموال 
إلى إثیوبیا

الجلسة 1-6  
إدارة التحویالت النقدیة والحواالت 

ضمان تمتع المشاركین بفھم واضح ألھمیة المدخرات وإدارة أموالھم وتحویلھا من خالل قنوات مالیة األھداف: 
موثوقة

قصة حالةالمواد:

اسأل المشارك عن أسباب وكیفیة إرسال المھاجرین األموال إلى إثیوبیا. وشجع المشاركین أیًضا إذا النشاط:
كانوا یعرفون مھاجرین آخرین فشلوا في االدخار أو إرسال األموال إلى أوطانھم. وما السبب في 

رأیھم وراء فشلھم في القیام بذلك.

30 دقیقةاإلطار الزمني: 
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منزالً تجاریًا في وسط بلدة ھولوتا. دائًما ما كان یراودھا حلم افتتاح كافیتریا صغیرة لدعم نفسھا اقتصادیًا. ولكن لم یكن الوضع عند 
عودتھا إلى وطنھا كما توقعت. فعندما عادت في نھایة المطاف إلى وطنھا، اكتشفت أن ما أنفقتھ على شحن أدوات المطبخ كان یكفي 

لشراء أدوات جدیدة من أدیس أبابا. كما أصیبت أیًضا بخیبة أمل من عمھا الذي خان ثقتھا، ووجدتھ یستھلك نقودھا الستخدامھ الخاص. 
وفي نھایة األمر، اعترت لُبابة صدمة شدیدة، وألقت باللوم على نفسھا لعودتھا إلى وطنھا. ولذلك، قررت العودة إلى بلد آخر. 

الوحدة
6

إدارة وإرسال األموال 
إلى إثیوبیا

الجلسة 1-6  
إدارة التحویالت النقدیة والحواالت 

ضمان تمتع المشاركین بفھم واضح ألھمیة المدخرات وإدارة أموالھم وتحویلھا من خالل قنوات مالیة األھداف: 
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قصة حالةالمواد:

اسأل المشارك عن أسباب وكیفیة إرسال المھاجرین األموال إلى إثیوبیا. وشجع المشاركین أیًضا إذا النشاط:
كانوا یعرفون مھاجرین آخرین فشلوا في االدخار أو إرسال األموال إلى أوطانھم. وما السبب في 

رأیھم وراء فشلھم في القیام بذلك.

30 دقیقةاإلطار الزمني: 
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1

أمور یجب مراعاتھا والقیام بھا قبل أن تقرر الھجرة

أمور إیجابیة قد تتعرض لھا

 .التفكیر في األسباب التي تدفعك إلى الھجرة من أجل تحقیق أھدافك

 األھداف المالیة

أھداف متعلقة بأسلوب الحیاة  

 .وضع خطة مالیة وتقدیر واضح للمبلغ الذي یمكنك كسبھ / ادخاره

.إجراء مناقشة مفتوحة حول السفر الذي تنوي القیام بھ مع األشخاص الذین تھتم بھم

.الحصول على التدریب الذي تحتاجھ للوظیفة التي تریدھا

 أداء االستعدادات المالیة، مثل فتح حساب مصرفي و/أو البحث عن شخص یتولى
شؤونك المالیة نیابةً عنك.

 كسب األموال: قد تكون قادًرا على الكسب جیًدا واالدخار وإعالة
نفسك وعائلتك؛ ومن ثم ستتمكن من القضاء على حالة الفقر، 

ومنح نفسك وأسرتك حیاة أفضل.

 تنمیة المھارات: قد تكتسب مھارات جدیدة، مثل مھارات الطبخ
الدولیة، والمھارات اللغویة، والقدرة على التوافق مع أنماط شخصیات 

مختلفة، وإدارة الوقت. قد تُستغل ھذه المھارات بشكل مثمر في 
إثیوبیا.

.Information Package for Domestic Migrant Workers )Ethiopia( :المصدر

الملحق 3: مواد اإلعالم والتوعية
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أمور یجب اإللمام بھا قبل مغادرتك

 الحصول على معلومات دقیقة وكافیة عن الھجرة: تجنب الدعایة المضللة المتعلقة
بسمات مراحل الھجرة المختلفة.

   معرفة السبل المختلفة للتوظیف: الترتیبات الحكومیة أو التي تنظمھا الحكومة؛
وكالء/وكاالت التوظیف الخاصة؛ من خالل الشبكات غیر الرسمیة / األقارب / 
األسرة، وفي بعض الحاالت یمكن أن تحدث عملیات التوظیف من قِبل صاحب 

العمل نفسھ مباشرة.

   یجب أن یكون وكیلك كیانًا قانونیًا/مرخًصا وجدیًرا بالثقة: وكالء التوظیف ھم
وسطاء بینك وبین أرباب العمل، ویمكنھم التعامل مع عملیة التوظیف.

   معرفة تكالیف السفر: إذا تم تعیینك أو توظیفك من قبل رب العمل، فال یجب
علیك دفع تكلفة سفرك. ویجب على وكیل التوظیف أو رب العمل دفع مصاریف 
السفر. وفي بعض الحاالت، قد تفرض وكالة التوظیف علیك رسوًما مقابل بعض 

الخدمات.

   اإلعداد والتدریب قبل المغادرة: یفید التدریب قبل المغادرة في إعالم العمال
المھاجرین بالمعلومات ذات الصلة وتزویدھم بھا.
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2

حافظ على سالمتك
وقدم إلیك الوعود 

إذا تــودد إلیك أحدھم 
بغرض الصداقة بوظیفة 
ســھلة فقد یكذب علیك. 

بأجر جید

43

محادثة منزلیة أساسیة 
العربیة اإلنجلیزیة

1Teach me how to use the cooker - 

2What is this ? ما ھذا؟
علمني كیفیة استخدام الطباخ

3I am sickأنا أشعر بالتعب واإلجھاد
4Can I rest please ?

Can I �nish this �rst ?

ھل یمكنني الراحة من فضلك؟
ھل یمكنني "إنھاء" ھذا أوالً؟5
6I am coming أنا قادمة
7Can I call my family ?ھل یمكنني االتصال بأسرتي؟
8I have four children لديَّ أربعة أطفال
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4

تعرف على ما یلي!
یجب أن یتوفر لدیك عقد. إذا ُطلب منك توقیع عقد بعد وصولك إلى بلد المقصد، یرجى 
طلب مشورة شخص تثق بھ لمراجعة العقد قبل التوقیع علیھ. ینطوي العقد على أھمیة 
قصوى ألنھ وثیقة قانونیة تنص على واجبات والتزامات كل من صاحب العمل وأنت 

كعامل. وتأكد من حصولك على نسخة من العقد، وأنك تفھم جمیع البنود والشروط الواردة 
في العقد. یجب أن یتضمن العقد على األقل تفاصیل عن كل مما یلي:

أ

ع

ص

م

ر

س

ض

إ

خ

ن

اسمك

عنوان عملك

صاحب العمل 

مھامك

راتبك وامتیازاتك

ساعات العمل (ال تزید عن ۱۲ ساعة في الیوم، بما في ذلك العمل اإلضافي)

كیف یتم حساب أجر العمل اإلضافي

استحقاقات اإلجازة

أي خصومات یتم استقطاعھا

تفاصیل حول إنھاء العقد

معلومات 
العقد

 

عزیزتي، لقد أصبح عقدِك 
جاھًزا، یرجى اإلسراع 

بالحضور وقراءتھ بعنایة 
قبل التوقیع علیھ.

أشكرك، سأحضر 
على الفور.

22

GENERAL WORK- 

RELATED INFOMATION

تعرف على مسؤولیاتك وقوانین العمل

شھادة عدم ممانعة من جھة العمل عند 
انتھاء العقد

التعرف على بنود العقد: الراتب، 
المستحقات، فترة ترك العمل، آلیات 

تسویة المنازعات

نظام الكفالة: كفیلك (الكفیل بالعربیة) ھو 
صاحب العمل (بصفة عامة، یتمثل الحد 

األدنى لمدة العقد في سنتین)؛ اإلقامة: 
تصریح العمل / اإلقامة

تعرف على 
قواعد تسویة 

المنازعات

معرفة فترة 
االختبار

إبالغ وكالة وبعثة 
التوظیف

فترة اإلخطار 
واالمتیازات، مثل 
تذاكر العودة إلى 
الوطن

شروط وأحكام 
اإلجازة المرضیة 
مدفوعة األجر

مستحقات 
السكن والغذاء 
واالنتقاالت من 
صاحب العمل

كن مسؤوالً
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