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 :مقدمة

شكمت بمدان الخميج العربية منطقة جذب رئيسية لمعمالة المصرية خالل العقود الخمس  
األخوة والمغة،  يالماضية، وفق عوامل الوفرة االقتصادية، والحاجة لمبناء والتطوير، وعنصر 

والجوار الجغرافي. وقد أسيمت أيدي العمل المصرية في وضع المبنات األساسية لمنيضة 
 االقتصادية والعمرانية والتعميمية والصحية والخدمية في تمك البمدان.

وتتخذ مسألة العمالة المصرية المياجرة في بمدان الخميج العربية طبيعة خاصة بالنظر  
وخاصة نظام الكفيل الذي تنظر إليو حكومات إلى طبيعة نظم العمالة المتبعة في تمك البمدان، 

كعنصر أمان في استقدام وتشغيل العمالة، ال سيما في ضوء الشعور  –ومجتمعاتيا–تمك البمدان 
 بتيديدات خارجية متنوعة.

غير أن التمسك بنظام الكفيل لم يعد ممكنًا عمى النحو الذي كان معمواًل بو طوال العقود  
السابقة، خاصة في ضوء تطور المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، وقواعد منظمة العمل الدولية 

التوصيات(، والجيود العالمية لمكافحة صور اإلتجار بالبشر، فضاًل عن المخاوف  –التفاقات )ا
من فرص التوظيف السياسي النتياك القواعد العالمية الجارية، ما حدا بحكومات بمدان الخميج 
لتبني بعض التطورات التي اتسمت بالبطء لمتحفيف من القيود الشائعة والوقاية من الممارسات 

 ، فإنو ُيتوقع المضي في ىذه التطورات والتحسينات مستقباًل.ءكرر ضررًا، ولكن رغم البطاأل

وتعرض ىذه الورقة لموجز حول نظم العمالة في الخميج في ضوء التطورات التشريعية  
واإلدارية التي صدرت في بعض تمك البمدان، بما في ذلك الفرص المتاحة لتعزيز الحماية لمعمالة 

بصفة عامة، وفرص استفادة العمالة المصرية بيذه التطورات، وبعض السبل الممكن الوافدة 
 فرص بشكل إيجابي، ووسائل وآليات المساعدة المتاح تبنييا.لاتباعيا لتوظيف ىذه ا

 

 :التشريعات والنظم المتصمة بالعمالة الوافدة في دول الخميج

دول مجمس التعاون الخميجي من قبل  نتيجًة لالنتقادات الطويمة والقديمة التي تواجييا 
 وفي إطار ،لاالعمحقوق ومنظمات  ،والمنظمات الحقوقية يمية،مالعالمية واإلق عالماإلوسائل 

اتخذت دول الخميج منحى جديد مغاير من  ،خاصةبصفة جيود وضغوط منظومة األمم المتحدة 
تيمة األحيان بوصمو ب خالل التخفيف من وطأة نظام الكفيل وما شابو من عيوب أدت في بعض

 "، والحقًا كذلك وضعو بين صور "جرائم االتجار بالبشر"، عمى صمة بما الرقب "األشكال الشبيية

 حقوقيا المتنوعة. المياجرة وانتياك يتيحو ىذا النظام )الكفيل( من فرص استغالل العمالة
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 من الممارسات الضارة لنظام الكفيل ما يمي: قائمة الشكاوى الرئيسيةوتضم  

  منح أرباب العمل الحق في إلغاء إقامة العامل أو فسخ تأشيرات العمال 

   الحصول عمى موافقة الكفيل لمغادرة العامل البالد أو تغيير العمل 

  االحتفاظ بجواز السفرالحرمان من التنقل عبر 

 (اليروببالغات ) لتخمي عن العامل دون نقل الكفالةا  

 عدم مطابقة عقد العمل بالواقع الفعمي، وعدم احترام مستحقات العامل 

 )اخضاع العمالة لظروف عمل قاسية )السكن، العالج، الغذاء، األجر، الراحة، اإلجازة 

زاء اإلشكاليات المتزايدة واالنتقادات المتنوعة، وكذا االتساق مع جيود اإلصالح  وا 
المستدامة في تمك البمدان، فقد اعترفت حكومات بمدان الخميج والتحديث ضمن خطط التنمية 

بعضيا من سعت الكفيل المعمول بو تستحق البحث والتعديل، و  نظامفي مساوئ وجود ب العربية
وقت مبكر نسبيًا لمراجعة نظم العمل بصورة متكاممة لتتناسب مع مقاصد تحسين احترام حقوق 

أت خطوات إصالحية تتسم بالتدرج، فضاًل عن محاولة ربط اإلنسان ومعايير العمل الدولية، وبد
 ىذه اإلصالحات بخطط استراتيجية لتعزيز تشغيل المواطنين في الوظائف المالئمة.

وتبعتيا  ،5008العام  في نظام الكفيل "إلغاء" باإلعالن عن "البحرين"مممكة فبادرت 
أوصاف من قبيل "إلغاء" أو  كانت وان ،أو عزميا لذلك الغاء ىذا النظام دول أخرى في إعالن

ال تناسب التدليل عمى تغيير عممي جذري في النظام، لكنيا مقدمة حذف مصطمح "الكفيل" ذاتو 
 أولية لتخفيف وطأة النظام والقيود والفجوات التي تبيح الممارسات األكرر ضررًا.

 -مجتمعاتياو -وال يخل ىذا التقييم بأىمية األخذ في االعتبار حاجة تمك الحكومات 
لتبني نظم تتناسب أكرر مع طبيعة الحياة االجتماعية والرقافة السائدة واعتبارات األمن 
واالحتياجات التنموية، لكن تحقيق المعادلة والتوازن بين اعتبارات الحاجة الوطنية لكل بمد وتأمين 

 الحماية السميمة لمعمالة الوافدة أمر ال يزال بحاجة ألشواط من التحديث.

ا لتعقد وتشابك العمل بنظام الواقع العممي نظرً صعوبات في  تواجو تمك المبادراتف
معالجة أوضاع و  ،قامة والعمل األىميوالقوانين المنظمة لمعمل بين اإل مع القرارات "الكفيل"

وعمالة البناء وعمالة  العمالة المساعدة والعمالة المنزليةقطاعات ذات طبيعة خاصة مرل 
  .القطاع الخاص وفيالعمل في القطاع الحكومي  الزراعة، فضاًل عن

ألىمية حماية حقوق العمال التحدي  تفيم الكفيل ذاتوالمجتمع الخميجي و وعي  ويشكل
 العماليعد نقص وعي ، و الرئيسي في تطبيق أي قانون أو نظام أو سياسات سابقة أو جديدة
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التحدي الراني الرئيسي، حيث تقوم  القانونية ومقومات الحماية وآليات تطبيقياالوافدين بالنظم 
الة، خبرة صاحب العمل عمى استغالل الرغرات الموجودة لتأمين مزايا أفضل عمى حساب العم

النابعة عن مخالفات الفالت من ي اإلتجارب سابقة ففادة من تسوتقوم خبرة العمالة عمى اال
 .مظالم حقيقيةأخطاء ذاتية أو عن 

لمراجعة  عمى فترات زمنية متعاقبة في اتخاذ تدابير أكرر ميالً  الخميج وشرعت حكومات
ومنيا منذ مطمع التسعينيات من القرن الماضي تبني سياسة لزيادة  ،ىيكمة نظام العمالة الوافدة

 االعتماد عمى العمالة غير العربية، واآلسيوية األقل أجرًا بصفة خاصة.

 المصرح بو قامة والعملخرًا عمى سبيل المرال تنفيذ حمالت متابعة قانونية اإلومنيا مؤ 
والتي ترتب عمييا موجات من ترحيل العمالة المخالفة  (حمالت تصحيح أوضاع العمالة الوافدة)
 مشددة، بما في ذلك عقوبات سالبة لمحريات في بعض األحيان.و تحميميم غرامات مالية أ

نسب كبيرة من وعودة  الوفدة من ناحية،لتقميل العمالة طبيعة الحال ب ىذه التدابير أدتو 
إلى بمدانيم لتفادي اإلجراءات  العمالة، فضاًل عن اضطرار األسر المرافقة لمعمال لمعودة

والتكاليف واألعباء المالية، وقد تضررت منيا العمالة المصرية بصفة خاصة في سياق حرص 
 كمما أمكن توفير احتياجاتيم المعيشية.المصريين عمى اصطحاب أسرىم 

في  كما تزايد اعتماد بمدان الخميج عمى العمالة الغربية في الوظائف ذات الطبيعة التقنية
سياق عمميات التحديث الصناعي والتكنولوجي، باإلضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من 

شغيل الوطنية واالعتماد عمى الوظائف الجيدة ألبناء تمك البمدان في إطار تعزيز سياسات الت
 خريجي الجامعات األجنبية.

 

 :العمالة المصرية في الخارجمعوقات 

ىناك عدة معوقات تواجو العمالة المصرية في العمل خارجا وخاصة في دول الخميج 
  أدت إلى ضرورة تخفيف أعداد العمالة الوافدة والمصرية عمى وجو الخصوص منيا:

 تزايد نسب البطالةو ية في العالم التغيرات االقتصاد -
 سرىمأمعدالت النمو السكاني بما فييا الزيادة السكانية المتعمقة بالعمالة الوافدة و  -
 المصرية التحريض ضد العمالة حمالت التشويو و التمييز و  -
 الجيل بالنظام القانوني لمعمل -
 فاعمية نظام العدالة واالنصاف والشكاوى ووسائل االنصافنقص  -
 تكوين أو االنضمام إلى النقابات والتحالفات والجمعيات والجاليات الرسمية صعوبات -
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 غياب أو ضعف نظامي التأمين االجتماعي والصحي -
 التنافسية مع العمالة األسيوية -
 المين المغمقة أمام العمالة المياجرة -
 حمالت تصحيح أوضاع العمالة الوافدة -
 كمفة االقامة والضرائب ورسوم تصاريح العمل -
 غياب إطار منظم لوجود حد أدنى لألجور -
 والقيود عمى تحويل األموال قوانين مكافحة االرىابتداعيات تشدد  -
ضعف وغياب قواعد بيانات لمعمالة المصرية في البمد المستقبل أو في البعرات  -

 الدبموماسية
ة القيود المفروضة بحق الممكية العقارية الخاصة وغيرىا من الحقوق العينية العقاري -

 األخرى
أو  غياب أو ضعف اجراءات وسياسات الرقابة ألسواق العمل غير الرسمي أو الموازي -

 الموسمي أو المرن
غياب أو ضعف الحماية في قطاعات العمالة غير المنتظمة )الزراعي، البناء، الخدمات  -

 المساعدة، العمالة المنزلية(
 عدم الوعي بدور البعرات الدبموماسية -
و تتناسب مع المالءة مساعدة قانونية مجانية لغير القادرين أ لتنظيم عدم لجوء العمالة -

 لامالمالية لمع
 

  :لمام بالتشريعات والنظمأهمية ال 

 رًكا لكافة النظمدم ،ا بتشريعات الدولة التي يعمل بيامن الضروري لمعامل أن يكون مممً 
قع تحت وطأة يحتى ال  :أولهالعدة أسباب وذلك  فييا،واالجراءات المتبعة  التي تتعمق بو

 وصوالً أو السجن والتي تتدرج من فرض غرامات مغمظة مرورا بسحب تصريح العمل العقوبات 
 الترحيل.إلى 

تيح لمعامل معرفة أمور في غاية واالجراءات اإلدارية تلمام بالتشريعات اإلأن  :وثانيها
عقد العمل، وأىمية تصريح العمل في شروط و  وضوابط العمل في البمد قواعدمنيا  ،األىمية
ب توافرىا في تأشيرة ختام الواجاألكذلك ما ىي قامة، و اإلبدونو ال تستطيع استخراج حيث الدولة 

والسفارة  -أو غرفة التجارة والصناعة القنصمية -ختام )وزارة العمل أو القوى العاممةالعمل مرال أ
  صرية إضافة إلى العالمة المائية(.الم
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أو المنازل أو  الفرق بين العمل في )حكومة أو خاص أو أىمي أو مرنأيضا تبيان و 
مدة االقامة  ،شروط واجراءات تحويل االقامة وفق كل نظام عمل منيمو  خدمة مساعدة(

 واجراءات التجديد، الفرق بين التأشيرة الحرة وتأشيرة العمل.
نو عامل منضبط بأ المستضيفتحسين صورة العمالة المصرية أمام المجتمع  وثالثها:

وعمى دراية بالتشريعات والقانون المعني وممتزم بيا، إضافة إلى سمعة العامل المصري وكفء، 
لمعمالة اتخاذ صور منظمة ذو الجد والنجاح الذي اتسم بو طوال عقود، وىو ما يساعد عمى 

 بشكل عام. عمالة المصريةن وترتقي بشأ
حيث  جنبية األخرىالعمالة األالتنافسية مع يساعد العامل المصري في مسيرتو  :ورابعها

صبحت أكبر عمالة منافسة أسيوية والتي لمعمالة اآل ىاماً  اً أصبحت دول الخميج خاصة مقصد
وتتغمب عميو في المقارنة وفق الرواتب الضعيفة واالىتمام  ،لمعامل العربي والمصري خاصة

القانون، فضاًل عن الرضا الموائح و ىية االجتماعية، وعدم الجرأة عمى خرق بالعمل أكرر من الرفا
 بأية ظروف قاسية لمعمل.    

 

 :نماذج لمتطور التشريعي في دول الخميج

:  السعودية المممكة العربية  أوًلا

اتخذت المممكة عدد من االجراءات خالل سعييا لتقميل نسب البطالة شممت في 
 رقرت بحصالرسوم المفروضة عمى الوافدين وأسرىم بشكل تصاعدي، كما أ مضمونيا زيادة في

درت المممكة عدد من عدد من المين "سعودة" والنشاطات ضمن قطاع التجزئة، كما استح
 خرى المتعمقة بتنظيم العمل بيدف تالفي اشكاليات نظام الكفيل.االجراءات األ

ويتضمن تنظيم عمميات التوظيف،  5028الصادر في العام  نظام العمل والعمال
فو و ومكاتب توظيف المواطنين ومكاتب االستقدام وتوظيف غير السعوديين، وشروط العمل وظر 

جور وساعات العمل وفترات الراحة واإلجازات، كما يشمل عمى آليات التدريب من تحديد األ
والعمال وقواعد والتأىيل لدى صاحب العمل، وكذلك عقد العمل وواجبات أصحاب العمل 

الوقاية من مخاطر العمل وأيضا إجراءات  ،مكافأة نياية الخدمةو  انتياء عقد العملالتأديب، و 
صابات العمل والخدمات الصحية واالجتماعية والوقاية من الحوادث كذا ، و الصناعية الكبرى وا 

 .ىيئة تسوية الخالفاتشار إلى أ، كما تفتيش العملاجراءات 

العمالة المنزلية ومن في  وويترنى من ام العمل العرضي والموسمي،كما يضم ىذا النظ
 صدار الئحة نظام العمل وأضحت من خاللياكما تبعو إحكميم والعاممين في الزراعة والرعاة، 
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إلى تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام 
يوًما دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بيا  0>اوز العمل إذا استمر الطرفان لمدة تج

 ، كما تشمل عمى نموذج لعقد العمل الموحد. العامل ومدة اإلقامة الممنوحة لو بموجبيا

من يسمح و  >502ا في مايو /آيار طمقتو المممكة حديرً ىو نظام أ ،قامة المميزةنظام اإل
استقدام العمالة المنزلية و تأشيرات زيارة لألقارب، و ، أسرتواإلقامة في المممكة مع لألجنبي خاللو 

امتالك السماح بيامش لمتممك العقاري والحقوق العقارية المرتبطة بيا وأيضا و ، بحسب احتياجاتو
العمل في منشآت القطاع الخاص واالنتقال بينيا ويشمل ذلك أي وكذلك وسائل النقل الخاصة، 

وكذا  المين واألعمال التي يحظر عمى غير السعودي االشتغال بيا،من أفراد أسرتو، فيما عدا 
اإلقامة المميزة  وتتنوعمزاولة األعمال التجارية، و  ،حرية الخروج من المممكة والعودة إلييا ذاتياً 

، مع اشتراط أن يكون طالب االقامة لسنة واحدة قابمة لمتجديد، واقامة غير محددة المدةإلى اقامة 
تقديم ما يربت المالءة و ، عن إحدى وعشرين سنة وأال يقل سن، و فر ساري المفعولجواز سيحمل 

تقديم تقرير صحي عن و ، الجنائية من السوابق هتقديم سجل جنائي يربت خمو ، و المالية لممتقدم
حالة الصحية يربت خموه من األمراض المعدية، ال يزيد تاريخو عمى ستة أشير من تاريخ ال

حامل  ويخضع ،إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المممكةأن تكون و  ،التقدم
 .األخرى وبخاصة األحكام الضريبية تطبيق األحكام النظاميةلاإلقامة المميزة 

إدانة حامل اإلقامة المميزة بجريمة يعاقب عمييا بالسجن حال تمغى اإلقامة المميزة في و 
صدور قرار أو  ، أوأو ما يعادليا لاير  ألف200يومًا، أو بغرامة ال تقل عن  90لمدة ال تقل عن 

 ربوت أن طمب الحصول عمى اإلقامةأو  ،حكم قضائي بإبعاد حامل اإلقامة المميزة عن المممكة
تنازل ، أو عدم تقيد حامل اإلقامة المميزة بالتزاماتو، أو المميزة قد تضمن معمومة غير صحيحة

 .وفاة حامل اإلقامة المميزة أو فقدانو األىميةفضاًل عن  ،المميزة عنيا حامل اإلقامة
 

 مممكة البحرين ثانياا:

" لسنة >2مبحرين تشريعات ىامة وضرورية منيا القانون رقم "اإلطار القانوني لتضمن ي
، ولكن ما ييمنا ىنا أحدث 5025لسنة  69بشأن تنظيم سوق العمل، وقانون العمل رقم  5009

التطورات فقد اتخذت المممكة خطوات جادة في احتواء أزمات نظام الكفيل واشكاليات العمالة 
 5027" لسنة 7قرار ىيئة تنظيم سوق العمل رقم "فقد صدر ، غير النظامية والعمالة المنزلية

لجميع العمال المياجرين ، والذي يسمح بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكميم
يم "العمالة المنزلية" بإنياء عمميم وينص القانون عمى أن يقدم العامل لصاحب العمل بمن في

  .يوًما 60إشعاًرا خطيا لمدة 
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يتعمق بالعمال المياجرين ذوي كما قامت ىيئة تنظيم سوق العمل بوضع نظام بديل 
د لمدة الوضع غير النظامي يسمح ليم بالحصول عمى تصريح عمل والعمل بشكل قانوني في البم

وتصريح  :502، الذي تم العمل بو في يوليو/تموز تصريح العمل المرن""عامين تحت مسمى 
بالعمل واإلقامة في مممكة البحرين بدون  "تصريح يسمح لمشخص المؤىل  ىو: العمل المرن

لمتجديد، حيث يمكنو العمل في أي وظيفة غير  صاحب عمل )كفيل( لمدة سنتين قابمة  
ويكون العامل مسؤواًل أمام ، "أصحاب األعمال بدوام كامل أو جزئي عدد من أي  تخصصية مع 

، مع ضرورة أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتيا القانون مسؤولية كاممة عن وضعو
الييئة، وىي إيداع قيمة تذكرة سفر "مغادرة إلى بالده"، واالشتراك في التأمين الصحي 

 واالجتماعي ودفع الرسوم.

ىذا النظام بغرض معالجة قانونية لمشكمة العمالة السائبة "غير النظامية" في  ويأتي
المقام األول ويتعمق ىذا التصريح بالمين "الدنيا" غير المرغوب فييا من مواطني الدولة، كما يعد 
 وحاًل لمعمالة الوافدة والتي أصبح وجودىا غير قانوني نتيجة إجراء ليس لمعامل دور فيو، وى

الذي ألغي تصريح عممو نتيجة إلغائو من قبل صاحب العمل أو نتيجة شطب السجل  العامل
العامل الذي انتيى تصريح عممو ولم يجدد تصريح عممو كما لم توفر لو تذكرة أو التجاري، 

العودة لبالده، فيما يتم استرناء العمالة التي خالفت القانون بمحض إرادتيا بترك العمل، كما ال 
قد وفق تصريحات رسمية المرن بفتح سجالت تجارية أو إنشاء شركات خاصة، و  يسمح لمعامل

تبعو ألف تصريح مرن وىناك طمب متزايد عمى مين العامل المرن، كما  56صدر ما يجاوز 
بشأن تصحيح أوضاع اإلقامة لممتقدمين  :502" لسنة ;20ر قرار وزير الداخمية رقم "و صد

 (.إلصدار تصريح صاحب عمل )عامل مرن

ويتمتع ىذا النظام بتفتيش دوري ومكرف لمتأكد من أن الحاصمين عمى تصريح العامل 
لعدم حدوث كذا المرن لم يتجيوا إلى وظائف أخرى مطموبة ومرغوبة من المواطنين البحرينيين، و 

 اإلضرار بتنافسية السوق وأ عمالأي خمل في سوق العمل أو ضرر عمى التجار وأصحاب األ
أىم نتائج التصريح المرن أن ىذه العمالة السائبة التي كانت غير منظمة ودون من و ، وعدالتو

حماية قد تحولت إلى عمالة شرعية قانونية وبدون كفيل وحفظ حقوقيا اإلنسانية بما يجنبيا 
التعرض لالستغالل واالتجار، كما يسيم في خمق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر ألصحاب 

من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسيل عمى كل قطاع أو رب العمل احتياجاتيم 
منزل تحديد ما يريد منيا وفق حاجتو، في أي مينة ال تتطمب ترخيًصا احترافيا لمزاولتيا وبتكمفة 

  .أقل في األغمب
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  العربية المتحدة اًلماراتدولة  ثالثاا:

قامة األجانب   لسنة 9"قانون اتحادي رقم بخالف القوانين القديمة المتعمقة بدخول وا 
 فقد"، 7;>2لسنة  7"قرار المجمس االعمى لالتحاد رقم وكذلك تنظيم العمالة الوافدة "، 6:>2

، والذي عمال الخدمة المساعدة بشأن :502 سنةل 20تحادي رقم االقانون الأصدرت اإلمارات 
حيث شمل يعالج تنظيم العالقة بين العمالة المنزلية وبين مكاتب االستقدام وأصحاب العمل، 

كانت موضع مكاتب االستقدام التي القانون باإلضافة إلى العامل وصاحب العمل "رب المنزل" 
 واستغالل واساءة معاممة العمالة.ممارسات النقد دائما والتي يشوبيا 

ساعدة ىي الخدمة التي يؤدييا العامل إلى صاحب العمل أو "ويقصد بعمال الخدمة الم 
ص لإلقامة الدائمة أو اإلقامة المؤقتة لصاحب العمل المكان الُمخصأسرتو، في مكان العمل وىو 

أو أسرتو، أو المستفيد من الخدمة أو أسرتو ويشمل ذلك المزارع الخاصة وما في حكميا"، 
عمل العمالة المنزلية من خالل حزمة إجراءات وييدف القانون إلى تحسين شروط وظروف 

بعضيا متصل بوضع العمالة المنزلية قبل دخوليا إلى اإلمارات، وأخرى متصمة بوضع العامل 
في الدولة من حيث وجود عقد عمل مكتوب يتضمن التزامات طرفي عالقة العمل، إضافة إلى 

كما التزامات طرفي عالقة العمل بصورة أوضح.  بيانتحديد ساعات لمعمل وأخرى لمراحة، مع 
من مين عمال الخدمة المساعدة، وينظم القانون عقد العمل والتفتيش  (نوًعا >2حدد القانون )

نياء العقد وتسوية المنازعات.  ومكافأة نياية الخدمة وا 

ة، ومن ضمن اإلجراءات التي ينص عمييا القانون تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلي
الذي من ميامو توعية العامل بكافة المعمومات األساسية المتصمة بعالقة التعاقد، من حيث 

قرار وزاري رقم ، وبناء عميو صدر طبيعة العمل واألجر والحقوق المكفولة لو بموجب القانون
المساعدة  بشأن إنشاء وترخيص مراكز تقديم خدمات العمالة :502لسنة  95:
إال بناًء والذي بموجبو ُيحظر ممارسة أي عمل من أعمال مركز تدبير  "تدبير الخدمة "مراكز

 .عمى ترخيص

عمره )عدم تشغيل عامل يقل  كما فند القرار االلتزامات الواقعة عمى مراكز التدبير أبرزىا
التحرش جنسيًا بالعامل سواء وحظر عدم التمييز بين العمال، و عن رمانية عشر سنة ميالدية، 
عدم ممارسة أية صورة من صور العمل الجبري أو أي عمل و كان التحرش لفظيًا أو جسديًا، 

عدم استقدام العامل من دولتو إال بعد إخطاره بنوع العمل و يدخل في إطار اإلتجار بالبشر، 
النفسية والمينية وغيرىا وطبيعتو ومقدار األجر الشامل وتوافر ما يربت لياقتو وحالتو الصحية و 

توعية وتعريف العامل بعادات وأيضا ، انونية المعمول بيامن الشروط التي تحّددىا األنظمة الق
، ُحسن معاممة العامل وعدم تعريضو ألية تجاوزات جسدية أو لفظيةو وتقاليد المجتمع في الدولة، 
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برم عقدًا أن يُ و ، حقوقو وحرياتوتوعية العامل بالجيات المختصة بنظر شكواه بشأن التعدي عمى و 
تزويد العامل و الخاصة باستقدام العامل،  االلتزاماتلتنظيم الوزارة وفقًا لمنموذج المعتمد من 

 بنسخة من عقد التشغيل المؤقت وبيان الميام المطموب من ىذا العامل تنفيذىا.
 الكويت دولة  رابعاا:

لمعامل الحق في  ىميالعمل بالقطاع األن أفي ش 5020نة لس 9قانون العمل رقم يسمح 
كما ينص عمى استحقاق أشير،  9يومًا بعد قضائو  60إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتيا 

العامل مكافأة لنياية الخدمة كاممة عند انتياء خدمتو في الجية التي يعمل بيا دون خصم مبالغ 
لعامل المصاب بإصابة عمل أو ايمنح كما التأمينات التي تحممتيا ىذه الجية أرناء فترة عممو، 

ذا زادت عمى   9مرض ميني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العالج التي يحددىا الطبيب وا 
تدريب الميني العدة أمور تتعمق بالعمل منيا  أشير يدفع لو نصف األجر، كما يتضمن القانون

انتياء عقد التأديبي، كما يتضمن  والتزامات العامل وصاحب العمل والجزاءوعقد العمل الفردي 
واالجازات ظام وظروف العمل كاألجر وساعات العمل والراحة كما نص أيضا عمى ن ،العمل

العمل الجماعية ومنظمات العمال عالقة والسالمة والصحة المينية، كما أشار أيضا إلى 
 مل الجماعية.وشروطو ومنازعات الععمال والحق النقابي وعقد العمل الجماعي وأصحاب األ

تضمنت فييا ما يتعمق بساعات  5028 -5020عوام وقد صدر عنو عدة قرارات في األ
العمل والعمل اإلضافي، والحد األدنى لألجور، وشؤون الوقاية والحماية من أخطار العمل، 
صدار تصاريح وأذونات العمل  صابات العمل وأمراض المينة، وتحريم السخرة في العمل، وا  وا 

ورسوميا، والشؤون المتعمقة بالتنظيم النقابي لمعمال وأصحاب العمل، والنزاعات وشروطيا 
   .العمالية الجماعية، والمفاوضات الجماعية

والذي  في شأن العمالة المنزلية 5028لسنة  ;9قانون رقم الصدرت الكويت أكما 
العمل ومكاتب صحاب أتنظيم العمالة المنزلية والعالقة بين أطرافيا من العامل و  تضمن

 االستقدامكما حظر القانون عمى مكاتب ، والتزامات كل طرف ، والعقد المبرم بينيماالستقدام
مرل  ألدميتوتقاضي مبالغ من العمالة المنزلية مقابل تشغيميم، أو الترويج ليم بطريقة ميينة 

نزلية التي يقل منع تشغيل العمالة المكذلك و ، التمييز العرقي والديني أو عمى أساس التكمفة
لزم القانون صاحب العمل ، كما أعام إال باسترناء من الوزير 90عام وتزيد عن  52عمرىا عن 

بأي حال من األحوال، كما أكد  بدفع األجر دون تأخير وعدم جواز خصم أي جزء من الراتب
في حالة  اوأيض ،وحًدا أقصى لساعات العمل عمى فترات الراحة واإلجازات ومكافأة نياية الخدمة

كما ، حدوث أي منازعة بين أطراف العقد تختص فييا إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخمية
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شروط انتقال األيدي العاممة من صاحب عمل المتعمق ب 5028لسنة  75;داري رقم إقرار صدر 
 .لى آخرإ

 بين أصحاب العمل 5029نظام عقد العمل الموحد في العام كما طبقت الكويت 
جانب والذي يحل اشكالية تنوع عقود العمل لكل نظام عمل ووفق كل جية عمل، والوافدين األ

عمى ويتضمن ىذا النظام عدة بنود لم تكن متوافرة في عقود العمل السابقة من أبرزىا احتوائو 
و إذا كان محددًا، ه، ومدتذوتاريخ نفا العقد تاريخ إبرامضرورة تحديد ىميا أعدد من البيانات و 

المستحقة لمعامل والتزام صاحب العمل ، وتحديد اإلجازات وطبيعة العمل، واألجر المتفق عميو
وترك العقد الموحد الحرية لطرفيو في إضافة ما ، بالتأمين عمى العامل ومكافأة نياية الخدمة

األىمي،  نصوص قانون العمل في القطاع شريطة أال يخالفيتفقان عميو من شروط أخرى 
  .المحاكم داخل الكويتفي حال نشأ بين طرفي العمل نزاع المجوء إلى  ويحدد العقد

 دولة قطر  خامساا:

 ،من التشريعات والقرارات اإلدارية المتعمقة بالعمل والعمالة الوافدة حزمةاستحدرت قطر 
 5028لسنة  52قانون رقم الأصدرت ل وخروج الوافدين، فقد و وأيضا اجراءات االقامة ودخ

قامتيم وىو  5029ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون أول  ،بتنظيم دخول وخروج الوافدين وا 
ن القانون الذي يحل محل "نظام الكفيل" بيدف تحسين ظروف العمالة الوافدة وحماية حقوقيم  وا 

 لم يختمف كريًرا عن نظام الكفيل في التطبيق والقيود في حركة العمال.

نون عمى عقد العمل منظم لعالقة العمل وتسييل اجراءات التنقل من جية ويعتمد القا
، وبموجب القانون يمكن لموافد مغادرة البالد لمقيام باإلجازة المستحقة لو أو عمل إلى جية أخرى

بسبب ظرف طارئ أو مغادرة البالد بشكل نيائي قبل انتياء مدة العقد أو حتى بعد انتيائو بعد 
ل، وفي حالة تم االعتراض عمى المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجية إخطار صاحب العم

المختصة، يستطيع الوافد المجوء إلى لجنة تظممات خروج الوافدين، وعمى المجنة بناء عمى 
، مع استمرار وجود معوقات الطمب الذي يقدمو الوافد، أن تبت في التظمم خالل رالرة أيام عمل

ا، أو ا إجراميً في حال كان الوافد مطموبًا لمعدالة بسبب االشتباه بارتكابو نشاطً  المغادرة فيما يخص
 .بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة لمعامل

دون موافقة  تغيير عمميم إذا أكمموا مدة العقد محدد المدةحق  ينلموافدكما يمنح القانون 
يتمكنون من  عقود عمل غير محددة المدةعممون ببالنسبة لمعمال الذين يو  ،صاحب العمل الحالي

تغيير عمميم دون الحاجة لمحصول عمى موافقة من صاحب عمميم شريطة مضي خمس سنوات 
 افدين من االطالع عمى عقود عمميممعمال الو ليتمكن ، في حين في عمميم لدى صاحب العمل
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بوجود عقد عمل قبل أن يغادروا بمدىم األم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا 
أصحاب القانون  يعاقب، و مصدق عميو من قبل وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

ألف لاير قطري  58العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاممين لدييم بغرامة مالية تصل إلى 
 عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. 

اء عدة تعديالت عمى اجر إال أنو في التطبيق العممي ظيرت اشكاليات دفعت الدولة إلى 
أحقية ضمن يوالذي  والمتعمق بحرية الخروج من الدولة ;502لسنة  26رقم منيا التعديل  القانون

المغادرة المؤقتة لإلجازة، أو المغادرة النيائية دون موافقة  الخاضع لقانون العمل العامل الوافد
ن كان اليزال العائق  ،يحددىا صاحب العمل %8مسبقة من رب العمل، عدا نسبة ال تتجاوز  وا 

إلى ضوابط واجراءات  أمرىم قائما بالنسبة لموافدين غير الخاضعين لقانون العمل حيث يؤول
بتشكيل لجان  ;502لسنة  "9"قرار مجمس الوزراء رقم كما صدر ، خروجيم بقرار من الوزير

 . فض المنازعات العمالية والقواعد واإلجراءات الواجب اتباعيا أماميا وآلية تنفيذ قراراتيا

والذي تضمن جواز  بشأن اإلقامة الدائمة ;502( لسنة 20القانون رقم )كما صدر 
عاما  50الترخيص لغير القطري باإلقامة الدائمة وفق عدد من الضوابط منيا اإلقامة العادية مدة 

إذا كان مولودًا خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولودًا داخميا، أن يكون لو دخل يكفي لسد 
ىذا الدخل، وحاالت  حاجاتو ومن يعول، ويحدد بقرار من مجمس الوزراء الحد األدنى لقيمة

حسن السمعة ولم يسبق إدانتو بحكم نيائي في جريمة و االسترناء منو، أن يكون محمود السيرة 
شخص  200مخمة بالشرف أو األمانة، وأن يكون الترخيص باإلقامة الدائمة لعدد ال يزيد عمى 

تصاد الوطني، دون في السنة، وتمنح االقامة الدائمة لحامميا االسترمار في أنشطة قطاعات االق
 شريك قطري، وكذلك تمنح حق تممك العقارات لمسكن واالسترمار.

والذي  بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال ;502لسنة  :2قانون رقم الكما صدر 
ييدف إلى توفير موارد مالية رابتة لدعم العمال وتأمينيم ودعم أنشطتيم، وصرف المستحقات 

 التي يحكم ليم بيا من قبل لجان فض المنازعات. 

، وعرف القانون بشأن المستخدمين في المنازل :502لسنة  28القانون رقم  صدركما 
تحت إدارة صاحب العمل  ،المنزليةأن المستخدم ىو الشخص الطبيعي الذي يؤدي األعمال 

شرافو  مقابل أجر كالسائق والمربية والطاىي والبستاني ومن في حكميم، كما أوضح أن وا 
، وينظم التي يؤدييا المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معوىي األعمال المنزلية 

لدى اإلدارة  فاق بينيماالقانون عالقة العمل بين المستخدم وصاحب العمل واشترط وجود عقد ات
 جر،مدفوعة األ الطرفين وتاريخ إبرام العقد وبيان نوع العمل وفترة اختبارويتضمن العقد بيانات 

سنة،  90زيد عمى سنة أو ي ;2دام وتشغيل من ىم دون ، وحظر استخجر المتفق عميوواأل
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منيا المعاممة الحسنة لممستخدم، واحترام  تقع عمى صاحب العمل عدد من االلتزاماتنظم وكذلك 
فترات الراحة اإلجازات واالجازات المرضية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحتو لمخطر أو 

واجراءات صرف مستحقات نياية الخدمة، ، إيذائو بدنيا أو نفسيا بأي وجو من أوجو اإليذاء
نون عدة التزامات عمى عاتق كما شمل القا ساعة"، 22وتحديد حد أقصى لساعات العمل "

نياء عقد العمل، فضاًل عن تعويض المستخدم عن إصابات إكما يسمح لممستخدم  المستخدم،
لسنة  >6قرار وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية رقم تبع ذلك صدور و العمل، 
 .بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل ;502

 سمطنة ُعمان سادساا: 

 جنبية في السنوات العشرفي استقدام العمالة الوافدة واأل عمى الرغم من توسع الدولة 
باسترناء قرارات "إيقاف التصريح باستقدام قوى عاممة غير عمانية بصفة مؤقتة في بعض األخيرة 

إال أنو لم يجرى أية ص في أعمال اإلنشاءات والنظافة، االمين والمتعمقة بالعمل في القطاع الخ
الصادر في العام  68رقم قانون العمل ، فاليزال المتعمقة بالعملتعديالت حقيقية عمى التشريعات 

ىو المنظم األول لمعمل في الدولة، ولم تدرج السمطنة الحقوق العمالية في قوانينيا حيث  5006
الخاص  القانونكما أن ال تنص عمى أي عقوبات ضد أصحاب العمل المخالفين بأحكامو، 

عقوبات ضد أصحاب كذلك عمى ال ينص  5007الصادر في العام بعمال وعامالت المنازل 
، ىذا مع استمرار الطرفين ينبوينظم عمل تمك الفئة عقود عمل شيرية  العمل المخالفين ألحكامو

ىدار ا  و  يماستغاللمال من ا العيتعرض ليقد كفيل وما يترتب عميو من معوقات العمل بنظام ال
  . وخضوعيم لظروف عمل قاسية وغير إنسانية في كرير من األحيان لحقوقيم

  :مقترحات

  االستفادة من تجارب إبرام اتفاقيات رنائية متعمقة بالعمالة المصرية قد تساىم في تحسين
 الكويت والفمبين". تشغيل العمالة المنزلية بين أوضاع العمال المصريين مرال "اتفاقية

 .)جيود التعاون المستقبمية بين الجيات المسئولة والمجتمع المدني )الحقوقي واالجتماعي 

  والمواقع الحكومية في الدول العربية  والقوى العاممة رةجالي تيالربط االلكتروني بين وزار
 ذات الصمة بالعمل. 

 ي وعمى صعيد الجاليات أو بناء قاعدة بيانات لمعمالة المصرية عمى الصعيد الحكوم
 الكيانات الرسمية وغير الرسمية.

  االستفادة من نظم الحسابات البنكية في دفع أجور العمال لتوفير سبل رقابة عمى التزام
 العمل الخاص بتقديم األجور بشكل منتظم وكاممة.
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  .االستفادة من الخبرات النوعية والفريدة ونقميا إلى المجتمع المحمي المصري 

 دفع إلى عقد بروتوكوالت بين نقابة المحامين المصرية وبين النقابيات والجمعيات ال
 القانونية في الدول العربية من أجل تقديم المساعدة القانونية لمعمال المصريين. 

  :المصري ممجتمع المدنيممكن لدور 

تقديم الدعم والمساعدة والمشورة المناسبة لمعامل المصري التخاذ يقوم المجتمع المدني ب
االجراءات المالئمة لحل شكواه، وكذلك التدخالت المناسبة من خالل بذل المساعي الحميدة إلى 

دول المستقبمة لو، أو الجيات الحكومية وفق الالجيات المناظرة ليا من المجتمع المدني في 
مع الجيات القانونية وغير القانونية لتذليل التشبيك ، كذلك لكل حالة الظروف واالجراءات المتبعة

 إضافة إلى التواصل مع الجيات الحكومية المعنية ىناك، العقبات التي تواجو العمالة المصرية
 من أجل متابعة أي شكوى تتعمق بالعمالة المصرية. 
* * * 

 

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
حكومية تعمل  ملأ ل ل  تع ال  اح لراا وحماالة حقلوق اإلنسلان  لل اللو أ العربلل  ت  سل   لل  منظمة دولية غير  

 لر  ومنظملة   13  وت خذ مأ القلاهرة مقراً ألمان ها العامة بمو ل  ات للاق مقلر مومل  مل  الحكوملة المولراة  ولهلا  3891العاا  
ناة بللالمسلا ا م وللادال وا   مللاعل بللاألم   بلللًاً عربيللاً ودول لليأ لونوبي لليأ  وحاالللة علللش الولل ة ا    للا 31عضللوة  للل  

وال ة المرامل  باللسنلة األ راقيلة لحقلوق اإلنسلان وال لعو     الم حًة  وال ة العقمللاا ال ن يذالة للًظ منظملة اليونسلكو 
  وعضللو مس للا بنقلابللة  با تحللاد األ راقللل  والل ة المراملل  باللسنللة العربيللة الًانمللة لحقللوق اإلنسللان بسامعللة الللًو  العربيللة

 محاميل المحكمة السنانية الًولية.
 info@aohr.netبراً الك رونل    24185346 02 002  لاكا     24181398 02 002هاتف: 

 

 

 




