دليل إقليمي
صياغة برامج توجيه وتدريب العمال المتنقلين للعمل
(مرحلة ما بعد الوصول إلى دولة االستقبال)

إعداد  :األمانة العامة لحوار أبو ظبي
مقدم إلى  :اجتماع كبار المسئولين حوار أبو ظبي
 12-11مايو عام  ،2016دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

تم صياغة هذا الدليل إ عتمادا على ما ورد في الدليل االقليمي لبرامج توجية وتدريب العماال المتنقلاين للعمال
( مرحلة ما قبل مغادرة دولة االرساال )  ،ونظام إدارتااا والاذا قاام بدعادادة المعااد السايوا لا دارة باا
إسااتكمال " الاادليل االقليمااي ال ااامل لباارامج توجيااة وتاادريب العمااال المتنقلااين للعماال "  ،والمعاارو

علااى

إجتماع كبار المسئولين في الدول االعضاء في حوار أبوظبي خالل اجتمااعام فاي دباي خـــاـالل الفتارة مان
 12-11مايو . 2016
يمثل الدليالن معا جاد متكامل لمواءمة بارامج توجياه وتادريب العماال فاي بلادان المن ا ما تلاا التاي سايتم
تنفيذها في بلدان المقصد .
بمجاارد اعتماااد الاادليل  ،يمكاان أن يااتم إجااراء مييااد ماان الت ااوير علااى مجمااوعتي باارامج التوجيااة والتاادريب
المقترحة  ،وصوال الى صياغة مناج تدريبي تفصايلي لكال برناامج ليكاون قاابال للتنفياذ فاي كال دولاة علاى
حدى  .قد ترى الدول المرسلة للعمالة والدول المستقبلة لاا  ،إمكانية توقي مذكرات تعاون ثنائية فيما بيناا
باااد

تحقيا التوافا والتااواءم الم لااوب بااين المعلومااات التااي سايتم توفيرهااا للعمااال المغااادرين والقااادمين

والرسائل المختلفة التي سيتم توجيااا اليام .
يض هذا الدليل الخ و العريضة لما مجموعه سبعة ( )7برامج تدريبة مقترحة هي :
 .1بيئة العمل وظرو

الحياة ( المعي ة ) والمناخ الثقافي في دول االستقبال .

 .2توعية العمال بحقوقام والتياماتام المترتبة على عقد العمل وقانون تنظيم عالقاات العمال فاي دولاة
االستقبال .
 .3توعية العمال بحقوقام والتياماتام المترتبة على مختل

القوانين النافذة في دولة االستقبال .

 .4ت وير ماارات العمال الوافدين في إدارة أموالام وتحويالتام ومدخراتام.
 .5التوعية بالحقو القانونية وسبل االنتصا
 .6كيفية التعامل في الظرو

الفعالة .

ال ارئة وحاالت االيمات والكوارث ال بيعية .

 .7العناية بالصحة النفسية والجسدية أثناء العمل في دولة االستقبال .

البرنامج

بيئاااااة العمااااال وظااااارو
الحيااااااااااة ( المعي اااااااااة )
والمناااخ الثقااافي فااي دول
االستقبال











توعياااة العماااال بحقاااوقام
والتياماتام المترتبة على
عقد العمل وقانون تنظايم
عالقات العمل .










االهداف
التعري ا بمختل ا العااادات والتقاليااد والمعتقاادات الثقافااات والممارسااات
الثقافية و االخالقية السائدة في دولة االستقبال .
توعيااااة العمااااال ب اااا ن تفااااام وكيفيااااة التفاعاااال ماااا التحااااديات الثقافيااااة
واالجتماعية التي قد تواجة عملية تكيفام وتاوائمام ما العاادات والتقالياد
السائدة .
السلوكيات والممارسات التي يتوقعاا أصحاب االعماال ويقبلااا المجتما
من العمال وأثر ذلا على تمكينام من تحقي هدفام في االنتقال من أجل
العمل .
الجاااات التااي تقاادم خاادمات التوعيااة الثقافيااة والاادعم النفسااي ( مراكااي
االيواء على سبيل المثال ) في الدولة والتي يمكن لام اللجوء الياا اذا ماا
واجاتام صعوبة في إ ار التكي في مجتم دولة العمل .
تحفيااي العمااال لااتعلم لغااة الدولااة وثقافتاااا وتوضاايأ أهميااة وأثاار ذلااا فااي
تسايل عملية التكي و االندماج م المجتم الجديد .
كيفيااة إدارة أا نااياع ين ا بااين العمااال ويمااالء ف أصاادقاء ف أفااراد ( ال
يتعلااا بعالقاااة العمااال ) وكيفياااة معالجاااة االمااار فاااي إ اااار مااان الاااوعي
لالختالفات الثقافية .
رح تفصيلي لبنود واحكام عقد العمل و الفري بين عقد العمال محادد ف
غير محددة المدة و األثار المترتبة على انفاذ كل مناما .
الحقو التي يضمناا قانون العمل للعمال والتياماتام المترتبة عليه .
ضاامان قااوانين العماال للح ا فااي المساااواة فااي االجاار وعاادم التمييااي فااي
االستخدام والحماية من العمل الجبرا .
التيامات صاحب العمل تجاه العامال بموجاب قاانون العمال ساواء خاالل
مرحلة ما قبل االستقدام او اثناء العمل او عند انتااء عالقة العمل .
الوثائ التي يجب على العامل االحتفاظ باا أو بنساخة عنااا اوال فتارة
اقامته للعمل في الدولة .
حاااالت إنااااء عالقااة العماال والنتااائج المترتبااة علااى االنااااء وحقااوقام
والتياماتام خالل تلا الفترة .
الحاالت التي يح ف ال يح لام فياا لب الحصاول علاى تصاريأ عمال
لدى صاحب عمل اخر .
استعرا ال كاوى المتكررة للعمال الوافدين والمعالجة القانونية لاا .
الجاااات التااي يح ا للعمااال الوافاادين اللجااوء الياااا فااي حااال است ااعروا
انتااااا حقااوقام المترتبااة علااى عقااد العماال وهليااات عماال هااذه الجاااات
وضمانات سرية ال كوى و حماية العمال .

 الحقو االنسانية للعامل بموجب القوانين النافذة في الدولة ( حا ممارساة
ال عائر الدينية ف الح في الرعاية الصحية )....
 حقو والتيامات العامل في إ ار قانون دخول وإقامة األجانب .
 نظام دخول وإقامة األجانب ( بموجب نظام الكفالة ) وااللتيامات المترتبة
توعياة العماال بحقااوقام
والتيامااااااتام المترتباااااة
على القوانين
النافذة في دولة العمل .

على صاحب العمل قبل ف اثناء ف بعد انتااء عالقة العمل .
 مسئولية صاحب العمل عن ضمان إقامة العامل بصورة قانونياة فاي دولاة
العمل .
 الممارساااات السااالبية والمخالفاااات التاااي قاااد يرتكبااااا العامااال وتااا دى الاااى
تعريضه للعمل الجبرا أو االتجار به .
 قااانون مكافحااة االتجااار بالب اار وحماي اة العاماال الوافااد ماان االسااتغالل أو
التعر

للمتاجرة به .

 الجاااات التااي يمكاان للعاماال اللجااوء الياااا اذا ااعر بانااه يااتم اسااتغالله او
تعريضااة للعن ا

أو الخ اار أو منعااة ماان ممارسااة حقااه فااي مغااادرة دولااة

العمل  ،والخدمات والحماية التي توفرها األجاية المعنية في هذه الحاالت
 هليااات حمايااة االجااور الم بقااة فااي دول المجلاات والحاااالت التااي يجااوي
لصاحب العمل االستق اع فياا من اجر العامل .
ت وير مااارات العماال
الوافااااااادين فاااااااي إدارة
أماااااوالام وتحاااااويالتام
ومدخراتام

 الجاات التي يحا للعامال اللجاوء اليااا فاي حاال عادم اساتالمف اساتق اع ف
خف

االجر و االجراءات الواجب عليه اتباعاا .

 كيفية إعداد المييانية ال خصية لتمكين العامل مان االيفااء بالتياماتاه تجااه
اسرته في دولة المن

وتغ ية نفقات اقامتة في دولة العمل .

 الليااات المنااه والقانونيااة لتحوياال االمااوال الااى دولااة المن اا والرسااوم
الخاصة باـــــــا ). )When Applicable
 الحسابات البنكية وب اقات االئتمان والقرو

و الحماية من خ ر الوقوع

تحت و ة الدين للم سسات المالية والمصرفية .
 فرص اإلدخار ف االستثمار المتاحة للعمال الوافدين داخل دولة العمل .

 الحاالت التي يتم فياا احالة المنايعات العمالية الى القضاء .
 ح العامل في اللجوء الى القضاء وإعفاء الدعاوا العمالية مان الرساوم (
. )When applicable
التوعياااااااااة باااااااااالحقو
القانونياااااااااااة وسااااااااااابل
االنتصا

الفعالة

 الجاااات التااي يجااوي للعاماال التمااات مساااعدتاا ل لااب الم ااورة القانونيااة
ب ن الدعاوى العمالية .
 أجراءات نظر القضايا العمالية أمام المحاكم .
 الرسوم ف المصار

الواجب دفعاا وتلا التي ال يجب دفعاا .

 الح في لب مترجم و محامي ( . )When applicable
 حقو العامل العمالية خالل فترة نظر القضية .
عليااه أو إحتجااايه ماان قباال

 حقااو العاماال الوافااد اذا مااا تاام القاااء القااب
السل ات المختصة في دولة العمل .
 تعري

العمال بالظرو

المحتمل التعر

ال ارئة وحااالت االيماات و الكاوارث ال بيعياة

لاا .

 التااادريب علاااى كيفياااة التصااار
كيفيااااااة التعاماااااال فااااااي
الظاااااااارو

ال ارئااااااااة

وحاااااااااالت االيمااااااااات
والكوارث ال بيعية

فاااي هاااذه الحااااالت والجااااات الحكومياااة

والخارجية التي يمكن اللجوء الياا ل لب المساعدة والدعم .
 التوعياااة ب ااا ن أولوياااة وكيفياااة حماياااة ودعااام النسااااء واأل فاااال وذوى
االحتياجات الخاصة في مثل هذه المواق
 الوقو

.

على الممارسات التي يمكن ان ت دى الى تعر

لالستضعا

العمال االجانب

في دولة العمل .

 االجراءت الواجب اتخاذها لتفادا الوقوع في هذه الحاالت والجااات التاي
يمكن لب مساعدتاا .

 تعري

العامل بالمخا ر الصحية وخ ر االصابات التاي يمكان ان تحادث

له في مكان العمل أو بسبب العمل .
العنايااااااة بالصااااااحة

 الحقو الصحية للعامال فاي دولاة العمال والجااات الصاحية التاي يحا لاه
التمات الرعاية الصحية فياا .

النفساااية والجسااادية
أثنااااااااااااء العمااااااااااال

 مسئولية صاحب العمل في توفير خدمات الرعاية الصحية للعامل .

بالخارج

 المعالجة القانونية لالجايات المرضية وحاالت التغيب بسبب المر
 أهمية التواصل المستمر م أسرة العامل في دولة المن

.

و أثار ذلاا علاى

الصحة النفسية للعامل .
 االلتيام بالقانون واالمتناع التام عن تناول المواد المخدرة و لب المساعدة
عند الحاجه .


