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 الوضع الصحي غیر المستقر للعمال المهاجرین في الخلیج
 التقییم والتوصیات

 
 

التي واالنتهاكات المهاجرین العمال مآسي توثیق عاتقهم على الحكومیة غیر والمنظمات المسئولون              یأخذ
خالل من اإلنسان حقوق وانتهاكات الفظائع عن قصصًا ُتسرد وتكرارًا، مرارًا جیدًا. توثیقًا لها                یتعرضون
ربما ذلك، ومع اإلنسان. حقوق جماعات علیها تحصل التي النوعیة واألدلة الضحایا حسابات في                النشر
تحصل وال انكشافًا أقل مزریة، أوضاع في العیش من للحمایة افتقارهم عن الناجمة الصحیة اآلثار                 تكون

  على اهتماماً مشابه للتركیز علیها.

یعادل بما العربیة، الدول في للعمل مهاجر، عامل ملیون 17 نحو وجود (ILO) الدولیة العمل منظمة                  وتقدر
في یعیشون بأكمله بلد سكان أن تتخیل أن لك هل األمیركیة. نیویورك والیة أو تشیلي في القاطنین                   حجم
للغایة! مخیف أمر إنه أوطانهم؛ في ذویهم إلى إلرساله الكافي والمال االقتصادي، المأوى عن بحثًا                 الخارج
واإلمارات والكویت، البحرین، من كل في السكان من الغالبیة یشكلون العمال فإن ذلك إلى                وباإلضافة
والنیبال، الفلبین، مثل آسیا وشرق شرق جنوب دول من یأتون العمال هؤالء ومعظم وقطر. المتحدة،                 العربیة
اإلنشاءات قطاعات في العاملة القوى من %90 من أكثر هؤالء ویشكل وباكستان. وبنغالدش،               والهند،
ملیار 126,5 أوطانهم إلى هؤالء بعثها التي التحویالت قیمة تصل فیما الدول، هذه في المنزلیة                 والعمالة

.2019 1 دوالر أمیركي في 

االنتهاك إن السواء. على وأوطانهم المقصد دول اقتصادات في بثمن تقدر ال بقیمة المهاجرون العمال                 ویسهم
والمخاطر العمل، عبء یؤثر كیف هنا، والتساؤل سرًا، لیس المهاجرون العمال هؤالء له یتعرض                الذي
مالذي ذلك، من واألهم صحتهم؟ على علیه المعتادین غیر الجدید الحیاة ونمط لها، یتعرضون التي                 الیومیة

  سیجعل دول الخلیج تهتم بصحة العمال؟

العمال وكثیفة وضیعة، تعتبر قطاعات في یعملون المهاجرین العمال یكون أن الطبیعي من الخلیج، دول                 في
هي هؤالء، توّظف التي والقطاعات مهینة). خطرة، (قذرة، الثالثة باألبعاد تسمى ما أو خطرة،                و/أو
المنزلي. والعمل النفط، ومعالجة واستخراج والمواصالت، والصیانة، والشحن، والزراعة،           اإلنشاءات،
فإن الواقع وفي المخاطر. من والتحصى تعد ال ألنواع عرضة األكثر المواقع هذه في العمل                 ویشّكل
الخارج في العمل فیها یتسبب التي الصحیة التعقیدات أكثر تعتبر الشدیدة، الحرارة عن الناجمة                األمراض

  والتعرض للحرارة الشدیدة.

1https://blogs.worldbank.org/peoplemove/data-release-remittances-low-and-middle-income-countri
es-track-reach-551-billion-2019 
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  األمراض الحرارة

القلب، وأمراض الحراري، واإلجهاد الشمس، كضربة بالحرارة المرتبطة األمراض غالبیة            وتؤدي
أن فهو هنا المخیف األمر أما المزمن. الكلوي القصور مثل مصاحبة مزمنة أمراض إلى الجلدیة                 والحروقات
الشدیدة الحاالت في الحرارة فارتفاع المركزي، العصبي الجهاز بوظیفة معقد بشكل مرتبط الحراري               التنظیم
العمل، فترة بدایة في الغالب في هذا ویحدث الغیبوبة. وحتى والهذیان التشنجات إلى یؤدي أن الممكن                  من
وفي أسابیع، ثالثة إلى أسبوعین بین ما عام بشكل یستغرق ما وهو الطقس، حالة على الجسم یتعود أن                    قبل

. 2  الغالب ال یستمر لفترة طویلة

للجفاف، یمكن التوظیف، في للصحة الواعیة للممارسات الواجبة العنایة من الكثیر بذل فیها یتم ال منطقة                  في
المقدر ومن الشدیدة. الحرارة بأمراض اإلصابة خطر تفاقم إلى یؤدي أن الشدید البدني واإلجهاد                واالكتظاظ،
األعمال في منها أكثر مرة 20 للحرارة التعرض من الوفاة معدل یرفع الزراعي القطاع في العمل                  أن
أعلى الرقم یكون أن أتخیل أن أستطیع أنني إال الخلیج، في اإلقلیمیة اإلحصاءات محدودیة وبرغم . 3                األخرى

ساعات خالل الخارج في العمل تحظر الخلیج دول من دولة وكل عالیة. حرارة معدالت ذات دول في                   بكثیر
55 إلى تصل حرارة ظل في الیوم في ساعة 12 من ألكثر العمل في یظلون العمال أن إال النهار،                     منتصف
2500 عن یقل ال ما فإن بدبي، راشد مستشفى عن صدر تقریر وفي فهرنهایت). 131) مئویة                  درجة
ال األحیان، بعض وفي .2004 في بالحرارة متعلقة إصابات بسبب شهریًا للمستشفى إدخالهم تم                شخص

. 4  تتجاوز االستشارة الطبیة لهذه الحاالت وإلصابات شدیدة في مواقع العمل، إعطاء المصاب "بندول"

 

 

 

 

 

 

2 Saudi Ministry of Health Publication Awareness on Heat Illnesses 
https://www.moh.gov.sa/en/Hajj/PublicationsAwareness/Publications/Documents/Heat-Illnesses.pdf 
3 Jackson LL, Rosenberg HR. 2010. Preventing heat-related illness among agricultural workers. J. 
Agromed.15(3):200–15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20665306?dopt=Abstract 
4 Sevil Sönmez et. al. Human Rights and Health Disparities for Migrant Workers in the UAE. Health and Human 
Rights Journal.13(2). December 2011. 
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 مقارنة بین المسؤولیة عن إصابة موقع العمل والتعویضات في دول مجلس التعاون الخلیجي

 

 مساهمة أصحاب  المسئولیة  الدولة
 العمل في الضمان
 االجتماعي/تكلفة
 العالج (في حالة

 وقوع المسئولیة على
  (صاحب العمل

 القانون المتعلق  التعویض
 بالتعویض عن
 إصابات موقع

 العمل

 التأمین  السعودیة
  االجتماعي

عن %2 من كشف الراتب الناشئ المؤقت العجز حالة       في
المتضرر للطرف یحق عمل،      إصابة
مساویة مالیة معونة على      الحصول
75 ثم یوًما، ثالثین لمدة الكامل       ألجره
إذا عالجه. مدة طوال األجر من ٪       
أن طبیًا تقرر أو واحدة سنة        انقضت
المصاب الطرف لدى التعافي      فرص
جسدًیا الئق غیر أنه أو محتملة        غیر
كاملة. إعاقة إصابته فتعتبر      للعمل،
عن العامل وتعویض العقد إنهاء       یجب
العمل لصاحب یجوز وال      الضرر.
للعامل المدفوعة المبالغ     استرداد

 المصاب خالل تلك السنة
 
دائم كلي عجز عن اإلصابة أسفرت        إذا
فیحق المصاب، الشخص وفاة      أو
المستفیدین أو المصاب     للشخص
تعویض على الحصول له      المستحقین
بحد سنوات، ثالث لمدة أجره       یساوي
وإذا ریال. ألف وخمسین أربعة       أدنى
جزئیة إعاقة عن اإلصابة      أسفرت
المصاب للشخص فیحق     دائمة،
النسبة یساوي تعویض على      الحصول

137 رقم    المادة
قانون من    و138
السعودي   العمل
الملكي   (المرسوم

(M/ 51  
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لجدول وفًقا المقدرة لإلعاقة      المئویة
للعجز المعتمد المئویة النسبة      دلیل
العجز عن التعویض مبلغ في       مضروًبا

 الكلي الداء

 التأمین البحرین
  االجتماعي

3% العمال أجور     من
بواسطة دفعها    یتم
 صاحل العمل
 

خالل أجره المصاب العامل      یتقاضى
فترة تجاوزت وإذا عالجه.      فترة
العامل یحصل أشهر، ستة      عالجه
شفائه حتى أجره نصف على       المذكور

  أو إلى حتى یتم التأكد من العجز
 

 المادة 91 من
 القانون 36 من

 قانون العمل
 السعودي لعام

2012 

یتكفل صاحب العمل قطر العمل    صاحب
  بكافة التكالیف الطبیة

الكامل األجر على العامل      یحصل
أشهر، ستة لمدة أو العالج فترة        طوال
ألكثر العالج استمر ما وإذا أقل،        أیهما
نصف على یحصل شهور، ستة       من
على یحصل أو شفائه یتم حتى        أجره

 تقریر یؤكد عجزه، أیهما یسبق اآلخر
 

 المادة 109 من
 القانون رقم 14

 لسنة 2004
 بإصدار قانون

 العمل

 اإلمارات
 العربیة
  المتحدة

 یجب دفع كل كافة صاحب العمل
 التكالیف من قبل

  صاحب العمل

من الموظف تمنع اإلصابة كانت       إذا
صاحب على یجب بواجباته،      القیام
تساوي مالیة إعانة یدفع أن       العمل
أو العالج فترة طوال الكامل       األجر
وإذا أقصر. أیهما أشهر، ستة       لفترة
أشهر، ستة من ألكثر العالج       استمر
إلى المذكور الدعم تخفیض      یجب
إلى أو أخرى أشهر ستة لمدة        النصف
أو المرض من الموظف یتعافى       أن
أیهما یتوفى، أن أو مؤكًدا عجزه        یصبح

 یحدث أوًال

 المادة 145
 والمادة 144من.

 قانون العمل
 اإلماراتي.

 القانون االتحادي
 رقم. (8) لعام

1980 

 التأمین  عمان
  االجتماعي

 یتم تحدیده من قبل سلطة التأمین %1 من كشف الراتب
 االجتماعي

 المرسوم
 السلطاني رقم
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 72/91 بإصدار
 قانون التأمینات

 االجتماعیة

 صاحب العمل یتكفل  صاحب العمل الكویت
  بكافة التكالیف الطبیة

إصابة من یعاني الذي للعامل       یحق
على الحصول مهني مرض أو       عمل
یحددها التي العالج فترة طوال       أجره
ستة العالج فترة تجاوزت وإذا       الطبیب.
نصف على الحصول له یحق       أشهر،
أو عجزه تأكید أو شفائه حتى        األجر
ذویه، أو المصاب للعامل ویحق       وفاته.
إصابات عن تعویض على      الحصول
للجدول وفًقا المهني المرض أو       العمل
الوزیر، من بقرار یصدر الذي       الزمني

 بعد أخذ رأي وزیر الصحة

93   المادة
من 94    والمادة
رقم   القانون
بشأن 6/2010  
القطاع في    العمل

 الخاص.

 

  العناصر الكیمیائیة والسامة

شأنها من االنصهار) (اقرأ وسامة ضارة لـمواد یتعرضون العمال فإن الحرارة، األمراض إلى               وباإلضافة
واألصباغ، المعالجة، وأدوات واالسمنت الزراعیة، المبیدات بینها من الداخلیة، لألعضاء الضرر تسبب              أن
ومن المستشفى. زیارات خالل تشخیصها یتم ما غالبًا والتي التهیج، المسببة والمذیبات التنظیف،               ومواد
التناسلیة. واألعضاء الهضمي، الجهاز الرئة، للجلد، المدى طویل تلف إلى العناصر هذه تؤدي أن                الممكن
شائع لمواد التعرض عن ببساطة الحدیث یكون قد وهنا للسرطان. مسببة تكون قد العناصر هذه أن                  كما
العمل فإن وكذلك . الصالون في األظافر أصباغ ومواد التدخین مثل المنزلي العمل في یومیا لها 5                التعرض

المستمر التعرض یعني السیارات وصناعة واأللیاف، والمطاط والنایلون والبالستیك، النفط، صناعات             في
األنیمیا، مثل الدم، أمراض إلى البنزین من التسمم یؤدي أن الممكن ومن البنزین. مثل العضویة                 للمركبات
صحة من التأكد یتم لم إذ اللوكیمیا مثل بالسرطان، اإلصابة في سببًا یكون أن الممكن من األحوال أسوأ                    وفي
التعب مثل أعراض وتظهر محددة، غیر كأعراض الخبیثة لألورام البطیئة العملیة تظهر وقد               االستخدام.

 والصداع والدوخة التي قد تترك دون عالج.

5 Sally C. Moyce and Marc Schenker. Migrant Workers and Their Occupational Health and Safety. Annual Review of 
Public Health. 2018 39:1, 351-365. 
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یعني السیارات وصناعة واأللیاف، والمطاط والنایلون والبالستیك، النفط، صناعات في العمل فإن              وكذلك
أمراض إلى البنزین من التسمم یؤدي أن الممكن ومن البنزین. مثل العضویة للمركبات المستمر                التعرض
یتم إذ اللوكیمیا مثل بالسرطان، اإلصابة في سببًا یكون أن الممكن من األحوال أسوأ وفي األنیمیا، مثل                   الدم،
أعراض وتظهر محددة، غیر كأعراض الخبیثة لألورام البطیئة العملیة تظهر قد االستخدام. صحة من                التأكد

. 6 مثل التعب والصداع والدوخة التي قد تترك دون عالج

الجیدة، للصیانة تفتقر التي والبناء السباكة مواد في توجد التي المعدني التلوث مصادر ننسى أال یجب                  كما
بعض تسبب أن یمكن كما لألعصاب. دائم أو مؤقت تضرر إلى تؤدي قد التي والكادمیوم الرصاص                  مثل
یؤدي مما العمال، لدى التنفس قدرة على سلًبا تؤثر الرئة في دائمة ندبات واألسبستوس السیلیكا مثل                  المعادن
لما المعروفة األسباب بین من والسیلیكا والفحم االسبستوس رواسب وتعد حیاتهم. جودة في أكبر تدهور                 إلى
العامل، حیاة من تبقى لما التنفس في ضعف وإلى الرئة في دائمة ندبات إلى یؤدي الذي "الُغبارّیة"                   یسمى
یتعلق فیما خاصًا اهتماما األمر هذا یولى أن من بد وال الرئة. بسرطان اإلصابة خطر زیادة عن                   ناهیك

  بأماكن اإلقامة التي تخصص للعمال منخفضي الدخل.

على وضارة كبیرة مشكلة أیضا هي أن إال األحیان، من كثیر في ممیتة لیست الحساسیة مسببات أن                   وبرغم
تخیل ذلك، ومع االنسداد. أعراض لتسبب والحنجرة واألنف للعینین الواقیة الحواجز تهّیج أنها إذ تقدیر،                 أقل
في ویعاني حادة، أدوات باستخدام الغنم صوف یجّز راٍع أو وخطیرة، ثقیلة معدات مع یتعامل بناء عامل                   أن
یعني فقد الحساسیة، لمضادات العالیة الكلفة االعتبار في أخذنا ما وإذا دامعة. وعیون حكة من نفسه                  الوقت
المواد تؤدي أن الممكن من الحاالت أسوأ وفي أوطانهم. في العائلة أجل من الدواء شراء عن التخلي                   ذلك
أن الممكن فمن دقائق، خالل أي فوري بشكل تعالج لم إن التي الحساسیة، صدمة إلى للحساسیة                  المثیرة

  تتسبب في إعاقة عمل القصبة الهوائیة إلى درجة التسبب في اختناق العامل.

(MSK) االضطرابات العضلیة الهیكلیة 

بكثافة: العضلي للجهد المتطلبة الوظائف عن الناجمة الحتمیة الهیكلیة العضلیة االضطرابات اآلثار هناك               ثم
باستخدام والعمل الثقیلة المواد حمل یشمل والذي للظهر القاصم الكدح من ساعة 12 مدتها عمل                 نوبات
وبالنسبة المفتت. الحطام منها یتناثر التي الكهربائیة المناشیر أو الصخور ثقب آالت مثل خطرة                أدوات
لضغط یخضع إنه إال الوظیفي، الوصف من جزًءا سوى ثقیلة أشیاء الرفع یمثل ال العادي، المنزلي                  للعامل
أنهم إلى باإلضافة المتكررة، والحركة العمل أثناء الجسم یتخذه الذي الصحي غیر الوضع بسبب                عضلي
ال عدًدا أسمي أن ویمكنني مادیًا. عنها یعوضوا أن دون الالزم من أكثر ممتدة لساعات العمل على                   یجبرون
األخمصیة اللفافة التهاب ،(strains) -السالالت اإلجهاد من النوع هذا یسببها التي المتالزمات من به                بأس
) التقفعات ،(stress microfractures) الدقیقة اإلجهاد كسور ،(plantar fasciitis)        

6 Gonçalves, R.O., de Almeida Melo, N. & Rêgo, M.A.V. Environ Monit Assess (2016) 188: 334. 
https://doi-org.proxygw.wrlc.org/10.1007/s10661-016-5340-1 
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) الفرقة متالزمة ،(patellofemoral syndrome) الرضفي الفخذ متالزمة ،(contractures        
، المنزل") عاملة ركبة "التهاب باسم أیًضا (یعرف الكیسي االلتهاب ، شالَتر أوزُغود داُء ، (iliotibial                

.(arthritis) وربما المرض األكثر شهر الذي یصاب به هؤالء العمال هو التهاب المفاصل 

الهیكلیة العضلیة باالضطرابات لإلصابة كبیرة بدرجة معرضین (MDWs) المهاجرین المنزلیین العمال             إن
الحرجة المفاصل على یصیبهم الذي الشدید الضغط بسبب التحمل أسالیب ابتكار عملهم یتطلب إذ ،(MSK)               
عن وبائیة دراسة وفي االنتهاك. ممارسات تحت تنضوي ال التي العادیة األحوال في حتى الجسم، في                  الدقیقة
MSK من مختلفة آالم عن العمال أبلغ مالیزیا، في الفلبینیین المهاجرین العمال بین MSK                اضطرابات
عامالت وتشّكل .(٪ 45) والعنق ،(٪ 48) الظهر وأعلى ،(٪ 60) والكتفین الظهر أسفل التالیة:                 بالدرجات
المنطقي ومن . الفخذ أو الحوض في آالمًا یتحملون ومعظمهم االستطالع، شملهم الذین من ٪ 73 7                المنازل

لألربطة مؤلم تلف إلى المستمر أو المتقطع سواء المیكانیكي والعمل المتكررة الیدویة المهام تؤدي                أن
(وتطور عالج دون تركها عند فعل كرد متعبة التهابات حدوث إلى األحیان بعض في یؤدي مما                  واألوتار،

 أیضا أنواعًا من االضطرابات المزمنة مثل هشاشة العظام).

أكبر بشكل تحدث العمل مكان حوادث عن الناجمة اإلصابات فإن ، MSK اضطرابات عن النظر                 وبصرف
المتطورة اآلالت بسبب بطبیعتها بالمخاطر محفوفة البناء أعمال مثل المناطق بعض . المهاجرین 8             للعمال

وجدت قطر، ففي العالیة. السقاالت فوق الوقوف في -فّكر المستقرة وغیر بالمخاطر، المحفوفة العمل                وبیئات
الطوارئ حاالت من ٪ 29 من یقارب ما شكلت العمل بمكان المرتبطة اإلصابات أن واسعة وبائیة                  دراسة
السقوط، حاالت من (٪ 51) معظمها وكانت . و2012 2010 بین الفترة في الصدمات بسبب 9               كانت

تتضح ولم “آخرون" كـ ُصنفوا والباقي آسیا، جنوب من ٪ 66) المهاجرین العمال من كانوا هؤالء                  وغالبیة
والتصلیحات، والتركیب والنقل الصناعیة األعمال مثل مجاالت في یعملون وكان بینهم). القطریین              نسبة
ما وأمضى الحاالت). من ٪ 66 في الواقیة األجهزة من أي استخدام یالحظ (ولم المنزلي التدبیر                  وحتى
قد عمان وسلطنة اإلمارات أن الدراسة وأفادت المستشفى. في طویلة فترات هؤالء نصف من                یقارب
والوفیات اإلصابة في أسوأ معدالت مع اإلصابة، وطرق المرضى دیموغرافیا في مماثلة نتائج إلى                توصلتا
بمشروعات مرتبطة تكن لم الوفیات معظم أن إال العالم لكأس تحضیرًا البناء طفرة أثناء البیانات جمع                  (تم
كما الطبیعي، التآكل بسبب یدویة إصابات إلى المعقدة الماكینات تشغیل یؤدي أن الممكن ومن العالم).                 كأس
االنتباه عدم أن هو األمور، یفاقم ما فإن وأخیًرا، العین. إصابات تسبب أن من الخشب نشارة لتطایر                   یمكن

7 Labao et. al. ‘Aches and Pains’ of Filipino Migrant Workers in Malaysia: A Profile of Work-Related Musculoskeletal 
Disorders. Annals of Global Health. 2018, 84(3), pp.474-480. DOI: http://doi.org/10.29024/aogh.2331 
 
8 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health, Anand Grover, 15 May 2013, A/HRC/23/41, available at: 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A_HRC_23_41_ENG.pdf [acce
ssed 13 January 2019] 
9 Al-Thani, Hassan et. al. Workplace-Related Traumatic Injuries: Insights from a Rapidly Developing Middle Eastern 
Country. Journal of Environmental and Public Health. 2014, Article ID 430832: 8 pages. 
http://doi.org/10.1155/2014/420832. 
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ضعف بسبب األرجح، على المهنیة، اإلصابات خطورة یرفع أن شأنه من أمراضها، ومعالجة العقلیة                للصحة
 التركیز أثناء أداء المهام المعقدة التي تتطلب تركیًزا تقنًیا ومكانیًا فائًقا.

  قضایا متفرقة

الذین المهاجرون العمال لها یتعرض التي النفسیة الندوب هي الجسدیة، اإلصابات من وضوًحا أقل                ولعل
واضطرابات االكتئاب مثل العقلیة األمراض وترتبط ومسیئة. منعزلة ظروف في ویعملون             یعیشون
العمال فإن الغالب، وفي النوم. من وبالحرمان األعصاب، على وضاغطة مرهقة بوظائف والقلق               الصدمات،
الصحیة للرعایة الحصول وصعوبة اللغة، حاجز بسبب األمراض هذه خطورة مدى یدركون ال               المهاجرین
غیر وضعهم تفاقم إلى یؤدي قد الذي األمر العقلیة، الصحة بتشخیص المرتبطة االجتماعیة               والوصمة
العقلیة، الصحة الضطرابات عالج على الحصول في النجاح من المهاجر العامل تمكن لو وحتى                المستقر.
التابع اإلنسان حقوق مجلس وأفاد المستمرة. العالج أنظمة خطیر بشكل تعرقل أن یمكن الهجرة طبیعة                 فإن
المهاجرین بین أعلى بمعدالت توثیقها یتم العالج وفشل المتابعة وعدم العالج، "انقطاع أن المتحدة                لألمم

  مقارنة بالسكان الثابتین"

البیئات بسبب الصحیة المشاكل یفاقم للنظافة، تفتقر سیئة ظروف في العیش فإن ذلك، كل إلى                 وباإلضافة
الكائنات أن كما الصحیة. الرعایة على الحصول وصعوبة الغذائي، األمن وانعدام الصحیة، وغیر               الفقیرة
مرض ذلك في بما الهشیم، في النار كانتشار األمراض تنشر األماكن هذه في مناسبة بیئة لها تجد التي                    الحیة
الظروف العالم الحظ وقد الدموي). (اإلسهال والزحار ، (المالریا) البعوض تنقلها التي واألمراض               السل
تكون أن المحزن ومن اللجوء. وطالبي الالجئین إلیواء شیدت التي االحتجاز مراكز من للعدید                المخیفة
الجیدة، الشخصیة النظافة مثل األساسیة اإلمدادات إلى وتفتقر مكتظة غالًبا األجل، طویلة االحتجاز،               مرافق
األمراض انتقال تسّهل أن "یمكن الطویلة االحتجاز فترات فإن وبذلك الصحیین. والماء الغذاء إلى                والوصول
حقوق للجنة فقًا وذلك المهاجرین"، للعمال العقلیة الصحة على مدمر تأثیر لها یكون أن ویمكن                 المعدیة

 اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.

للجدل مثیرة البیانات ألن صعبًا أمرًا تعتبر الجنسي االتصال طریق عن تنتقل التي األمراض عن الكتابة                  إن
أحد على ُعِرضت العاصمة، واشنطن في ُعقد مؤتمر خالل األوقات من وقت (في المنطقة في                 للغایة
انتشار نسبة كانت حیث فوشي، أنتوني الدكتور عالمیًا، المشهور المعدیة األمراض خبیر قبل من                الشرائح
الطائفیة، األخالق عقائد علیه تملى مجتمع ففي صفر). الیصدق، بشكل السعودیة، في المناعة نقص                فیروس
ناهیك وإدارتها، الجنسي باالتصال المنقولة باألمراض الوعي على یركز المنطقة في بلد أي فهم الصعب                 من
العربیة واإلمارات السعودیة في الصحة لوزارتي االلكترونیة المواقع في وبالبحث المهاجرین. العمال              عن
باالتصال المنقولة األمراض عن عامة معلومات على للحصول ممكنة وسیلة توجد ال أنه یبدو                المتحدة،
الصحة وزارة ادعاء هو لالهتمام إثارة األكثر (واألمر اإلیدز / البشریة المناعة نقص فیروس عدا                 الجنسي
المناعة نقص فیروس عالج في األساسي العنصر وهو ،ART الفیروسات بمضادات العالج بأن               السعودیة
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الصحة وزارة موقع أما .( تماما صحیح غیر وهو العالمیة الصحة منظمة قبل من به یوصى ال 10                 البشریة،

ذلك في (بما والعالج الوقایة عن مختصرة معلومات ورقة األولي، البحث عند األقل على فیظهر                 القطریة
وكاالت من العدید أن وجدت فقد أجریته، الذي البحث خالل ومن أنني، رغم هذا معروف). غیر ساخن                   خط
والتي ،B / C الوبائي الكبد والتهاب البشریة المناعة نقص فیروس مثل أمراض عن بالكشف تقوم                  التوظیف
إحالة أي دون للهجرة، األهلیة من استبعادهم إلى تلقائًیا تؤدي فإنها المهاجرین، لدى إیجابیة تكون                 عندما

  لخدمات العالج.

كل شدیدة، بعقوبة الجنسیة الجرائم على تعاقب التي البلدان في وارد غیر أمر الجنسي االعتداء عن                  اإلبالغ
أن أستطیع فال المهاجرین، العمال ضد أخرى استغالل أداة الجنسي االعتداء كان وإذا والجناة. الضحایا                 من
وعلى وجسدي. عقلي تعویض على الحصول إلى للسعي المتاحة الموارد حول الیقین درجات بأقصى                أكتب
التعاون مجلس لدول طبیًا المقدمة في تعد السكري ومرض الدمویة واألوعیة القلب أمراض فإن                األقل،
 الخلیجي، ولكن لألسف، تزداد هذه األمراض سوًءا بسبب المخاطر المهنیة واإلكراه العقلي والعنف الجنسي.

 

  الجدول 2: مقارنة تغطیة التأمین الصحي للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخلیجي

 توافر الخدمات الصحیة تكلفة التأمین الصحي التأمین الصحي االلزامي دول الخلیج
 من القطاعین العام

 والخاص

 ال یوجد(سیتم تطبیقه  البحرین
 قریبًا) (وطني)

 توفره مؤسسات القطاع ال ینطبق
  العام والخاص.

 حتى اآلن یتوافر في
  العام فقط

 یتفاوت بین شركات نعم (خاص) السعودیة
 التأمین الخاص المصرح

 له

 عام وخاص للعمال
 المؤمن علیهم

 ال توجد خطط لتطبیقه الكویت
 قریبًا (وطني)

 مراكز ضمان الصحیة  130 دینار كویتي
  والمستشفیات العامة

10 Accessible at: 
https://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/AIDS1.aspx 
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 یطبق فقط في إمارتي  اإلمارات
 أبو ظبي ودبي (خاص)

 یتفاوت بین شركات
 القطاع الخاص المصرح

 لهم

 عام وخاص للعمال
  المؤمن علیهم

 ال یوجد(سیتم تطبیقه عمان
 قریبًا) (خاص)

 یتفاوت بین شركات
 التأمین المصرح لها أن
 تقوم بأعمال التأمین في

 عمان
 

 األجانب ال یمكنهم
 الحصول على الخدمات
 الطبیة العامة المدعومة

 أو المجانیة، إال في
 الحاالت الطارئة، وتقدم

 الخدمات المستشفیات
  الخاصة والعامة

 
 

 ال یوجد(صدر لكنه لم قطر
 یطبق حتى اآلن)

 (وطني)
 

 المستشفیات العیادات ال ینطبق
 العامة لغیر القطریین

  بإبراز البطاقة الصحیة

 

  المناقشة

المهاجرین، العمال بین توثیقها تم والتي شیوًعا المهنیة الصحة أمراض أكثر تغطیة حاولت المقال، هذا                 في
ولتبسیط بها. المعمول الكفالة ألنظمة االستغاللیة الطبیعة بسبب الخلیج منطقة على خاص بشكل التركیز                مع
الدمویة واألوعیة القلب أمراض مثل والمهاجرین المواطنین بین الشائعة األمراض عن الكتابة تجنبت               األمر،
یوجد حیث والعقلي، الجسدي المباشر، واالنتهاك تصیبهم) من بین تمیز ال القلبیة األزمة أن هنا                 (والتعویذة
من الرغم وعلى ذلك). شابه وما الحروق عالمات تهتك، ندبات مكسورة، (عظام الصحیة للعواقب عام                 فهم
ما غالًبا المهاجرین العمال فإن الخلیجي، التعاون مجلس دول بعض في الصحیة للرعایة اإللزامیة                التغطیة
تعزیز على تعمل والتي متعددة، عوامل بسبب للمخاطر تعرضهم برغم الصحیة نفقاتهم تغطیة على                یجبرون
الصحیة. الرعایة خدمات إلى وصولهم صعوبة من وتزید والمكسول" المریض "المهاجر لـ النمطیة               الصورة
فهم لذلك، القانونیة) (أو اللغویة الحواجز بسبب تظلماتهم عن التعبیر على قلیلة قدرة لدیهم یكون ما                  وغالًبا
الوسائل إلى یفتقرون أیضا ولكنهم العمل، مكان ألخطار التعرض من أطول لساعات عرضة فقط                لیسوا

 الالزمة لتخفیف عواقب هذه البیئات المسیئة، ناهیك عن معالجة االنتهاكات على نحو مناسب وفعال.
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أجنبیة أراٍض إلى بالمخاطر المحفوف سفرهم یبدأون العمال هؤالء من العدید أن هو حًقا، المحزن                 والجانب
دورة أبعاد مختلف عبر بها یمرون التي المختلفة المعقدة الظروف أن إال جیدة"، بصحة یتمتعون                 "كأفراد
االحتجاز من الخوف فإن ذلك، على وعالوة والعقلي. الجسدي للضعف عرضة أكثر تجعلهم قد                الهجرة
القانوني، والوضع األوراق، اكتمال (عدم اإلداریة والحواجز اللغویة، والحواجز والوصم،            والترحیل،
الحلقة هذه إن تصیبهم. التي الصحیة المطبات معالجة صعوبة من یزید المؤهل) غیر الدخل                ومستوى
من معاناتهم من الرغم وعلى القسري، والعمل معالجتها، تتم ال التي واألضرار العبودیة، من                المفرغة
عادل غیر بشكل تسلب والمخفیة الظاهرة العوامل هذه إنتاجیتهم. تدمر ما هي أنها إال الصحي،                 التدهور
لحقوق العالمي اإلعالن ذلك على بوضوح یدل كما الصحي، والعیش الذاتي االستقالل في العمال                حقوق
موقعة المقصد دول من كثیر (الذي اإلنسان لحقوق العربي المیثاق وحتى المتحدة األمم عن الصادر                 اإلنسان

 علیه)

وجهین: ذو هو الصحي التباین لهذا األدنى الحد فإن اإلنسان، حقوق على المترتبة اآلثار عن النظر                  وبغض
عن الناجمة المزمنة األمراض من العمال یعاني فعندما الصحیة. الرعایة وتكالیف االقتصادیة              اإلنتاجیة
عام. بشكل تنخفض العمل إنتاجیة فإن الظروف، لتلك مناسبة إدارة عن البحث وبدون السیئة، العمل                 ظروف
،٪ 9-6 بنسبة اإلنتاجیة انخفاض إلى أدت وحدها MSK اضطرابات أن أوضحت التقاریر فإن الواقع،                 وفي
الحجم، المتوسطة الشركات في التشغیلیة التكالیف من السنة في دوالر و25000 عمل ساعة 1.5                وحوالي
ملحة قضیة تعتبر العقلیة األمراض تعتبر وال اإلجمالي). المحلي الناتج في ٪ 6-1.8 بنحو تقدر                 (وخسارة
بمعاییر التام الجهل هو كما اإلنتاج. جودة انخفاض إلى خطیر، وبشكل یؤدي، قد مما الحاالت، من كثیر                   في

 السالمة، والمثل الواضح في هذا الشأن هو انهیار رافعة مكة في عام 2015.

واألفراد المهاجرون یقرر عندما أنه العالم، حول الحاالت دراسات خالل من واسع نطاق على لوحظ                 ثانیًا،
المستشفیات في الطوارئ خدمات من االستفادة إلى یلجأون فإنهم صحیة، مشكلة عالج النظامیین،               غیر
به الشعور یتم الطوارئ حاالت في العالج تكالیف عن الناجم االقتصادي العبء إن والحكومیة.                المجتمعیة
في هي التي المجاالت عن التمویل لتحویل الحكومة یدفع ما والمجتمع. الفرد مستوى على شيء كل                  قبل
یمكن روتیني، أساس على المهاجرین رعایة تم ولو والتعلیم. العمراني التطویر مثل له الحاجة                اشد
في الموارد تلك واستثمار وتم للطوارئ، الزیارات خفض إلى ذلك ألدى صحیح، بشكل الموارد                تخصیص

 الرعایة األولیة كما یمكن أن یؤدي إلى توفیر مدخرات الستثمارها في مجاالت أخرى.

لحقوق المتحدة األمم لجنة ذكرت فقد األساسیة، الفحوصات بإجراء المهاجرین للعمال سمح لو               وحتى
حالة في (كما مناسب غیر یكون قد الرعایة توفیر وأن فیه مشكوك بشكل القوانین إنفاذ یتم قد أنه                    اإلنسان
الرعایة مصاریف دفع على "مجبرین العمال یكون الحاالت، بعض وفي الحراریة). لألمراض              البندول
غیر بشكل مرتفعة األسعار تكون األحیان بعض وفي الطوارئ، حاالت في الرعایة ذلك في بما                 الصحیة،
السلطات إبالغ إلى مثلي، الصحیة، الرعایة مقدمو یضطر قد ذلك، على وللتغلب بدخلهم.". مقارنة                مناسب
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خیارات إلى اللجوء إلى أخرى مرة العمال یضطر مما بالمقاضاة، المهددین النظامیین غیر المهاجرین                عن
 العالج غیر اآلمنة أو للتخلي عن الرعایة بالكامل.

  التوصیات

 ُیوَصى بشدة، أن تقام زیارات فصلیة روتینیة لمقدمي الرعایة، مع تحمل الشركة للتكالیف في1.
 شكل تأمینات صحیة إلزامیة للموظفین.

  إن الفحوصات الروتینیة لیست فعالة فقط في التحكم الفعال باألمراض المرتبطة بضغوطات العمل كضغط
 الدم وآالم المفاصل. ولكن أیًضا الكتشاف أیة مشاكل خبیثة مثل فقر الدم والمتالزمات التنفسیة، والتدخل

 لعالجها المبكر.

 ومن وجهة نظر االقتصاد الطبي، فإنه یوصى وعلى نطاق واسع، بأن كلما تمتعت القوى العاملة بصحة
 جیدة، انعكس ذلك إیجابًا على اإلنتاجیة، األمر الذي یؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر وتوفیر أكبر في تكالیف

 الرعایة الصحیة ونفقات صاحب العمل التشغیلیة. وتقر سیاسات دول مجلس التعاون الخلیجي بهذا،
 وتفرض، بصرامة، الفحص الطبي اإللزامي للحصول على تأشیرة عمل.

 وعلى سبیل المثال، یطبق القانون التایواني "الفحص الطبي الدوري" على العمال األجانب وعالج االلتهابات
 مثل داء األمیبیة المعویة والسل، مع ضرورة إثبات إتمام المعالجة من خالل شهادة من صاحب العمل. (على

 الرغم من أن بعض الشروط العقابیة، لألسف، تمنع األشخاص المصابین بالتهابات طویلة األمد من إعادة
( 11 الدخول إلى البالد

  یجب أن یكون أصحاب العمل مسئولین على الرعایة الصحیة للعمال2.

المحافظة أهمیة یفهموا أن لغتهم، وضعف المحدود، بتعلیمهم العمال على أن االعتقاد العقالني، غیر من                 یبدو
باألمم اإلنسان حقوق لجنة فإن الواقع، وفي الصحیة. الرعایة تكالیف لهم ُتدفع أن دون الجیدة الصحة                  على
بما للصحة، األساسیة المحددات مثل األمور بعض العمل عقد تضمین من الدول تتأكد "أن توصى                 المتحدة
اإلصابات عن والتعویض الصحیة، والخدمات والسلع المرافق إلى والوصول المهنیة، الصحة ذلك              في

 والوفیات المرتبطة بالعمل باإلضافة إلى آلیات تسویة النزاعات."

إن ذلك. عن أهمیة یقل ال التنفیذ لكن أساسیة، الوصول، أمام الصارمة الحواجز وجود وعدم العقود                  تعد
بلدانهم. في مؤخًرا المطبقة الحمایة قوانین نفس لفرض والحكومات الشركات على النهایة في تقع                المسؤولیة
معسكرات في الصحي الصرف أنابیب مشكالت إصالح من كلفة أقل صغیرة غرامة دفع مجرد كانت                 إذا
سلوك لردع المخالفین على أشد عقوبات تفرض أن الحكومات على ویتعین هنا. تكمن المشكلة فإن                 العمل،
  االنتهاك وتشجیع السلوك السلیم من خالل تبسیط عملیة التوظیف لشركات الممارسة الجیدة (یمكنني اقتراح

11  Accessible at: https://www.cdc.gov.tw/File/Get/s4hky6752X0aAGfW-J--Iw 
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 فرض غرامة أكبر على الممتلكات واالستیالء علیها، لكنني لست خبیرًا في الشؤون العامة).

 یجب إلى أصحاب العمل االهتمام بأماكن العمل وكذلك ببیئة إقامة العمال3.

 تم ربط التغییرات الدقیقة في تلوث الهواء والصرف الصحي بظهور الكثیر من األمراض، مما
 تسبب في تكالیف متمثلة في ضیاع الفرص المتمثلة في تأثر اإلنتاجیة سلبًا والقیام بزیارات یمكن تجنبها

 للطوارئ. وإن كان هذا واضحًا للغایة، فماذا عن اضطرابات MSK المدمرة بشكل خبیث؟ في هذا المجال،
 أجرى باساهیل وآخرون تجربة تدّخل لتحسین بیئة العمل في طریقة الوقوف والحركة بین عمال التعبئة في

 مصنع سعودي لألغذیة، وبالفعل أظهرت النتائج انخفاًضا كبیًرا في مشكالت MSK بعد التدخل بشكل
 دوري كل  3 إلى 6 شهور ، باإلضافة إلى انخفاض الضغوط الجسدیة والنفسیة في المسوحات على الرغم

12 من أن عبء العمل هو نفسه.

 ولذلك، فیجدر التوصیة أن یكون أصحاب العمل حذرون من الضغوطات التي تترافق مع الوظائف الیدویة
 كثیفة اإلجهاد، وتنفیذ خطوات للتخفیف من هذه األضرار المتقطعة وغیر الملحوظة. وقدمت إدارة السالمة
 المهنیة ووزارة الصحة وحقوق اإلنسان بمالیزیا مجموعة شاملة من أدوات تقییم المخاطر التي تبدو للوهلة

. 13 األولى بمثابة دلیل إرشادي ممتاز لبدء تقییم المخاطر البیئیة ومعالجتها

أهمیة4. یقل ال الحارة، الصیف أیام خالل خاصة الراحة، بفترة الخاصة الحكومیة اإلرشادات               اتباع
طاقة وإعداد الماء فقد باستعادة للجسم للسوائل الجسم وامتصاص الراحة وقت یسمح إذ ذلك.                عن

 إضافیة عن طریق إتاحة الوقت لمعالجة الموارد اإلضافیة ببطء وكفاءة.

بعض یستغرق الذي األمر الكبد، في السكر الحتیاطیات األساسي الغذائي التمثیل استخدام إلى األمر                ویصل
كمیات شرب على ویشجعون راحة فترات الریاضیون المدربون یفرض الثانویة، المدرسة ففي              الوقت.
وكذلك منتظم بشكل المیاه تنظیم أهمیة على تشدد تلك مثل الترفیهیة األنشطة كانت ما فإذا الماء. من                   وفیرة
لمن بالنسبة نفسه الشيء قول اآلمن غیر من فهل المطاف، نهایة في أفضل مردود لتحقیق الراحة                  أوقات
إعطاء من ویمكنهم العمال قوة في یؤثر للراحة أوقات بعدة السماح إن الشمس؟ أشعة تحت بعملهم                  یقومون
في النتائج من المزید إعطاء من تمكنه إضافیة قوة العامل یمنح أن شأنه من طویًال. تدوم ولفترات                   المزید
العمل في العامل لحق مناسب غیر یكون ربما أنه من الرغم (على أطول لفترة ذلك في واالستمرار                   اإلنتاجیة
أمورهم لمتابعة للعاملین الوقت تتیح ألنها أیًضا، جًدا مهمة الكاملة الراحة أیام وتعتبر الساعات). من                 لعدد

 المتعلقة بالصحة مثل زیارات الطبیب والطبخ الصحي واألهم من ذلك، ممارسة النشاط.

12 Basahel, Abdulrahman M. et. al. Evaluation of the Impact of Engineering Ergonomic Interventions on 
Musculoskeletal Hazards and Psychosocial Factors Among Packaging Workers in a Food Factory. International 
Journal of Ergonomics. 2016, 6(1): p. 1-17.  
13 Accessible at: 
http://www.dosh.gov.my/index.php/en/legislation/guidelines/ergonomic/2621-01-guidelines-on-ergonomics-risk-
assessment-at-workplace-2017/file 

 
12 

http://www.dosh.gov.my/index.php/en/legislation/guidelines/ergonomic/2621-01-guidelines-on-ergonomics-risk-assessment-at-workplace-2017/file
http://www.dosh.gov.my/index.php/en/legislation/guidelines/ergonomic/2621-01-guidelines-on-ergonomics-risk-assessment-at-workplace-2017/file


 
 

أن5. إال األمان ویحقق أنفسهم، العمال حكومات وترفده علیه وتقوم المهاجرین، رعایة              صندوق
 فكرته محددة

والتوظیف. العمال إدارة عله وتقوم الخارج، في العمال رعایة إدارة باسم أنشأته ذلك، على مثال                 وللفلبین
بیئة وهي العامل، صحة في للخلل الجذریة األسباب إلى المشكلة تعود قاصرة؟ تعتبر الفكرة هذه لماذا                  لكن

 العمل نفسها وما ال یحصى من األسباب التي كتبتها أعاله.

السیئة والعمل المعیشة ظروف فإن بالسبب، االهتمام دون الصحیة الرعایة فاتورة األصل البلدان دفعت                إذا
وتكالیف القانونیة النزاعات مع تعاملهم في یعانون أصال، فإنهم، ذلك، إلى وباإلضافة عقاب. دون                ستستمر

إلى الهجرة. إن وضع "الالصق الطبي" على حتمًا یؤدي سوف العمل بیئة في تغییرات أي عمل دون             إصابة
على كلفة أكثر هي الطوارئ زیارات أن العلم (مع المستشفیات من بین العمال تدویر إعادة من بیئة                   تهیئة
الحفاظ في دورًا العمل وأصحاب المقصد دول لحكومات یكون أن یجب أخرى، مرة المضیفة).                الحكومات
في مانع لدیها لیس أخرى بلدان أن لمجرد العمل، صاحب سلوك سوء تمكین یجوز وال العمال، صحة                   على

 استیعاب التكالیف.

المتحدة، باألمم اإلنسان حقوق للجنة الخاص المقرر تقریر من وُتستمد النطاق واسعة األخیرة               توصیاتي
مثل والذي یحتوي على قائمة التمییزیة الهجرة سیاسات إلغاء تشمل التي التوصیات من           واسعة

الصحة مرافق توفیر الوصول، أمام اإلداریة الحواجز إزالة العالج، انقطاع منع اإللزامي، الحمل               اختبار
المواطنین لتشمل االجتماعي التأمین وأنظمة المحلیة المهنیة والسالمة الصحة قوانین نطاق توسیع              العقلیة،
إذا التدابیر، هذه تخفف أن المؤكد ومن الصحیة. الحالة على بناًء والترحیل االحتجاز وتجنب                والمهاجرین،
في المهاجرین للعمال الخطیرة الصحیة األوضاع على تام، بشكل تقض لم إن صحیح، بشكل نفذت                 ما

 الشرق األوسط.

أن القاتلة المهنیة اإلصابات حول الدولیة العمل منظمة في الوبائیة البیانات على سریعة نظرة                وتبین
لم قطر، بخالف الحال، وبطبیعة المواطنین. من المهاجرین العمال بین أعلى تكون أن إلى تمیل                 المعدالت
واألمر هذا. بحثي في متكررا یبدو أمر وهو القائمة، في الخلیجي التعاون مجلس دول عن بیانات هناك                   تكن

دعمًا األكثر إثارة للدهشة هو أنه حتى عام 2015، في بعض األكثر األنظمة ذات ثراًء األكثر        البلدان
المهنیة باإلصابات یتعلق فیما حاًال أفضل المهاجرون العمال كان والنمسا، ألمانیا مثل للمهاجرین،               وظیفیًا

 الممیتة من المواطنین! وكقوة اقتصادیة إقلیمیة متنامیة، یتمتع الخلیج بالقدرة على تطبیق حلول معقولة
شكلها في اإلنسانیة نناشد أن نستطیع ال كنا إذا حقوقهم. من المهاجرین حرمان "وباء" لمعالجة                 وعقالنیة
تقدیم هي بذلك للقیام الطریقة تكون قد فعندئذ المعنیة، الفاعلة الجهات إلقناع الدینیة واألخالق                األساسي،
هي الحالة هذه في الحاسمة الرسالة السلیمة. واالقتصادیة الصحیة الرعایة سیاسات على بناًء               المشورة

 الرجوع إلى قول مأثور قدیم: قوة عاملة أقوى وأكثر صحة تؤدي إلى اقتصاد أقوى وأكثر صحة.
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