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 المنفتح المجتمع بمؤسسة إفريقيا وشمال األوسط الشرق مبادرة عن

 
 فيها تكون سامحوالت بالحيوية تتسم ديموقراطيات خلق إلى أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المنفتح المجتمع مبادرة تهدف

 .  شعوبها أمام مسؤولًة الحكومات
 

 وهيكلية تاريخية لمحة
 باألساس أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة مبادرة وترآز. 2003 عام منذ المنطقة في أعمالها المنفتح المجتمع مؤسسة بدأت

 سنوية منح محفظة المؤسسة وتمتلك. عمان في هطاقم ويعمل األردن في مسجل تمثيلي مكتب للمؤسسة يوجد حيث العربي، العالم على
 . أمريكي دوالر ماليين 6 بقيمة للمنطقة مخصصة
 

  البرنامج أولويات
 : رئيسية مجاالت أربع في المبتكرة للمشاريع الدعم بتقديم أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة مبادرة تقوم

 الرشيد والحكم الحقوق •
  اتالمعلوم وتكنولوجيا اإلعالم •
  والمعرفة الشباب •
  والثقافة الفنون •
 

 المبكر  التمويل توفير خالل من وذلك الجديدة المشاريع الحتضان المساعدة المبادرة تقدم المنح، بتقديم التقليدي نشاطها إلى وباإلضافة
 . واإلستشارات

 
 

  اإلتصال معلومات
  المنفتح المجتمع مؤسسة -المكتب اإلقليمي العربي

 
  
 :  البريدي نوانالع
  35277. ب.ص

  11180 عمان
  األردن

 
 : العنوان
  عبدون فرح مرآز

  الثاني الطابق -الكرمي محمود شارع 6
  األردن عمان،

  
 (6)00962 5827395 : هاتف
  (6) 582925700962: فاآس

 
 
 

 زيارة يرجى أفريقيا، وشمال األوسط الشرق ةلمنطق المنفتح المجتمع لمؤسسة التابعة المنح وبرامج أنشطة حول المعلومات من لمزيد
 اإللكتروني البريد عنوان على إلكتروني بريد إرسال أو أعاله، العناوين على بنا االتصال أو www.osimena.org: اإللكتروني موقعنا
 : التالي org.osimena@info
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 الملخص التنفيذي 

 
وآما تثبت العديد من التقارير التي . آثر مناطق العالم استضافًة للعمالة المهاجرةتعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إحدى أ

وتشتمل . واإلستغالل عرضة بشكل آبير ألشكال اإلساءة الوافدينتعدها جهات دولية ومنظمات حقوق اإلنسان، فإن الكثير من هؤالء 
ت السفر، وفرض قيود على الحرآة واالتصال، باإلضافة إلى عن دفع األجور، ومصادرة جوازااإلمتناع على أآثر المشاآل شيوعًا 

 أماآن يلجأون الوافدينوعند وقوع مثل تلك اإلساءات، ال يجد معظم هؤالء . التعسفيواإلحتجاز اإلساءة الجسدية واللفظية والجنسية، 
يجابية من قبل الكثير من الحكومات في وقد تم اتخاذ عدد من الخطوات اإل. إليها طلبًا للحصول على المساعدة والتعويض القانوني

، لكن ال تزال هنالك فجوة آبيرة بين اإلصالح التشريعي والتطبيق الوافدين معاملةالمنطقة سعيًا لتحسين اإلطار التنظيمي الذي يحكم 
وفي ضوء ذلك، . ة بصورة آافية من الناحية العمليالوافدينإن هنالك حاجة ماسة لضمان صيانة حقوق . الكفء لهذه التشريعات

أولوياتها في  آإحدى الوافدينالعمال لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قضية حقوق المنفتح المجتمع مؤسسة اعتبرت مبادرة 
      . مجال الحقوق والحكم الرشيد

 
ا واألطراف ذات الصلة، ، فقد قام المكتب اإلقليمي العربي بوضع خارطة للقضاي2006في وباالعتماد على األنشطة التي أطلقت 

البلدان اهتمامًا متزايدًا من قبل شهدت وعقد عدة اجتماعات مع ممثلين عن منظمات محلية ودولية في آل من األردن ولبنان، حيث 
 ومن بين القضايا التي أثارتها النقاشات حقيقة أنه ومع تزايد عدد المنظمات غير الحكومي. المنظمات غير الحكومية بهذه القضية

 . التي تتعامل مع هذه القضية، فإن الحاجة تبرز إلى إيجاد المزيد من التنسيق واالتصال بين مختلف األطراف
ة

 
 -20لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بعقد اجتماع إقليمي ما بين المنفتح المجتمع قامت مؤسسة ونظرًا ألهمية هذه القضية، فقد 

 منظمة مجتمع مدني معظمها من لبنان واألردن مع مشارآة عدة 20ممثلون عن اإلجتماع وقد حضر .  أيار في البحر الميت21
ومكن االجتماع المشارآين من التشارك في خبراتهم، وبحث أبرز العوائق التي تواجه عملهم، والبح . منظمات من دول المنطقة

ر للقيام بتدخالت جديدة ترمي إلى تعزيز حقوق   :     خالل االجتماع الترآيز على ثالثة مواضيع رئيسية وهيوقد تم. الوافدينعن أف
ث

 
كا

 . إلى العدالة عبر تقديم المساعدة القانونية وتطوير التقاضي اإلستراتيجيالوافدينزيادة وصول  .1
2
3. 

لمعلومات  .تعزيز دور وسائل اإلعالم في زيادة الوعي وتوفير ا .
 . لرأي العامتحسين حمالت المناصرة للتأثير على السياسات الحكومية وا

 
آما تم تزويد . على عروض فردية باإلضافة إلى جلسات مجموعات عمل رآزت على إيجاد حلول عمليةاإلجتماع  اشتملو

وقد احتوى الدليل على مواد مرجعية . لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالمنفتح المجتمع مؤسسة أعدته المشارآين بدليل مصادر 
العمال  حول  وتعليقات في األردن ولبنان، إضافًة إلى قائمة أبحاثالوافدينالعمال لمستجدات المتعلقة بتضمنت إيجازًا عن آخر ا

    .  في المنطقة العربيةالوافدين
 

وآان هذا الحدث األول من نوعه في المنطقة من حيث ترآيزه بشكل خاص على طرق شمول القانونيين ووسائل اإلعالم في نطاق 
فرصًة نادرًة للمنظمات اإلجتماع وشكل . ر الحكومية الرامية إلى زيادة الوعي وإحداث التغيير المنشودجهود المنظمات غي

والقانونيين والصحفيين والنشطاء على الصعيدين المحلي والدولي بغية القيام بشكل جماعي بوضع طرق إستراتيجية لحماية حقوق 
واجهها المهاجرون الذين يقومون باألعمال المنزلية نظرًا ألن هؤالء يشكلون التي يوتم إبداء اهتمام خاص بالمشكالت . الوافدين

 في القطاعات الوافدينعلى أهمية إبداء اهتمام أآبر باإلتفاق  تم رغم ذلك،. جانب األبرز من قضايا المشارآين في االجتماعال
جتماع قادرًة على التطرق إلى قضايا تتعلق بالقطاعات آذلك، تعتبر العديد من اإلستراتيجيات التي تمت مناقشتها خالل اال. األخرى

 .  األخرى للتوظيف
 

وشدد المشارآون على . بمناقشاتهم والتي نتج عنها أفكار خالقة تسهم في إعداد تدخالت محتملةاإلجتماع وقد أثرى المشارآون 
ي تشجيع إجراء إصالحات قانونية بارزة والتنفيذ ويتمثل الجانب األول ف. الحاجة إلى التطرق إلى هذه المشكلة من جوانب مختلفة

، أما الجانب الثاني فيتعلق بتقديم المساعدة والدعم القانوني. الوافدينالعمال الفعال للقوانين والسياسات الحالية التي تنظم أحوال 
ضمن ذلك إيجاد طرق لجذب ويجب أن يت. وباستغالل وسائل اإلعالم بصورة أفضل بهدف إشراك الرأي العام وتقديم المعلومات
آما شددت المناقشات على األهمية الكبيرة . شرآاء جدد، بما في ذلك المهاجرون أنفسهم، وإشراآهم في أنشطة االتصال والمناصرة

 تعزيز جهودها من خالل تجميع المعلومات الوافدينلبناء تحالف وأبرزت الطرق التي تستطيع من خاللها المنظمات المعنية بقضية 
 .   العمل بصورة جماعيةو
 

، ابتداًء بمجموعة من جلسات اإلجتماعاتحول أبرز النقاط التي تمت مناقشتها على مدار يومين من يقدم هذا التقرير لمحًة عامًة 
وعلى الرغم من عدم إعداد برنامج عمل تفصيلي لإلجراءات المستقبلية، فإن من . الحوار والنقاش وخطط عمل أعدها المشارآون

  .  الوافدينالعمال مأمول أن تساعد األفكار المطروحة في هذه الوثيقة المنظمات في تصميم وتقييم خياراتها بغية تعزيز حقوق ال
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 وصف عام لجلسات الحوار والنقاش 

 
 المساعدة القانونية والوصول إلى العدالة 

 بغية ضمان وصولهم إلى الوافدينالعمال قانونية المقدمة إلى تم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة سبل زيادة توفر وفعالية المساعدة ال
وفي الوقت الحالي، وصل عدد قليل نسبيًا من القضايا التي رفعها عمال مهاجرون بخصوص اإلساءة واالستغالل إلى قاعة . العدالة
 . المحكمة

 
 عرضين بحثا سبل توفير المساعدة القانونية طوقد نالرو مرآز األجانب والمحامي -شهدا من آاريتاس لبنان نجالوقدم آل من اآلنسة 

وتضم هذه التحديات . للمهاجرين في لبنان، وآيف تطورت هذه المساعدة عبر السنين والتحديات التي يواجهها المحامون اليوم
 من الدالئل المطلوبة إلثبات االتهامات المضادة الباطلة التي يلقيها أصحاب العمل ضد الوافدين الذين يتقدمون بشكاوى، والحجم الهائل

آما قدم السيد عاطف المجالي من المرآز الوطني . أنه قد تم انتهاك حقوق الوافدين، وطول مدة اإلجراءات القانونية وارتفاع تكاليفها
ية إلى توثيق للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان عرضين حول الجهود الرام" تمكين"لحقوق اإلنسان والسيد هيثم األزرعي من مرآز 

وباإلضافة إلى مواضيع أخرى، فقد تحدثا عن مبادرات لتوفير .  اإلنسان وتقديم المساعدة القانونية للوافدين في األردنانتهاآات حقوق
  .   التدريب والخبرات لتمكين المحامين من الترافع بنجاح بخصوص قضايا الوافدين

 
 

 : رئيسية ومنهاوقد نتج عن المناقشات تقديم بعض التوصيات ال
 

 تحسين شروط عقود التوظيف التي يتم على أساسها استخدام الوافدين . 
  للعاملين بدون عقد، على الرغم من أن هذا التوظيف، وإن آان شائعًا، ال يعد قانونيًاتوسيع التغطية القانونية  . 
 طراف الفعالة األخرى بغية زيادة الوعي حول تحسين التنسيق بين مختلف مقدمي المساعدة القانونية، ووسائل اإلعالم، واأل

  .التعاون في حل القضايا و إحالتهاالخدمات الحالية وتشجيع 
 منح القانونيين فرصًا للتنمية المهنية وبناء القدرات . 
  إلى قضايا العمال الوافدين ذات إجراءات سريعة لتجنب التأخير لإلستماع القيام بمناصرة إنشاء محاآم خاصة مخصصة

 . والترحيل
  في اإلحتجاز في جميع مراحل اإلجراءات القانونية، بما في ذلك اإلستشارة التأآيد على ومناصرة حقوق الوافدين في طلب

 . فترة ما قبل المحاآمة والتحقيقات
 

 المناصرة 
تماد على الدروس المستفادة هدفت جلسة الحوار والمناقشة هذه إلى البحث في سبل توسيع وتعميق المنظمات ألنشطة المناصرة باالع

ومن بين النقاط الرئيسية التي أثيرت خالل النقاش أن معظم اإلصالحات التشريعية التي تم إقرارها والمتعلقة . من الحمالت السابقة
لمستوى وهنالك حاجة لبذل المزيد من الجهود لضمان تطبيق هذه السياسات بنجاح على ا.  اآلنالوافدين لم تطبق إلى حد بالعمال 
 من منظمة العمل الدولية ونديم حوري من منظمة هيومان رايتس ووتش عرضين تناوال  آل من سيمل إيسمتوقدم. العملي

. اإلستراتيجيات التي استخدمت للتطرق إلى المشكالت والتأثير على السياسات الحكومية والرأي العام فيما يتعلق بالوافدين في لبنان
ية الحوار السياسي خالل السنوات الخمس الماضية والتي أفضت إلى صياغة عقد موحد للوافدين العاملين ومن األمثلة على ذلك عمل

 . في المنازل ومرسوم جديد لمراقبة وتنظيم وآاالت التوظيف األهلية
 

الت توعية منخفضة إلى القضية من خالل إطالق حماإلنتباه آما ناقش المتحدثون طرقًا مبتكرًة تستطيع من خاللها المنظمات لفت 
وفي هذا الصدد، يمكن تشجيع طلبة الجامعات، .  مكونات أخرى في المجتمععمالتكاليف وتوسيع قواعد الدعم من خالل التواصل 

ويتعلق أحد األهداف المهمة طويلة المدى . وجماعات حقوق اإلنسان، والمنظمات النسائية، والنقابات العمالية للتطرق إلى هذه القضية
 نقاباتوقد يتضمن ذلك تشكيلهم ل.  حماية وتشجيع حقوق الوافدين بالحاجة إلى تشجيع الحشد الشعبي لدى العمال الوافدينبخصوص

وعلى صلة بهذا الموضوع، اقترحت هذه الجلسة .  القائمة سواء في دولهم أو الدول المستضيفةالنقاباتخاصة بهم أو المشارآة في 
 .   آقادة مجتمع ومدربين وعمال اجتماعيينواإلتصال فدين آأطراف في أنشطة المناصرة عددًا من األفكار حول شمول الوا

 
 : وقد نتج عن المناقشات تقديم بعض التوصيات الرئيسية ومنها

 
  إلعداد آليات مراقبة بغية ضمان التنفيذ الفعال للسياسات الرامية إلى حماية حقوق الوافدينزيادة الجهود . 
 اإلساءة إلظهار مدى االنتهاآات لحقوق الوافدين ومراقبة تنفيذ اإلصالحاتزيادة توثيق حاالت . 
  وشمول أطراف جدد آشرآاء إستراتيجيين من اإلجتماعية ادماج القضايا المهمة للوافدين ضمن النقاشات وأجندة التغيرات

 .  أجل توسيع قاعدة دعم حقوق الوافدين
 دين في الدول المستضيفة ومنحهم حق التصويت والوصول إلى وظائف ات تمثل الوافاتخاذ خطوات لضمان وجود نقاب

 . تنقاباصنع القرار داخل ال
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 وآجزء . دعم إشراك العمال الوافدين في أنشطة المناصرة واالتصال وتمكين قادة مجتمع الوافدين والشبكات غير الرسمية
 .   من هذا العمل، تشكل الحرية النقابية إحدى اإلجراءات ذات األولوية

 
 وسائل اإلعالم 

 والبحث تم تنظيم جلستي حوار ومناقشة حول وسائل اإلعالم بغية التحقق من سبل تشجيع تغطية إعالمية أفضل لقضايا حقوق الوافدين
  نشابيوعرض الصحفيان المخضرمان عمر. في طرق شمول اإلستراتيجيات اإلعالمية في أنشطة حمالت المنظمات غير الحكومية

من شبكة اإلعالم المجتمعي في األردن أفكارًا حول آيفية توسيع المنظمات غير الحكومية آتاب األخبار اللبنانية وداود من صحيفة 
العوائق التي آيفية التغلب على آما ناقشا . للروابط مع الصحافة وإشراك الصحفيين المحليين بصورة أفضل لزيادة االهتمام اإلعالمي

  . هذه القضيةررون في تغطية يواجهها الصحفيون والمحقد 
 

وفي هذا اإلطار، تم تقديم عرضين . المبتكرة لألنواع األخرى من وسائل اإلعالماإلستخدامات آما ناقشت جلسة حوار ومناقشة ثانية 
حول برامج تلفزيونية تبث على القنوات الفضائية مخصصة للعمال الوافدين " نيث" من تلفزيون قبل نارادا ويجيسوريامن 

لزيادة الوعي وجذب االنتباه اإلنترنت حول استخدام شبكة " ما في واسطة"السريالنكيين ونيكوالس ماآجيهن من الموقع اإللكتروني 
وقارن المشارآون ما بين فعالية العديد من أنواع وسائل اإلعالم في . إلى محنة العمالة الوافدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

آما بحثوا سبل استخدام وسائل اإلعالم لتقديم الخدمات إلى الوافدين وبناء .  العمل، والعامة، والعمال الوافدينالوصول إلى أصحاب
 . مجتمع وافدين فعال

 
 : وقد نتج عن المناقشات تقديم بعض التوصيات الرئيسية ومنها

 
 ضل مع الصحفيين واستخدام وسائل إعداد إستراتيجيات اتصال للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من العمل بصورة أف

 . اإلعالم بشكل فعال
 توظيف اإلبداع لجذب المزيد من االهتمام اإلعالمي المحلي والدولي . 
  وسائل اإلعالم الجديدة والفيديو للتأثير على الرأي العام وتوسيع نطاق الوعيتعزيز استخدام . 
 الفعالية، وتوفير معلومات أساسية، وحشد البناء المجتمعيالبحث في استغالل وسائل اإلعالم في دول الوافدين لتشجيع  . 
  زيادة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا الوافدين وبين وسائل اإلعالم الحالية لمجتمعات

 . الوافدين
 

ويوضح الجزء المتبقي من التقرير أدناه . ةتعد هذه مقتطفات بسيطة من النقاط التي شدد عليها المشارآون خالل اجتماع اإلستراتيجي
آما أنه يعرض وصفًا عامًا لمختلف النهج . التوصيات وتحدد المشكالت التي تواجهها المنظمات واألفراد العاملين في هذا المجال
 .  المستخدمة حتى اآلن لتشجيع حقوق الوافدين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 مناقشة جلسات الحوار وال

 

  والمساعدة القانونية والتقاضي اإلستراتيجيالوصول إلى العدالة

 في التجارب التي توفر المساعدة القانونية للعمال الوافدين في لبنان واألردن والتحديات إمكانية البحث هذه الجلسة للمشارآين أتاحت
ريب المحامين وإيجاد مصادر لهم، باإلضافة إلى جهود إجراء وقد تضمن ذلك تقديم خدمات مباشرة، ومبادرات لتد. أمام القيام بذلك

وقد ناقش المتحدثون في الجلسة أبرز العوائق التي أعاقت توفير المساعدة القانونية حتى اآلن، بما في ذلك قلة . التقاضي اإلستراتيجي
دلة لدعم إدعاءات اإلساءة أو سوء المعاملة أو الموارد والتمويل، والعوائق أمام آسب الوصول إلى الزبائن والتواصل معهم، وجمع األ

أيضًا أوجه القصور في الخدمات المقدمة حاليًا، آما ناقش المشارآون . االمتناع عن دفع المستحقات، والتحديات على صعيد القضاء
  . والبدائل العديدة المستخدمة، وأفكارًا حول آيفية التغلب على المشكالت

 ) لبنان( مرآز األجانب -ننجال شهدا، آاريتاس لبنا

قدمت اآلنسة نجال شهدا وصفًا عامًا حول الخدمات التي يقدمها المرآز والتي تتضمن توفير مأوى لضحايا اإلساءة، وتوظيف فريق 
وتجري منظمة . لإلستشاراتمن العمال االجتماعيين الذين يحولون القضايا إلى وحدة المساعدة القانونية، وتفعيل الخط الساخن 

آاريتاس أبحاثًا حول قضايا متعلقة بالعمال الوافدين، بما في ذلك دراسات حول مواقف وممارسات أصحاب العمل فيما يتعلق بالعمال 
آما تشارك المنظمة في . وتساعد هذه األبحاث في توفير المعلومات لحمالت زيادة الوعي وأنشطة المناصرة. الوافدين في المنازل
لفة من ممثلين عن الحكومة والمنظمات غير الحكومية التي تناصر وضع إطار سياسة لتنظيم توظيف العمال اللجنة التوجيهية المؤ

، قامت المنظمة بعقد اتفاقية شفهية مع مديرية األمن العام يسمح بموجبها للمحامين والعمال 2005وفي . الوافدين في المنازل في لبنان
. في مرآز احتجاز األجانب في بيروت والمحتجزين بسبب تجاوزات تتعلق بتأشيرة العملاالجتماعيين التابعين للمنظمة بالتواجد 

والدعم والمساعدة اإلستشارة وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية لم يتم جعلها رسميًة بشكل خطي، إال أن سمحت لمنظمة آاريتاس بتقديم 
وترتبط إحدى . جلسات التحقيق مع الوافدين من قبل مديرية األمن العاموقد ضمن محامو المنظمة التواجد أثناء . القانونية للمحتجزين

العوائق الرئيسية أمام توفير المساعدة القانونية بحقيقة أنه عندما يقوم العمال بتقديم شكاوى حول اإلساءة أو سوء المعاملة، يقوم 
وال يتعاطف العديد من القضاة من إدعاءات الوافدين . فدينأصحاب العمل في الغالب بتقديم اتهامات مضادة، مما يؤدي إلى احتجاز الوا

   . ويفترضون في الغالب أن الوافد مذنب أو يستحق سوء المعاملة

 ) األردن(عاطف المجالي، المرآز الوطني لحقوق اإلنسان 

بة وتوثيق واستالم استعرض عاطف المجالي عمل المرآز الوطني لحقوق اإلنسان، وهو منظمة مستقلة غير ربحية تقوم بمراق
ويقدم المرآز المساعدة القانونية، ويعقد برامج تدريبية حول معايير حقوق . الشكاوى المتعلقة بانتهاآات حقوق اإلنسان في األردن

وقد رآزت التقارير التي أصدرها المرآز حديثًا على قضية . ألردناإلنسان، ويصدر تقارير دورية حول وضعية حقوق اإلنسان في ا
وتتضمن أبرز العوامل التي تمنع . آما يقوم المرآز بحشد الدعم إلجراء إصالحات على مستوى السياسة والتشريعات. مال الوافدينالع

وتوجد حاجة ماسة لتوفير المزيد من مصادر المساعدة القانونية . الوافدين من طلب المساعدة القانونية الخوف من االحتجاز أو الترحيل
 . نللوافدين في األرد

 ) األردن" (تمكين"هيثم األزرعي، 

وقد . التي تأسست حديثًا والتي تشجع حقوق اإلنسان في آافة قطاعات المجتمع األردني" تمكين"تحدث هيثم األزرعي عن منظمة 
انتهكت حقوق اإلنسان وقامت بإعداد دليل إجرائي لتمثيل الوافدين الذين . أطلقت المنظمة العديد من المشاريع المتعلقة بالعمال الوافدين

وقد تولت . آما عقدت المنظمة دورًة تدريبيًة للمحامين والذين اختير بعضهم للعمل في وحدة المساعدة القانونية المشكلة حديثًا. لديهم
سياق، وفي هذا ال. الوحدة عددًا من القضايا التي تمت فيها مصادرة جوازات سفر العمال بصورة غير قانونية من قبل أصحاب العمل

" تمكين" آما تقوم منظمة . وافد مصري تم احتجازها من قبل أحد أصحاب العمل52نجحت المنظمة مؤخرًا في استعادة جوازات سفر 
صعوبة  "تمكين"تواجه وتتضمن التحديات . المصانع التي تم إغالقها بداعي اإلفالسبتمثيل الوافدين الذين لم تدفع أجورهم من قبل 

  . ين العاملين في القطاع المنزلي واالتصال مع الزبائن الذين ال يتحدثون اللغة العربيةالوصول إلى الوافد

 ) لبنان(، محامي د طوقنالرو

وقد قدم وصفًا عامًا تاريخيًا حول تقديم المساعدة . يمتلك رونالد طوق خبرًة واسعًة في تمثيل العمال الوافدين أمام المحاآم اللبنانية
 المحامين ومن بينها الحاجة إلى تقديم أدلة أمام  وجود العديد من التحدياتوأشار إلى. لوافدين في لبنان منذ التسعينياتالقانونية للعمال ا

آثيرة إلثبات شكاوى الوافدين، وصعوبة الحصول على الدالئل من األطباء الشرعيين لتوثيق اإلساءة، وحقيقة أن القضايا أمام المحاآم 
ونظرًا إلى . جد الوافدون في الغالب صعوبًة في دعم أنفسهم خالل اإلجراءات القانونية ويقعون عرضًة لالحتجازوي. تأخذ وقتًا طويًال

وذآر رونالد أن هنالك حاجة للتدخل بغية . هذه الصعوبات، سعى المحامون في لبنان إلى إتباع إستراتجيات بديلة خارج نطاق المحاآم
 ويشكل قانون العقوبات رادعًا قويًا أمام ممارسات اإلساءة مقارنًة. تي تواجه العمال الوافدينتوعية القضاء بالمشكالت الرئيسية ال

بالقانون المدني آونه ينص على عقوبات أشد، لكن القضاة ال يميلون إلى التعاطف مع الوافدين، ويصعب في الغالب إقناعهم بأن 
 . مزيد من التنسيق بين السفارات ومقدمي المساعدة القانونيةآما توجد حاجة ل. تصرفات صاحب العمل تشكل جريمة جزائية
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 أبرز النقاط 

 : بعد تقديم العروض، قدم المشارآون المالحظات التالية حول أبرز التحديات واالقتراحات حول توفير المساعدة القانونية
 

 خدمات المساعدة القانونية 
  وأشارت . القوة والضعف في خدمات المساعدة القانونية المقدمة حاليًاتبادل المشارآون العديد من وجهات النظر حول نقاط

آما . النقاشات إلى عدم وجود اتصاالت منتظمة بين العديد من المنظمات التي توفر المساعدة القانونية، وبالتحديد في األردن
ويمكن تحسين .  حول الخدمات الحاليةال تمتلك المنظمات غير الحكومية واألطراف الفعالة الرئيسية دائمًا معلومات آافية

 .     بين العديد من المنظماتالتبادل عملية 
 وقد تكون اإلذاعات المجتمعية إحدى وسائل . فضل لإلعالن عن الخدمات المتوفرةيمكن استغالل وسائل اإلعالم بصورة أ

 . م بغية نشر انتهاآات حقوق اإلنسان وتوجد أيضًا حاجة لمزيد من التنسيق بين المحامين ووسائل اإلعال .القيام بذلك
  حتى اآلن، تتم تغطية القضايا التي يتهم فيها الوافدون بارتكاب جرائم بصورة أآبر مقارنًة مع القضايا التي يقدم فيها هؤالء

حدى وفي إ. آما يجب أيضًا إبراز األحكام التي تصدر في صالح الوافدين. الوافدين شكاوى أو التي يثبت فيها براءتهم
القضايا التي تم التعامل معها مؤخرًا في لبنان، قرر القاضي أن العنف قد استخدم للحصول على اعترافات من عامل 

آما يجب زيادة الوعي لدى . مصري محتجز، وال تزال هنالك العديد من القضايا المشابهة التي بحاجة إلى معالجتها
 .  المحامين والقضاة حول القضايا السابقة المشابهة

  في لبنان، يسمح لمحامي منظمة آاريتاس بالتواجد أثناء التحقيقات التي تتم في مديرية األمن العام، لكن ال يوجد ما ينص
أما في األردن، . ويجب أن يمتلك جميع المحامين الحق في التواجد أثناء التحقيقات. على إمكانية تواجد محامين آخرين
 . مسؤولي األمن العام إلى قانون العقوبات، لكن تتم أحيانًا إعاقتهم من قبل فيسمح للمحامين بالتواجد استنادًا

 وقد يساعد إنشاء محكمة خاصة مخصصة للتعامل مع قضايا الوافدين من . تتطلب قضايا الوافدين الكثير من المال والوقت
 .بالمجان أو بأتعاب مخفضةاتهم آما يسمح إنشاء صناديق مؤسسية للمساعدة القانونية للمحامين بتقديم خدم. العملية

  حول التشريعات الحالية القابلة للتطبيق على أرض الواقعواإلتصال يحتاج القانونيون إلى المزيد من المعلومات والمصادر. 
 هنالك حاجة لتوعية القضاء حول المشكالت التي يواجهها العمال الوافدون وحقوقهم بموجب القانون   .  
 ويجب اتخاذ المزيد من اإلجراءات القانونية . ين واألنظمة التي تحكم عمل وآاالت التوظيف بالشكل الكافيال يتم تنفيذ القوان

 . بحق الوآاالت المخالفة
 

 اإلصالح القانوني 
 ال توجد فقط حاجة لتعزيز توفير المساعدة القانونية استجابًة لإلساءات، بل أيضًا لتحسين الظروف القانونية والتعاقدية التي 

وتعاني عقود التوظيف الحالية من العديد من أوجه القصور حيث أنها ال . يعمل بموجبها الوافدون بغية منع هذه اإلساءات
تعطي العمال الوافدين في المنازل الحق في مغادرة مكان العمل وتفرض عليهم تقديم العديد من الدالئل مقارنًة بأصحاب 

 . العمل
 ويجب إيالء المزيد من االهتمام بهذه . بر العوائق أمام وصول الوافدين إلى النظام القضائييمثل الخوف من الترحيل أحد أآ

 .القضية
 آما يجب توسيع التغطية القانونية لتشمل العمال الوافدين في . ال توجد تغطية قانونية لمن يهربون من منازل أصحاب العمل

    . المنازل والذين ال يعملون بعقود ويقيمون بصورة مستقلة
  ويمكن تجنب هذه المشكلة من خالل . عن دفع المستحقات بسبب عدم توفر المال لدى صاحب العملاإلمتناع تتكرر حاالت

 . الطلب من أصحاب العمل تقديم آشف بالدخل الشهري
 

 اإلحتجاز 
 لمرآز من االآتظاظ حيث يعاني ا. تعتبر الظروف الحالية في مرآز احتجاز مديرية األمن العام في بيروت غير مقبولة

 . وتبذل جهود حاليًا لبناء مرفق جديد. ورداءة الجو وعدم دخول أشعة الشمس إلى الغرف
  مشكلًة رئيسيًة بين أصحاب العمل والوافدين، باإلضافة بين الوافدين والمنظمات غير الحكومية اإلتصاالت تشكل الفجوة في

. معالجة هذه القضية، تم إعداد آتيب يحتوي على عبارات باللغة العربيةوفي إطار الجهود ل. التي تقدم الخدمات ذات الصلة
 .وقد قامت منظمة آاريتاس بتعيين وافدين آجزء من آادر الدعم لتقديم المساعدة عن طريق الترجمة الفورية

 وقد أدى هذا األمر في . تعد قلة المترجمين الفوريين مشكلًة بالنسبة للوافدين المحتجزين أو المسجونين بسبب جرائم مزعومة
  . بعض األحيان إلى تقديم الوافدين اعترافات خاطئة
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 مناصرة إجراء إصالحات على مستوى السياسات 

هدفت جلسة الحوار والمناقشة هذه إلى البحث في حمالت المناصرة التي أطلقت حتى اآلن في آل من األردن ولبنان واستشارة األفكار 
وتطرق النقاش إلى طرق جذب األطراف لمزيد من االهتمام حول . ر على السياسات الحكومية والرأي العامحول طرق جديدة للتأثي

التواصل مع مكونات أخرى في  هذه القضية، وإطالق حمالت توعية منخفضة التكاليف، وتوسيع وتعميق قواعد الدعم من خالل
جماعات حقوق اإلنسان، والمنظمات النسائية، والنقابات العمالية المجتمع، على سبيل المثال عن طريق تشجيع طلبة الجامعات، و

، آما تم واإلتصالفي أنشطة المناصرة اإلخراط آما أبرز النقاش الدور الهام في تشجيع العمال الوافدين على . للتطرق إلى هذه القضية
 .  اقتراح سبل للقيام بذلك

 ) لبنان( للدول العربية سيمل إيسم، منظمة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي

ا مواستخدامهالفيلمين وثائقيين حول العمال الوافدين في المنازل وأرباب عملهم اللبنانيين، حيث تم إنتاج فيلمين  سيمل إيسم تناقش
حول شروط أسئلًة " أصوات من المنزل: 2 خادمة في لبنان"ويثير الفيلم الذي أنتج مؤخرًا بعنوان . ألغراض زيادة الوعي والمناصرة

جتماع عرض فيديو آليب مختصر إلوقد تم خالل ا. بحقوقهم آعماللإلعتراف توظيف العمال الوافدين في المنازل ويشير على الحاجة 
وتم تنزيل هذه الكليبات على شبكة االنترنت ومشاهدتها بشكل واسع من قبل منظمات العمال الوافدين في . عن الفيلم دقائق 10مدته 

وأضافت أن الخطوات القانونية المتحققة يجب أن .  آما أشارت سيمل إلى العديد من النقاط حول أولويات أنشطة المناصرة.1الدول األم
 .)الخ...العمل،وآاالت التوظيف األهلية، أصحاب (تراقب عن آثب لضمان تنفيذها وتجنب أي تراجع من قبل األطراف الفعالة 

 في الدول األخرى والتي تتضمن تشكيل لجان مراقبة، وبطاقات تقارير ت بشكل ناجحوتتضمن األدوات التنفيذية التي استخدم
آما أن من المهم جدًا دعم النهج التشارآية التي تشجع إشراك العمال الوافدين في األنشطة الشعبية . حكومية، ومسوحات للرأي العام

فعلى سبيل المثال، قامت نقابات العمال في ماليزيا . هذا المجالإضافًة لذلك، يجب إشراك النقابات العمالية في . وأنشطة المناصرة
آما قام العمال . بالتوقيع على اتفاقيات مع النقابات في اندونيسيا لتوسيع عضويتها لتشمل العمال االندونيسيين الوافدين في ماليزيا

وفي البحرين، قام المواطنون . ألم أو المستضيفةفي الدول ا الوافدون في المنازل بإنشاء نقابات خاصة بهم في أمثلة أخرى سواء
ويمكن التفكير في جميع هذه . البحرينيون بتشكيل نقابة آادرها من العمال الوافدين والتي تعمل على حماية حقوق العمال الوافدين

المنازل في ضوء االزدراء داخل ويجب أن يفهم توظيف العمال الوافدين للعمل في . تعديلها وتطبيقها في لبنان واألردناألمثلة بغية 
حيث أدت التحوالت السكانية والتغير في . المجتمع للعمل في المنازل واألزمة المتنامية حول توفير الرعاية االجتماعية في المنطقة

صول وذات نوعية أنماط العمل إلى تزايد الحاجة للرعاية االجتماعية والتي ال يمكن تلبيتها محليًا من خالل خدمات متاحة وسهلة الو
وتتطلب آال . ويتم القيام بمعظم األعمال المأجورة من قبل العمال في المنازل، والتي بغير ذلك تتم من قبل أفراد العائلة بالمجان. جيدة

آما أشارت سيمل إلى أن على الحكومات التطرق إلى حاجة األطفال وآبار السن . المجموعتين رعايًة اجتماعيًة وقانونيًة أفضل
    .والمعاقين والمرضى للرعاية االجتماعية بدًال من نقل هذه المسؤوليات إلى األسر في القطاع الخاص

 ) لبنان(نديم حوري، هيومان رايتس ووتش 

وقد تطلب ذلك إجراء أبحاث . منظمة هيومان رايتس ووتش حول العمال الوافدين في المنازلقدم نديم حوري وصفًا عامًا لعمل 
وأشار إلى أن هنالك حاجة لبناء تحالف . المشكالت باإلضافة إلى الجهود المبذولة لتقديم توصيات ومناصرة إحداث التغييرللتطرق إلى 

ويعد توثيق ونشر القضايا حول . بل على تطبيقها أيضًاما بين مختلف أطراف المجتمع المدني والترآيز ليس على التشريعات فقط 
.  انتهاآات حقوق الوافدين، ولدحض المزاعم بأن اإلساءة هي حدث فردي، ومراقبة فعالية اإلصالحاتاإلساءة أمرًا مهمًا إلظهار حجم

وتوجد حاجة إلجراء المزيد من األبحاث وبالتحديد حول أطفال الوافدين، ووصول الوافدين إلى العدالة، وحوادث العنف الجسدي 
ة وزارة العمل، وزارة الداخلية، وآاالت التوظيف سواء في الدول األم ويجب أن تستهدف أنشطة المناصر. والجنسي، وصحة الوافدين

ويمكن شمول أطراف جدد آشرآاء إستراتيجيين في أنشطة . أو المستضيفة، السفارات، المنظمات غير الحكومية ونقابات المحامين
حة العنصرية، والمجموعات التي تتعامل ة، ومجموعات مكافوعات حقوق النساء، والمجموعات الدينيالمناصرة، ومن بين هؤالء مجم

مع المحتجزين والمسجونين، وطلبة الجامعات، وسفارات دول الوافدين، ووآاالت التوظيف التي تهتم بسمعتها، ووآاالت األمم 
نات آما يمكن إطالق حمالت توعية بمواز. المتحدة، وسفارات الدول الغربية، والمانحين، ومجموعات الوافدين في الدول األم

متواضعة من خالل التفاوض مع وسائل اإلعالم على بث إعالنات مجانية، وزيادة المعلومات للوصول إلى مشاهدي التلفزيون، 
ويمكن أيضًا استخدام أدوات جديدة  .2ومن األمثلة على ذلك ما قامت به المنظمة في ماراثون بيروت. واستغالل الفعاليات الرئيسية

. ومن المهم جدًا إشراك الوافدين أنفسهم في أنشطة المناصرة واالتصال. نسيق األنشطة والترويج للتوعيةلت" الفيس بوك"مثل موقع 
ولتحقيق هذه الغاية، قامت المنظمة . ويجب تحديد القادة المحليين والشبكات غير الرسمية وتمكينها من تنظيم أنفسها والتعبير عن آرائها

. ويحتاج العديد من هؤالء الوافدين إلى وضعية قانونية. فدين في لبنان وتبحث في سبل دعمهم من قادة مجتمع الوا20بتحديد حوالي 
لذلك تحتاج وضعيتهم القانونية إلى أن تؤخذ بعين االعتبار عند . فهم إذا ظهروا على وسائل اإلعالم، فقد يعرضون أنفسهم للترحيل

 . تمكينهمالتفكير في طرق 

                                                           

 

 
 :عبر اليوتيوب على العنوان التالي" 2خادمة في لبنان "مكن مشاهدة فيلم ي 1 

dY6G242rO94=v?watch/com.youtube.www//:http  . على مسار نساء " 1خامة في لبنان "ويرآز الفيلم في جزئه األول
 :  سريالنكيات يغادرن منازلهن للعمل آخادمات في لبنان، ويمكن مشاهدة الفيلم على العنوان التالي

وقامت مجموعة . للترويج للعديد من القضايا االجتماعية 2008 قام عدد من المنظمات غير الحكومية باستغالل ماراثون بيروت  2
 .  للفت اإلنتباه إلى حقوق العمال الوافدين في المنازلسباقمنتمية إلى منظمة هيوما رايتس ووتش باستغالل ال
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 : قاش المفتوح، تمت إثارة النقاط الرئيسية التاليةخالل الن

 
 آما توجد حاجة . حتى اآلن، لم يتم تطبيق العديد من اإلصالحات التشريعية، وهنالك حاجة لمزيد من الترآيز على تنفيذها

. شريعاتإلعداد آليات مراقبة أفضل لتمكين المنظمات غير الحكومية آي تتحدث بصراحة عن القصور في تنفيذ هذه الت
ومن بين الطرق المقترحة تشكيل لجنة مراقبة من المنظمات غير الحكومية للمحافظة على سياسة تقييم لبطاقات التقارير 

ومن الطرق األخرى زيادة عدد تقارير المنظمات غير الحكومية المرفوعة إلى األمم المتحدة إلبراز االنتهاآات . الحكومية
 . أو المشكالت التي ال يكشف عنها

 هنالك حاجة لمزيد من األبحاث والتوثيق إلظهار حجم انتهاك الحقوق . 
 ويجب تحديد . يجب تعزيز مشارآة العمال الوافدين في أنشطة المناصرة بحيث يلعبون دورًا فعاًال وليس دور الضحية فقط

نشر المعلومات حول الخدمات القادة الشعبيين في مجتمع الوافدين وتمكينهم من االتصال مع المنظمات غير الحكومية، و
رغم ذلك، يجب أخذ الوضعية القانونية الهشة للوافدين بعين االعتبار، . الجديدة، وإشراآهم في أنشطة المناصرة والحمالت

 . أو الترحيلاإلحتجاز حيث أن أنشطة المناصرة قد تؤدي إلى 
 ويجب . والترحيلاإلحتجاز ى الحرية النقابية والخوف من من بين العوائق الرئيسية أمام تنظيم الوافدين القيود القانونية عل

 . أن ترآز جهود المناصرة على تأمين هذه الحقوق األساسية
 على سبيل المثال، أدت مطالبة الوافدين الفلبينيين حكومتهم . يجب أخذ األمور الخارجة عن نطاق السيطرة بعين االعتبار

سباق نحو "يادة الحد األدنى لألجور ومنع العمل في بعض الدول إلى إطالق بتحسين حقوقهم وقيام الحكومة الفلبينية بز
وتزايد عدد الفلبينيين وأدى ذلك إلى فتح سوق العمل اللبناني على دول جديدة ذات عمالة يمكن استغاللها بسهولة، ". القاع

 . قليل الحماية الممنوحة لهمالوافدين الذين يأتون للعمل بشكل غير قانوني لخرق الحظر، األمر الذي أدى إلى ت
 فعلى سبيل المثال، يجب أخذ الوافدين . توجد حاجة إلستراتيجيات واقعية لتعميم القضايا المتعلقة بالوافدين داخل النقاشات

ويمكن شمول مجموعات جديدة مثل الشباب  . والعنف المنزليبحث قضية تدني أجور العامليناإلعتبار عند بعين 
آما يجب إعداد إستراتيجيات مبتكرة لتشجيع الشباب وطلبة الجامعات والمدارس الثانوية على . لوافدينآمناصرين لحقوق ا

 .  التطرق إلى هذه المشكلة
  حتى اآلن، ال تلعب النقابات العمالية سوى دور يسير حول قضايا الوافدين، لكن توجد إشارات على إمكانية لعبها لدور

جود نقابة تمثل العمال الوافدين في الدول المستضيفة ومنحهم حق التصويت والوصول ويجب اتخاذ خطوات لضمان و.أآبر
   . إلى مناصب اتخاذ القرار في تلك النقابات

 

 تفعيل أجندة حقوق النساء

ديد من يتم في العادة فصل القضايا المتعلقة بالوافدات بشكل منفصل عن قضايا الحرآات النسائية المحلية، على الرغم من وجود الع
وهدفت هذه الجلسة إلى مناقشة آيفية توسيع المنظمات المعنية بحقوق . القضايا المشترآة والنقاط للتعاون المحتمل في هذا الصدد

بالتحديد على تجربة منظمة لبنانية متخصصة في مكافحة العنف ضد النساء اإلعتماد وتم . النساء ألجندتها بحيث تشمل الوافدات
 . الدعارةواهتمامها بقضية 

 )  لبنان(غادة جبور، جمعية آفى عنف واستغالل 

وتقوم . تحدثت غادة جبور عن عمل جمعية آفى، والتي تناضل ضد آافة أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك االستغالل الجنسي
اإلجتماع الرغم من أن معظم نقاشات وأشارت غادة أنه وعلى . الجمعية حاليًا بتعميم قضايا الوافدين في مجاالت الترآيز الدائم لديها

آما قدمت وصفًا عامًا للوضع . ترآزت على العمال في المنازل، تمت اإلشارة بصورة مقتضبة إلى النساء العامالت في الدعارة
أشيرات  من الوافدات إلى البالد باستخدام ت6,000 -5,000وعلى الرغم من حظر الدعارة في لبنان، يدخل ما بين . وأولويات العمل

. آما يعاني العديد من هؤالء من آثرة الديون. التهديد باستخدام العنف هؤالء الوافدات على ممارسة الدعارةويجبر ". للفنانات"المرور 
غيير وآما هو الحال بالنسبة للعمال الوافدين في المنازل، تفتقر هؤالء النساء إلى التغطية القانونية، ويتقيدن بمكان العمل، وال يستطع ت

رسميًا بعملهن، يطلب من اإلعتراف وعلى الرغم من عدم . صاحب العمل دون الحصول على إذنه، ويواجهن قيودًا على الحرآة
وقد .  أشهر، األمر الذي يشير إلى تنظيم حكومي ضمني لعملهن3اإليدز آل /هؤالء النساء إجراء فحص مرض نقص المناعة المكتسبة

 من نظرة العامة إلى هذه القضية، مما جعل النساء أآثر هشاشُة وتعد الدعارة تجارًة للواتي يمارسنهاة والنساء انبع تجريم الدعار
اإلستغالل وتتضمن أولويات العمل لدى جمعية آفى حشد الرأي العام ضد . مربحًة، ويعتبر الوضع الحالي مريحًا لمن يستفيدون منه
محتملين، والتطرق إلى الطلب الذي يزيد من توظيف هؤالء النساء، والدعوة الجنسي، ووضع خارطة لتجارب الضحايا والضحايا ال

   ". الفنانات"إلى إلغاء تأشيرات مرور 
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  إلى إطالة أمد العديد من المشكالت التي تواجه الوافدين والنساء المحليات على حد سواءالآلمساواة بين الجنسينتؤدي  .
ويمكن إبراز هذه الروابط . مكاسب التي تحققها النساء المحليات مكاسب أيضًا للوافدات والعكس صحيحويمكن أن تكون ال

وتوجد حاجة للمزيد من الجهود لتعميم قضايا الوافدات . بغية شمول قضايا الوافدات في حرآات حقوق النساء المحليات
 . ضمن حدود الحرآات النسائية

 ن اآلراء حول قضية الدعارة وما إذا آان يجب حظرها بشكل آلي آشكل من أشكال ناقش المشارآون سلسلًة واسعًة م
وتم االتفاق على أهمية أخذ تجارب من شارآن في ممارسة الدعارة . العنف أو اعتبارها آشكل من أشكال العمل المهني

موعات جديدة، مثل األطراف إضافًة لذلك، يمكن تعيين مج. بعين االعتبار عند وضع إستراتيجيات عملية لتحسين الوضع
 . الدينية، والذين قد ال يتعبون نهج الحقوق لكنهم يدينون ممارسة الدعارة

  يمكن إللصاق وصمة العار االجتماعية على أنواع معنية من العمل، وبالتحديد الدعارة، أن يحبط الجهود المبذولة في
 . لحجم الحقيقي لهذه الظاهرةآما يساهم ذلك في عدم التصريح عن ا. حمالت التوعية العامة

 توجد تهديدات باستخدام العنف ضد النساء . قد يعيق المستفيدون من صناعة الجنس الجهود الرامية للمراقبة أو اإلصالح
إلجبارهن على ممارسة الدعارة وضد الصحفيين الذين يحاولون الكتابة عن هذه القضية، مما يقلل من التغطية الصحفية 

  .  لهذه القضية
 

 االستخدامات الفعالة لوسائل اإلعالم التقليدية

وهدفت جلسة الحوار والمناقشة هذه إلى . تعد التغطية اإلعالمية للعمال الوافدين ضئيلًة وتشتمل في الغالب على تصورات ازدرائية لهم
 آيفية شمول اإلستراتيجيات وضع إستراتيجيات لطرق تشجيع المزيد من التغطية اإلعالمية لقضايا حقوق الوافدين والبحث في

وقد تم بحث العديد من وسائل اإلعالم، بما في ذلك الصحف والمطبوعات، . اإلعالمية في أنشطة حمالت المنظمات غير الحكومية
وعرض الصحفيون المخضرمون أفكارًا حول آيفية توسيع . والبث اإلذاعي، والتلفزيون، ووسائل اإلعالم الجديدة مثل شبكة االنترنت

المنظمات غير الحكومية للروابط مع الصحافة وإشراك وسائل اإلعالم المحلية بصورة أفضل في القضية من أجل جلب المزيد من 
 .   واجهها الصحفيون والمحررون في تغطية القضية وآيفية التغلب عليهايآما تمت أيضًا مناقشة العوائق التي . اإلعالمياإلهتمام 

 ) لبنان(، صحفي في صحيفة األخبار وخبير في العدالة الجزائية نشابيعمر 

ويتضمن ذلك حقيقة أن هذه التغطية تتأثر .  العديد من األمثلة على قصور وسائل اإلعالم في تغطية قضايا الوافديننشابيناقش عمر 
 لدى اإلنتحارالوفيات وحاالت قات حول آما أن هنالك قصور في التحقي. بالنظرة العنصرية واستخدام مصطلحات تحط من الوافدين

ومن النادر أن يطلب الصحفيون الحصول على . والسجوناإلحتجاز حول الظروف في مرافق اإلستعالم الوافدين، إضافًة إلى قلة 
ل هذه ويوجد عدد من العوائق أمام إعداد التقارير الجيدة حو. تقارير الطب الشرعي في حال وفاة الوافد في ظروف غير طبيعية

وتعد التصورات حول الوافدين في . وبشكل عام، توجد معدالت متدنية للقراء في المنطقة وقلة اهتمام بالعدالة وحقوق اإلنسان. القضية
آما يواجه .  في تخصيص الموارد والمساحة للتحدث عن هذه القضيةمن النتائج الجزئية أن المحررين يترددونو. غالبها سلبيًة

 عامل 200,000وعلى الرغم من وجود أآثر من . صعوبات بسبب محدودية القدرات المالية والقيود حول المعلوماتالصحفيون أيضًا 
 ماليين نسمه، يتم في الغالب تجاهل هذه النسبة الكبيرة من العمال الوافدين في 4وافد يعملون في المنازل في بلد يبلغ تعداد سكانه 

حيث قد . وتوجد العديد من الحلول الممكنة لهذه المشكلة. ن إمكانيات التغطية الشاملة آبيرة جدًاونظرًا لصغر مساحة لبنان، فإ. لبنان
آما أن هنالك . يشجع إجراء تدريب حول حقوق اإلنسان األساسية المحررين على توفير مساحة أآبر لتغطية قضية حقوق اإلنسان

ويمكن أيضًا التطرق إلى قضايا حقوق . ن االعتبار لجميع وجهات النظرحاجة لنشر حاالت بشكل أآثر عمقًا وتوازنًا مع األخذ بعي
ضع يعتبر وو. من أجل زيادة اهتمام القراء) على سبيل المثال، من الناحيتين السياسية واالقتصادية(اإلنسان من زوايا أخرى 

 توجد إمكانية إلعداد مواد تكميلية للوافدين آما.  أمرًا هامًاإستراتيجيات جديدة لمكافحة التعسف العنصري وتشجيع سيادة القانون
وأشار عمر إلى أن صحيفة األخبار تقدم مثاًال على ذلك من حيث أنها تستقبل االقتراحات من المنظمات . بصورة أسبوعية أو شهرية

    .   غير الحكومية وغيرها من الجهات

 )األردن(، شبكة اإلعالم المجتمعي، راديو عمان نت آّتابداود 

آما أشار إلى أن صناعة اإلعالم . بين المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالماإلرتباط عرضًا حول آيفية تحسين آّتاب دم داود ق
ومن أجل تشكيل تحالف إيجابي بين المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، على آوادر هذه المنظمات . لديها أولويات ومعيقات خاصة بها

ومن بين اإلستراتيجيات التي يمكن إتباعها قيام . عالم، آما يجب توعية الصحفيين بأهمية هذه القضيةفهم طريقة عمل وسائل اإل
للمحافظة على قنوات االتصال مع وسائل اإلعالم وتوفير المعلومات لإلتصاالت المنظمات غير الحكومية بتعيين آادر متخصص 

، وهي منظمة خيرية في األردن، في استغالل وسائل اإلعالم ولوحات "تكية أم علي"على سبيل المثال، نجحت . والقصص للصحفيين
آما يجب أن ترحب آوادر . اإلعالنات العامة للحصول دون مقابل أو بسعر مخفض على مواقع إلعالناتها حول التبرعات الغذائية

 وهنالك العديد من وسائل اإلعالم .المنظمات غير الحكومية بفرص إجراء مقابالت مع الصحفيين بغية نشر أعمالها بصورة أفضل
حيث يمكن، على سبيل المثال، استخدام تقنية الهواتف النقالة، في نشر . التي يمكن استخدامها بشكل واسع من قبل هذه المنظمات

لمنظمات آما تعد اإلعالنات القصيرة على اإلذاعة والتلفزيون أدوات مفيدة في إطار حمالت ا. المعلومات بصورة سريعة للصحفيين
وتعد الصحافة أيضًا وسيلة هامًة أيضًا إلعطاء الوافدين أو أفراد المجتمع فرصًة للتحدث عن تجاربهم وتشجيع رصد . غير الحكومية
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من ناحية أخرى، يجب بذل جهود . آما يمكن أيضًا استخدام اإلذاعة واالنترنت آوسيلتين لهذا الغرض أيضًا. انتهاآات حقوق اإلنسان
، "ساعة عراقية"مؤخرًا بإطالق برنامج يدعى ) راديو البلد( وقد قامت محطة عمان نت . حول الوافدينحتوى اإلعالميلتطوير الم

. وهو برنامج أسبوعي يتطرق إلى األخبار والشؤون العامة ويوفر منبرًا للتحدث عن القضايا التي تهم الالجئين العراقيين في األردن
ويتضمن آال البرنامجين أخبارًا حول هاتين الفئتين . خاصًا حول المصريين الذين يعيشون في األردنآما تبث المحطة أيضًا برنامجًا 

قيين اويتطرقان إلى قضايا الوصول إلى التعليم، وتوفر الخدمات العامة، والقضايا االجتماعية والثقافية األخرى المتعلقة بالعر
        .   طية مجتمعات أخرىويمكن توسيع نطاق مثل هذه البرامج لتغ. والمصريين

 النقاط الرئيسية 

 التحديات واإلستراتيجيات اإلعالمية 
  يجب بذل جهود الستهداف الصحفيين والمحررين لتشجيعهم على مواصلة تغطية قضايا حقوق اإلنسان وضمان تخصيص

 .مساحات وموارد آافية لهذا الموضوع في وسائل اإلعالم المطبوعة
 حيال السرية وعدم واإلهتمامات ويلعب تعارض المصالح .  قلة الوصول إلى المعلومات والموارديعاني الصحافيون من

 دورًا في هذه اإلفصاح عن الهوية، والخوف من العقاب، وانعدام الثقة بين المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين
   . ى تعزيز الثقة بينها، مما يسهل تبادل المعلوماتوبناء التحالف بين هذه األطراف علاإلتصال وستعمل زيادة . الحالة

 
 توصيات للمجتمع المدني 

  تحليالت متناغمة حول الوافدين وتقديم صورة عنهم تحتاج المنظمات غير الحكومية للعمل مع وسائل اإلعالم على إعداد
الصحفيين لدعوة آوارد المنظمات غير آذلك، ال يجب االعتماد فقط على . تبرز إنسانيتهم وليس الترآيز فقط على اإلساءة
أساليب استباقية ومبتكرة للفت انتباه وسائل اإلعالم عبر آما يجب استخدام . الحكومية لتقديم قصص لعرضها في الصحافة

المواعيد الهامة مثل اليوم العالمي ثل فعاليات شارع الحمرا في بيروت، واستغالل شعارات خالقة واستغالل الفعاليات م
وإذا سقط أحد العمال المحليين من إحدى النوافذ وتوفي، فإن . بغية الدفع باتجاه تطبيق األجندة)  آانون أول18(فدين للوا

 .   المظاهرات ستخرج من نفس الموقع وتلفت االنتباه اإلعالمي
 فراد بعين االعتبارتعد الصور وأفالم الفيديو أآثر جاذبيًة للصحفيين، لكن يجب أخذ المخاوف حول سالمة وخصوصية األ .

 .وهذا يشير مرًة أخرى إلى الحاجة إلى بناء الثقة بين مصادر المعلومات ووسائل اإلعالم بغية ضمان حماية هذه المصادر
 من المهم دراسة تكتيكات للفت انتباه وسائل اإلعالم الدولية، نظرًا ألن العديد من الدول تهتم بصورتها أمام الدول األخرى .

 .المثال، يمكن لفيلم وثائقي فرنسي أن يثير استجابًة أسرع على مستوى السياسات مقارنًة مع فيلم لبنانيوعلى سبيل 
  ،على سبيل (يجب أن يعدل المجتمع المدني الرسائل الموجهة لمختلف الفئات بالنسبة الستخدام وسائل اإلعالم في الحمالت

وبالنسبة لبعض هذه الفئات، قد يكون ). ديين بشكل عام، الوافدينالمثال، صناع السياسة، أصحاب العمل، المواطنين العا
آيف تؤثر هذه ("نهج الحقوق أقل فعاليًة مقارنًة مع نهج السياسات الذي يرآز على عالقة أطراف معينة بهذه القضية 

         ").  القضية علي؟
 

 المبتكرة لوسائل اإلعالم الجديدةاإلستخدامات 

وقد تم . مناقشة هذه في االستخدامات المبتكرة لوسائل اإلعالم وقدرتها على التحفيز وحشد الدعم وخلق التوعيةبحثت جلسة الحوار وال
 حيث آان العرض األول حول البرامج التلفزيونية التي تبث على القنوات الفضائية والمخصصة للوافدين -تقديم عرضين

الوعي ولفت االنتباه إلى محنة العمال الوافدين في دولة اإلمارات العربية السريالنكيين، واآلخر حول استخدام االنترنت لزيادة 
. وقارن المشارآون ما بين فعالية العديد من أنواع وسائل اإلعالم في الوصول إلى أصحاب العمل، والعامة، والعمال الوافدين. المتحدة

 .  والمساعدة في إيجاد إجراءات شعبية مجتمعيةآما بحثوا سبل استخدام وسائل اإلعالم لتقديم الخدمات إلى الوافدين

 )  إيطاليا(نارادا ويجيسوريا، تلفزيون نيث 

نابولي اإليطالية، وتحظى هذه القناة بنسبة  بإدارة قناة نيث السريالنكية الفضائية التي يقع مقرها في مدينة قوم نارادا ويجيسورياي
ويلعب تلفزيون نيث دورًا فاعًال في محاولة الضغط . ين في منطقة الشرق األوسطمشاهدة مرتفعة جدًا من قبل المغتربين السريالنكي

آما . وتعرض برامج المحطة اإلساءات المرتكبة وتقدم معلومات هامة للوافدين. على الحكومات لتحسين معاملة الوافدين السريالنكيين
 في إحدى هذه البرامج، قامت خادمة خشيت  نارادا أنهوقال. في العملتقوم بعرض برنامج اتصاالت أيام الجمع للتطرق إلى المشاآل 

وتمت نصيحتها بالتحقق من . لطلب المساعدة، لكنها لم تعرف موقع المنزل الذي تعمل فيهباإلتصال من تعرضها لإلساءة الجنسية 
ويوضح هذا المثال وغيره أهمية . ةوقد ساعدها ذلك على تحديد موقعها وطلب المساعد. عداد المياه والذي يطبع عليه عنوان المنزل

 .     البرامج التليفزيونية الموجهة لمجتمعات الوافدين في نشر المعلومات وحشد الموارد التخاذ إجراءات على المستوى الشعبي

 ) اإلمارات(نيكوالس ماآجيهن، ما في واسطة 

الهادف إلى تشجيع الوعي ) com.mafiwasta.www://http/(" ما في واسطة"ناقش نيكوالس ماآجيهن إنشاء الموقع اإللكتروني 
وأشار إلى أنه بالمقارنة مع الدول األخرى في . 3حول المشكالت التي يواجهها العمال الوافدون في دولة اإلمارات العربية المتحدة

وقد تم إنشاء الموقع لتثقيف العامة .  المدني حيال العمال الوافدين في الدولةالمنطقة، توجد مناصرة متواضعة نسبيًا من قبل المجتمع
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لتكملة األشكال اإلنترنت حول قضايا الحقوق القانونية واإلنسانية الخاصة بالعمال الوافدين، ويقدم الموقع مثاًال على إمكانية استخدام 
قارير األبحاث والوثائق الرسمية، وقصصًا جديدًة، وأفالم فيديو ويحتوي الموقع على روابط لمجموعة من ت. األخرى من األنشطة

آي يتواصل المتطوعون مع " الفيس بوك"آما شكل الموقع مجموعًة على برنامج . تتعلق باإلساءة إلى العمال الوافدين في اإلمارات
 .  وقع ال يقدم معلومات باللغة العربيةويواجه الموقع تحديات في التواصل مع المجتمعات المحلية نظرًا ألن الم. بعضهم البعض

 النقاط الرئيسية 

  توجد إمكانية آبيرة الستخدام وسائل اإلعالم الجديدة وأفالم الفيديو في التأثير على الرأي العام ويجب استغاللها بصورة
 .أفضل لزيادة الوعي

 على سبيل المثال، القنوات الفضائية أو  (هنالك حاجة لفهم أفضل لمختلف أنماط وسائل اإلعالم التي يطالعها الوافدون
وتتم مصادرة هواتف العديد من العمال الوافدين في المنازل حال وصولهم، لذلك قد ). وسائل اإلعالم المطبوعة أو اإلذاعة

 بتقديم  وتقوم منظمة آاريتاس لبنان.ال يكون الترآيز على استخدام تقنيات مثل الهواتف مفيدًا بالنسبة لهذه الفئات الهشة
 . برامج إذاعية باللغات األصلية للوافدين ولديها إحصائيات حول نسبة المستمعين

  ليس من المهم فقط آيفية إعداد حزم الرسائل الموجهة للعديد من المستهدفين، بل أيضًا من يقوم بإيصال هذه الرسائل
   . لرسائل القادمة من أصحاب عمل آخرينفعلى سبيل المثال، قد يكون أصحاب العمل أآثر استجابُة ل. بصورة فعالة

 

 قصص نجاح وفوائد التعاون اإلقليمي والدولي

توجد اليوم العديد من شبكات المنظمات اإلقليمية والدولية في أجزاء مختلفة من العالم والتي تتعاون فيما بينها بخصوص حقوق 
ويمكن استقاء دروس قيمة . المستضيفة مع األطراف في الدول األموتقوم العديد من هذه الشبكات بربط األطراف في الدول . الوافدين

، وضحت هذه الجلسة "آارام آسيا" االطالع على مثال عن إحدى المجموعات، خاللومن . من تجارب هؤالء في بناء التحالفات
 .   ترك للعملبعض األفكار حول التعاون وأآدت على أهمية استخدام الصكوك الدولية حول حقوق اإلنسان آإطار مش

 ) ماليزيا(سينثيا جابرييل، آارام آسيا 

قدمت سينثيا جابرييل وصفًا عامًا لعمل منظمة آارام آسيا واقترحت أفكارًا حول وضع معايير دولية وبناء تحالفات في منطقة الشرق 
ديها أعضاء في جنوب وشمال شرق وتعد المنظمة بمثابة شبكة إقليمية تختص بقضايا الهجرة والصحة، ول. األوسط وشمال أفريقيا

التعاقدية الصفة المدى وقصر وباإلشارة إلى المنطقة العربية، أشارت سينثيا إلى أن طبيعة . آسيا، وجنوب آسيا، والشرق األوسط
 انخفاض وقد أثرت األزمة المالية الحالية بشكل آبير على الوافدين، مما أدى إلى. والدورانية للهجرة تساهم في هشاشة الوافدين

آما أشارت إلى أن الدول تميل إلى تشجيع العمل في الخارج ألسباب اقتصادية على الرغم من . معدالت التحويالت وفقدان الوظائف
ونظرًا إلى أن عددًا من األطراف الفعالة في آل من الدول األم والمستضيفة مسؤولون عن اإلساءات ضد . عدم توفر ضوابط لحمايتهم

وقد بدأت العديد من المبادرات بالتطرق إلى المشكلة على الصعيد اإلقليمي والدولي .  حاجة إلقامة تعاون دولي وإقليميالوافدين، توجد
ومن . حول العمال الوافدين، والذي يحدد مسؤوليات الدول األم والمستضيفة" أسيان"ومن األمثلة على ذلك إعالن منظمة . والحكومي

، والذي مال إلى الترآيز على المنافع االقتصادية مع إبداء اهتمام قليل بحقوق مي حول الهجرة والتنميةاألمثلة األخرى المنتدى العال
 26وتتضمن تلك األهداف التوصية رقم . وقد ظهر عدد من أهداف المناصرة الجديدة بغية وضع معايير عالمية. العمال الوافدين

، والتي تسعى إلى حماية حقوق العامالت الوافدات والتي شكلت نقطة )سيداو(ة التفاقية القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأ
معاهدة منظمة العمل الدولية  ومن المبادرات األخرى المتعلقة بالمناصرة. انطالق للعديد من المجموعات التي تعنى بحقوق النساء

ص القانون والممارسات حول العمال في المنازل حول ويقوم خبراء المنظمة حاليًا بجمع معلومات بخصو. حول العمال في المنازل
وال تزال هنالك . ويعد ذلك فرصًة مهمًة لوفير المعلومات حول الوضع في المنطقة العربية المشارآة في وضع معايير دولية. العالم

المشارآة، وشمول الوافدين تحديات رئيسية تتمثل في تشكيل التحالفات بين مختلف األطراف، وتحفيز جميع األطراف الفعالة على 
   . أنفسهم في أنشطة المناصرة

 تكتيكات خالقة إلجراءات فعالة ومستدامة في المجتمع المدني

آما تم تقديم عرض ألحد الخبراء حول . اشتملت هذه الجلسة على نقاشات واسعة حول سبل تعزيز عمل المنظمات غير الحكومية
 .  ء القدرات، وتعيين واستخدام المتطوعين، وجني ثمار تبادل المعلومات ما بين المنظماتاألفكار التكتيكية لحشد المصادر، وبنا

 )الواليات المتحدة األمريكية(نانسي بيرسون، التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان 

ق اإلنسان من تعزيز يعد مشروع التكتيكات الجديدة أحد مشاريع مرآز ضحايا التعذيب والذي يقوم بإيجاد مصادر تمكن نشطاء حقو
ويشجع المرآز المجموعات على التعرف على أنفسها من حيث نقاط القوة . طرق عملهم وتطوير التفكير اإلستراتيجي والتكتيكي

والتعرف على الواقع على األرض من حيث المحددات واإلمكانيات، والتعرف على المعارضين والضعف وإمكانية تشكيل تحالفات، 
تدريبات وضع الخرائط التكتيكية أهمية وقدمت نانسي بيرسون عرضًا بين . إلستراتيجيات المناسبة للتعامل معهملهم واألهداف وا

ولتوضيح ذلك، قامت نانسي بإعداد خارطة تكتيكية . يساعد المنظمات على تحديد العالقات الرئيسية التي تحيط بقضية معينةحيث 
 وتفيد مثل هذه التدريبات المجموعات المتنوعة في االتفاق على أهداف ).الملحق أانظر (للعالقات ما بين مجموعة من األطراف 

ويجب استهداف إستراتيجيات معينة لمختلف . آما تظهر الخارطة أيضًا أن فعالية أي تكتيك تعتمد على جميع األطراف. مشترآة
ومن . آما يجب أن تكون التكتيكات مرنًة ومبتكرًة. صددمناسبًا في هذا ال" قياس موحد"فعلى سبيل المثال، ال يعد نهج . المجموعات
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 ،المستخدم من قبل مجموعة من العمال الكوريين والذي يقومون من خالله باالستفادة من الموجة الساخنة بين األمثلة على ذلك التكتيك
ير في يوم حار جدًا في محاولة حيث تقوم المجموعة بتجميد رواتب إحدى عامالت التنظيف في قالب من الثلج والطلب منها الس

حيث يميل . وتتعلق إحدى القضايا الهامة بتوسيع المكونات الرئيسية التكتيكية. االحتفاظ برواتبها التي تقلصت خالل األزمة االقتصادية
   .  بصورة أآبر للمخاطرة ويمكن تحفيزهم لمناصرة إحداث التغييراإلستعداد طلبة الجامعات على سبيل المثال إلى 

 النقاط الرئيسية 

 وتوفر آل عالقة فرصًة . تبرز تدريبات الخرائط التكتيكية أهمية وجود روابط بين مختلف األطراف المعنية بالقضية
آما يمكن توسيع حجم المكونات الرئيسية التكتيكية آي تشمل مجموعات جديدة مثل طلبة الجامعات . إلشراك أطراف جدد

  .والمجموعات النسائية وغيرها
 هنالك حاجة لسلسلة واسعة من التكتيكات المستهدفة والمبتكرة والمرنة إلحداث التغيير . 
  بصورة أآبر لصالح مطالب المجتمع المدني إذا قام عدد من المنظمات غير الحكومية وغيرها اإلستجابة تميل الحكومة إلى

تقديم مقترحات واضحة حول سبل التغلب من األطراف بتشكيل جبهة موحدة والتحدث بصوت جماعي، مما يساعد على 
 . على المشكالت الحالية

  ال يجب افتراض أن الحكومات ستكون معارضًة أو غير مكترثة بقضايا المنظمات غير الحكومية وذلك ألن الحكومات
 هذه وتوجد أجهزة مختلفة داخل الحكومة والي تمتلك أجندتها الخاصة، ويمكن إشراك بعض من. ليست متصلبة وجامدة

 .   الجهات آشرآاء إستراتيجيين في التغيير

 جلسات مجموعات العمل 

عقد المشارآون ثالث جلسات مجموعات عمل متوازية لمناقشة التحديات الرئيسية وإعداد إستراتيجيات لإلجراءات فيما يتعلق 
 .  وفيما يلي نتائج النقاشات التي جرت. لإلجتماعبالمواضيع الرئيسية 

 المساعدة القانونية والوصول إلى العدالة: مل األولىالمجموعة الع

 
  :  ويوجد بعد آل سؤال تعداد للنقاط الرئيسية التي تم التأآيد عليها في النقاش.تم طرح األسئلة التالية لتوجيه مسار النقاش

 
 ما هو المطلوب إلعداد آليات مساعدة قانونية للوافدين؟ ) 1
 

المعرفة والتثقيف) أ 
 ناهج والدورات تطوير الم 
  إنشاء عيادات قانونية 
 تدريب طلبة آليات الحقوق على دور المساعدة القانونية وسبل توفير الخدمات للعمال الوافدين 
 تشجيع آليات الحقوق على شمول المزيد من مساقات حقوق اإلنسان وتطبيق التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية 
 أو /و)  قضايا في السنة لكل محامي4-2على سبيل المثال، (ن يتولون قضايا دون مقابل إقامة شبكة للمحامين تتضمن محامي

 .   من قد يحتاجون إلى تمويل خارجي
 تدريب المحامين على آيفية تقديم المساعدة للعمال الوافدين   . 

 
التعاون الدولي ) ب 

 ل وآاالت التوظيف، وتحديد دور السفارات، التوقيع على مذآرات تفاهم ومعاهدات ثنائية بين الدول بغية تنظيم عم
 واإلشارة إلى مسؤوليات الدول في خفض انتهاآات حقوق اإلنسان

  بالعمال الوافديناإلتجار تشديد العقوبات القانونية على 
 م إقامة الشبكات آي تشمل المنظمات غير الحكومية في الدول األم والمستضيفة باإلضافة إلى النقابات العمالية، وتنظي

 تدريبات مشترآة لبناء القدرات
  إقامة تعاون بين المنظمات غير الحكومية المحلية وسفارات الدول لتنسيق تبادل المعلومات 
  التي تتعلق بوافدين تمكين السفارات من العمل بشكل أوثق مع المؤسسات األمنية الوطنية لتسريع إجراءات معالجة القضايا

  . محتجزين إداريًا
 

المستقبلية واإلستدامة لمالي الدعم ا) ج 
  تطوير المساعدة القانونية المدعومة من قبل الحكومة 
  جمع األموال من وآاالت المانحين الدوليين 
  السعي للحصول على الدعم من نقابات المحامين 
 االتصال مع القطاع الخاص للحصول على الدعم وتشجيع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
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 أو وآاالت /قل للدفاع القانوني بدعم من المانحين باإلضافة على المساهمات من أصحاب العمل وإنشاء صندوق مست
 .  التوظيف

 
مع الزبائن واإلتصال التواصل ) د 

 ويمكن القيام بذلك من خالل توزيع . زيادة الوعي لدى العمال الوافدين حول الخدمات المتاحة لهم في الدول المستضيفة
 . م أو توزيع منشورات وإلصاق بوسترات في أماآن تجمع الوافدينصوله قبل وبروشورات

 التنسيق مع السفارات 
  إعداد قوائم بالمترجمين الفوريين وتقديم التدريب لهم عند الضرورة 

 
 آيف يمكن استخدام نظام العدالة الرسمية بصورة أفضل لمناصرة إحداث تغيير في السياسات واألثر طويل المدى؟  ) 2

 كفيللى إنهاء نظام الالعمل ع  
 السماح بتقديم الشهادات عبر مؤتمرات الفيديو للعمال الذين يعودون إلى أوطانهم 
  المطول والعمل مع السفارات إلى تقديم آفالة مالية أو تسهيل عودة الوافدين إلى أوطانهم عند اإلحتجاز حشد الدعم لمناهضة

 الضرورة
 ل محامين من القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة استخدام أساليب التحكيم والوساطة من خال 
  الضغط على نظام العدالة لتخصيص المزيد من المصادر لتسوية القضايا التي تخص العمال الوافدين دون تأخير 

 
آيف يمكن استخدام اإلجراءات القانونية ألغراض المناصرة وزيادة الوعي والتوثيق؟ ما هي الروابط المحتملة مع باقي ) 3

 األطراف في المجتمع المدني؟ 
  تشكيل فريق لمراقبة اإلجراءات القانونية وأنواع ونتائج القضايا، وتحديد العوائق الرئيسية التي تواجه العمال الوافدين ومن

 يترافعون بالنيابة عنهم
 لوافدينإجراء دراسة مقارنة لفهم أدوار المحامين بصورة أفضل واستخدام تشريعات معينة لمعالجة قضايا ا 
  استخدام وسائل اإلعالم لنشر القضايا وزيادة الوعي العام 
  زيادة الوعي لدى المجتمع المدني حيال اإلجراءات القانونية وقرارات المحاآم 
  لدى المحامين من خالل نقابات المحامينزيادة الوعي حول القضايا وقرارات المحاآم 

 

 نشطة المناصرةإعداد إستراتيجيات أل: مجموعة العمل الثانية

 
 :تمحورت مناقشات المجموعة على األسئلة واإلجابات التالية

 
 ما هي األولويات الخاصة بأنشطة المناصرة التي تشجع حقوق الوافدين؟ )  1

 
في واتفقت المجموعة على الترآيز على العمال الوافدين . تألفت هذه المجموعة من مشارآين من األردن، لبنان، البحرين، السعودية

المنازل نظرًا إلى أن هذه الفئة من العمال تنسجم مع عمل أعضاء المجموعة وألن المشكالت في هذا القطاع شائعة في جميع الدول 
 . المذآورة، بينما يوجد اختالف آبير بالنسبة للقطاعات األخرى

 
قشة التجربة البحرينية حيث تشهد البالد حاليًا وتمت منا. تمت اإلشارة إلى إصالح نظام الكفيل آهدف جوهري سيتم السعي نحو تحقيقه

، أعلنت الحكومة العراقية عن خطط لتعديل نظام الكفيل الذي يتم على أساسه توظيف 2009وفي . إحداث إصالحات في هذا الصدد
لى أنه وعلى الرغم من وأشار المشارآون إ. وناقش المشارآون العوامل التي ساعدت على اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة. الوافدين

المنظمات غير الحكومية الترتيب لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، التعد عملية اتخاذ القرارات الهامة على مستوى استطاعة 
لذلك، ومن وجهة نظر آوادر المنظمات غير الحكومية، من الصعب معرفة األثر الذي ترآوه أو تحديد ما هي . السياسات شفافًة

  . نشطة األآثر فعاليًة من حيث المناصرةاأل
 

اتفق المشارآون على الحاجة إلى إعداد بدائل عملية لألنظمة الحالية لتعيين الوافدين، لكنهم أشاروا أن القيام بذلك في هذه المرحلة يعد 
 : لةوفي ضوء ذلك، تم تحديد النقاط الرئيسية التالية آقضايا يمكن التطرق لها بسهو. سابقًا ألوانه

  توفير بيانات أفضل حول حوادث اإلساءة وسبل تقديم تعويض أو عدم وجوده من أجل تعزيز حمالت المناصرةالحاجة إلى 
 الحاجة إلى إيجاد آليات لتسريع التعامل مع شكاوى الوافدين 
  بة أفضل الفجوة الواسعة بين التشريعات والممارسات والحاجة إلى إيجاد آليات مراقالى الحاجة إلى التطرق 
  انعدام التنظيم لدى وآاالت التوظيف التطرق الى  الحاجة إلى 
  الحاجة إلى الشمول القانوني للعمال الوافدين، بما في ذلك الحاجة إلى التطرق إلى منعهم من حقهم في الحرية النقابية 
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 الحمالت، وما هي التكتيكات الجديدة التي ما هي الدروس المستفادة من حمالت المناصرة السابقة؟ ما هي أوجه القصور في تلك) 2
 يمكن تطوريها للتطرق إلى القضايا بصورة أفضل؟ 

 : تم تحديد النقاط الرئيسية التالية آمجاالت يمكن العمل عليها
 إجراء المزيد من حوار السياسات التشارآي مع األطراف الفعالة الرئيسية 
 قود الموحدة التي تم وضعها للعمال الوافدين في المنازلزيادة الوعي لدى أصحاب العمل والعامة حيال الع 
  على سبيل المثال من خالل استخدام المسوحات وإنشاء قواعد بيانات إدارية لمعلومات (إيجاد آليات لتحسين جمع البيانات

 )الزبائن
 إجراء أبحاث نوعية وآمية لتوفير المعلومات عند اتخاذ اإلجراءات 
 أنشطة المناصرة والحمالت شمول العمال الوافدين في  
  استغالل قادة مجتمعات الوافدين لزيادة الوعي لدى الوافدين حول حقوقهم العمالية 
 دعم تشكيل منظمات للعمال الوافدين في المنازل 
  في النقابات العمالية المنازل إطالق حمالت لشمول العمال الوافدين في 

 
 الدول وعلى المستويين اإلقليمي والدولي لتعظيم األثر؟ آيف يمكن تنسيق الجهود بصورة أفضل داخل ) 3

 :تم تحديد ثالث إستراتيجيات رئيسية
  إقامة تحالفات بين المنظمات غير الحكومية لمراقبة اإلجراءات الحكومية 
 إشراك المؤسسات الوطنية اإلحصائية للحصول على بيانات أفضل حول مجتمع الوافدين ومشارآتهم في القوى العاملة 
   إشراك المزيد من المؤسسات والمنظمات على المستوى الوطني لتوسيع شبكة األطراف التي تشجع حقوق العمال الوافدين 

 االستخدامات الفعالة لوسائل اإلعالم: مجموعة العمل الثالثة

 
 : النقاش حولهاألثارة تم طرح األسئلة التالية 

 
الوافدين؟ ما هي العوائق أو التحديات التي يواجهها الصحفيون في تغطية هذه يمكن تعزيز إعداد التقارير حول العمال آيف ) 1

 القضية؟ ما هو الدور الذي قد يلعبه المجتمع المدني حيال ذلك؟ 
ما هي األدوار التي تلعبها مختلف وسائل اإلعالم في إعداد التقارير حول هذه القضية، وإيصال المعلومات إلى الوافدين، والقيام ) 2
 شطة المناصرة؟ آيف يمكن تحسين هذه األدوار؟ بأن
 آيف يمكن استخدام االنترنت ووسائل اإلعالم الجديدة في حمالت المناصرة؟ ) 3

 
على أساس أن وسائل اإلعالم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تقوم بعمل جيد حيال إعداد بدأت المجموعة مناقشاتها 

وتوجد . وافدين وان المنظمات غير الحكومية ال تتواصل بشكل فعال مع وسائل اإلعالم حيال قضاياهاالتقارير حول قضايا حقوق ال
 .  ويجب التطرق إلى آل من هذه الفئات بشكل منفصل. حاجة لتحسين التغطية اإلعالمية الستهداف الوافدين وأصحاب العمل والعامة

 
ومن بين هذه العوائق حقيقة أن . قيام وسائل اإلعالم بتغطية جيدة لهذه القضاياوأشار المشارآون إلى وجود العديد من العوائق أمام 

وعلى العكس من ذلك، تميل . المنافذ اإلعالمية توجه حسب األرباح وأن قضايا حقوق اإلنسان قد يصعب أحيانًا تسويقها/الصحف
يادة مبيعاتها، األمر الذي يعزز الصورة السلبية الصحف إلى نشر قصص تثير المشاعر حول الوافدين المتورطين في فضائح جنس لز

وتحتاج المنظمات غير الحكومية إلى إتباع نهج استباقي، ووضع إستراتيجيات لالتصاالت، واستخدام . للوافدين في وسائل اإلعالم
 . وسائل اإلعالم آأداة فعالة للمناصرة وزيادة الوعي العام

 
آما أن . لخدمة مجتمعات الوافدين بصورة أفضل وتوفير خدمات المعلومات الضروريةإضافًة لذلك، يجب تطوير وسائل اإلعالم 

بصورة ) القنوات الفضائية أو وسائل اإلعالم المطبوعة أو المسموعة(هنالك حاجة لفهم أنماط وسائل اإلعالم المفضلة لدى الوافدين 
 . عاملة في مجال حقوق وإعالم الوافدينوتوجد حاجة لمزيد من التنسيق بين المنظمات غير الحكومية ال. أفضل

 
 : النقاط والتوصيات الرئيسية

 
المالحظات واإلستراتيجيات حول المناصرة اإلعالمية للترويج لقضايا الوافدين 

 
 إستراتيجيات المنظمات غير الحكومية 

 مات الواقعية الجيدة حول يجب أن تقدم المنظمات غير الحكومية المساعدة إلى وسائل اإلعالم في الحصول على المعلو
 .   قضايا حقوق الوافدين

  اإلستراتيجي وإنشاء مكاتب االتصاالتاإلتصال يجب تدريب المنظمات غير الحكومية حول. 
 يجب أن تمتلك آل منظمة غير حكومية مكتب وإستراتيجية وموازنة لالتصاالت  . 
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  حول التدريب، لكنها ليس حول بناء إستراتيجيات يتلقى المانحون العديد من العروض من المنظمات غير الحكومية
 .أو إطالق الحمالتاإلتصاالت 

 تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى إيجاد قنوات اتصال مع منافذ األخبار وااللتقاء مع المحررين وحشد دعمهم. 
 تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى إعداد حزم أفضل لقصص جذابة لوسائل اإلعالم   . 
 جيع المنظمات غير الحكومية على التشارك المنتظم بالصور والمعلومات مع الصحافةيجب تش . 
  هنالك حاجة لمزيد من التنسيق بين المنظمات غير الحكومية ووسائل إعالم الوافدين بغية تقديم معلومات حول الخدمات

 .   المقدمة
 

 اإلستراتيجيات اإلعالمية 
 آما في لبنان(ية حول الوافدين وتنظيم مقاطعة للصحف لمنع التغطية المنحازة نشر مقاالت نقدية حول التغطية السلب.( 
 اإلعالنات العامة، والقصص الفردية المؤثرة، وإرسال الرسائل، واألفالم، : البحث في إستراتيجيات إعالمية أخرى

 . والنصوص، ومسابقات األفالم، والقصص الحصرية
 اإلتصال آموعد للترآيز على ) اليوم العالمي للوافدين( آانون أول 18ستغالل يجب أن تدرس المنظمات غير الحكومية ا

 . إطالق الحمالت/اإلعالمي
  البحث في سبل تشجيع الصحافة التي تهتم بشؤون المواطنين، : يجب استغالل وسائل اإلعالم الجديدة إلطالق الحمالت

 .دام الهواتف النقالة في إجراء مقابالت مع الضحايا، والبحث في طرق الستخًا أثر عميقتتركالصور واألفالم آون 
 هنالك حاجة إلعداد تقارير أآثر عمقًا وتفصيًال حول هذه القضية . 
  المنظمات غير الحكومية والصحفيين لمناقشة هذه القضيةلجمع يجب تنظيم منتديات   . 
  ل اإلعالم مثل المؤسسة اللبنانية لإلرسالمقاطع عبر وسائيجب أن تدرس المجموعات االستخدام المستهدف للفيديو لبث. 
 ويوجد للمسلسالت في . يجب أن يكون هنالك ترآيز على الترويج للقضية في وسائل اإلعالم الشعبية وآتابة النصوص

 .  سوريا، وإن آانت ال تعالج قضايا الوافدين، أثر آبير
 وظيف خصوصًا على التلفزيون فعالًة ويجب دراسة يمكن أن تكون إستراتيجيات إطالق الحمالت التي تهاجم وآاالت الت

  .  تطبيقها
 

مالحظات وإستراتيجيات لتطوير خدمات اإلعالم والمعلومات حول الوافدين 
 

  ويحتاج ). على سبيل المثال، الوافدين الذين يعيشون اليأس(يجب أن ترآز وسائل اإلعالم على أآثر االحتياجات إلحاحًا
ويجب استخدام المنافذ اإلعالمية مثل التلفزيون . والقانونيةاإلجتماعية  أرقام هواتف الخدمات الوافدون إلى الوصول إلى

 .والمنشورات المطبوعة والبوسترات لهذا الغرض
 تزويد الوافدين بقائمة بوسائل اإلعالم المتاحة آي يكونوا على إطالع على ما هو مقدم لهم . 
 لدى الوافدين، والتطرق إلى اإلنتماء افدين لبناء مجتمع الوافدين، وتنمية إحساس آما يمكن أيضًا استخدام وسائل إعالم الو

 .  حاالت اإلساءة
  يجب أن يكون هنالك تنسيق أآبر بين المنظمات غير الحكومية والمحطات التلفزيونية مثل تلفزيون نيث الذي يستهدف

على (ن آوسيلة لجمع المعلومات ألغراض المناصرة وقد يسهل ذلك من نشر المعلومات حول الخدمات وأن يكو .الوافدين
 ). سبيل المثال، قصص اإلساءة، والقصص المحتملة حول األعمال أو التحقيقات العنيفة

  البحث في أفكار إنتاج برامج إذاعية في األردن مخصصة للوافدين بلغاتهم يجب على المنظمات غير الحكومية والصحفيين
 . األصلية

 لكن توجد حاجة للحصول على . تلفزيون واإلذاعة يعدان أفضل وسائل اإلعالم للوصول إلى الوافدينمن المفترض أن ال
 .المحتملة للهواتف النقالة آوسيلة لالتصال مع الوافديناإلفتراض واإلستخدامات المزيد من المعلومات حول هذا 

 ومن العوامل األخرى التي يجب التفكير فيها األثر . ينيمتلك االنترنت ميزة التشغيل الدائم لكنه قد ال يصل إلى جميع الوافد
  . المضاعف لالنترنت في مجال المناصرة

  لنشر األخبار) على سبيل المثال عمل الوافدين آصحفيين(يمكن تطوير الصحافة التي تهتم بشؤون المواطنين  .  

 مالحظات ختامية

قشة النتائج التي توصلت لها جلسات مجموعات العمل وتقديم المالحظات خالل الجلسة الختامية، اجتمع المشارآون مرًة أخرى لمنا
وتضمنت هذه المقترحات الهدف المتعلق بمناصرة إصالح . وأشار أحد المشارآين أن العديد من المقترحات جديرًة بالمتابعة. النهائية
وآما هو الحال . للوافدينن، وفكرة توفير تأمين قانوني ، وإنشاء محاآم خاصة لتسريع النظر في القضايا المتعلقة بالوافديكفيلنظام ال

من رسومه في تمويل التمثيل اإلستفادة بالنسبة للتأمين الصحي، يستطيع العمال الوافدون الحصول عل تأمين قانوني، والذي يمكن 
ويجب اتخاذ . ل التنسيق المستقبليآما أشار المشارآون إلى الحاجة إلى تشكيل شبكات وطنية وإقليمية لتسهي. القانوني لمن يحتاجه

أشكال المتابعة لهذا الحدث، سيقوم مشارآون من لبنان آما تقرر وآشكل من . إجراءات إلنشاء مثل هذه الشبكات وبدء العمل
 Association(وعرض جوليان آورسون من منظمة . باالجتماع مرًة أخرى إلجراء المزيد من المناقشة ووضع اإلستراتيجيات
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Libanaise pour l’Education et la Formation ( قسم  باقتراح فكرة إيجاد نشابيآما قام عمر . األولاإلجتماع استضافة
وتم .  الفكرة من خالل إجراء المزيد من النقاشوسيتم البحث في هذه.  في صحيفة األخبار تخصص لمجتمع الوافدين بلغاتهم األمخاص

ير أفكار اعتمدت على نقاط قوة وتجارب هذه المنظمات، باإلضافة إلى تطوير طرق جديدة تشجيع المنظمات غير الحكومية على تطو
وتم وضع خطة عمل وتكمن التحديات اآلن في تحديد االلتزامات المؤسسية لجعل . ومبتكرة لتنفيذ التوصيات التي نتجت عن االجتماع

 .  األفكار موضع تنفيذ

 توصيات للمنظمات غير الحكومية 

تعتبر التوصيات التالية بمثابة خطوات تستطيع  إلى األفكار التي طرحت خالل جلسات مجموعات العمل والجلسات العامة، باإلضافة
منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اتخاذها لتعظيم نطاق وأثر عملها بخصوص حماية حقوق العمال 

 . الوافدين
 

 صول إلى العدالة المساعدة القانونية والو
 

 يجب أن يقوم القانونيون بإقامة شبكات للتشارك في المصادر والمعلومات . تشكيل مجموعات عمل للمساعدة القانونية
وقد تنظم هذه الشبكات عيادات قانونية ودورات تدريبية حول قانون حقوق اإلنسان . حول اإلستراتيجيات القانونية والقضايا

آما يمكن لألعضاء وضع أنظمة تحويل قانونية . ية والوطنية على القضايا المتعلقة بالوافدينوتطبيق التشريعات الدول
 وغيرها من األطراف من أجل تشجيع وتعزيز الروابط مع المنظمات غير الحكومية والسفارات التي تمثل العمال الوافدين

  . الوعي بالخدمات التي تقدمها
 يمكن إعداد برامج رسمية وغير رسمية للتبادل بغية تمكين القانونيين الذين يملكون  .إيجاد التبادل المهني بين المحامين

ويمكن تنسيق . خبرًة واسعًة في تمثيل العمال الوافدين من التشارك في المعلومات مع المحامين الجدد في هذا المجال
 .  دول مختلفة، بما في ذلك لبنان واألردنعمليات التبادل مع الممارسين العاملين في نفس البلد أو بين القانونيين من 

 
 اإلعالم 

 
 يجب أن تشجع المنظمات غير الحكومية الجهود . إعداد إستراتيجيات اتصال الستخدام وسائل اإلعالم بصورة أفضل

وقد يتضمن ذلك على سبيل المثال، . للتواصل مع الصحافة للحصول على المزيد من التغطية الصحفية لقضايا الوافدين
حمالت توعية عامة باستخدام وسائل اإلعالم المعروفة، وعقد عيين طاقم اتصال لتقديم الحاالت إلى الصحافة، وتنظيم ت

  . منتديات للمحررين والصحفيين لتوعيتهم حول هذه القضية

 مطبوعة والمرئية يجب على المنظمات غير الحكومية مع وسائل اإلعالم ال. التنسيق مع المنافذ اإلعالمية الحالية للوافدين
واإلذاعية التي تخدم العمال الوافدين في المنطقة بغية نشر أنشطتها، وخلق المزيد من الوعي حول المساعدة القانونية 

آما يمكن استخدام وسائل اإلعالم الجديدة والفيديو بشكل أوسع . والخدمات المتوفرة للوافدين، وتقديم معلومات أخرى مهمة
  . لعام وتوسيع نطاق التوعيةللتأثير على الرأي ا

 توجد حاجة إلجراء أبحاث من أجل إيجاد فهم أفضل للمنافذ . تقييم إمكانية إيجاد وسائل إعالم جديدة للعمال الوافدين
اإلعالمية الحالية المخصصة للوافدين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتحديد أي من وسائل اإلعالم الجديدة 

، يمكن إعداد وبناًء على هذا البحث .آثر شعبيًة لدى الوافديناأل و وصوًالاألسهل هي) لمسموعة أو المرئيةالمطبوعة أو ا(
برامج جديدة أو أقسام خاصة باللغات األم للوافدين لإلعالن عن الخدمات، واألخبار حول الدول األم للوافدين، ومعلومات 

 المجتمعات المستضيفة للعمل آصحفيين لشؤون المواطنين بحيث آما يمكن تشجيع الوافدين أو أعضاء في. أخرى مهمة
يقومون بسرد قصص من مصادرها األصلية وراويات شخصية يمكن نشرها على االنترنت أو عبر المنافذ اإلعالمية 

   . الجديدة
 

 المناصرة واالتصال 
 

 ويجب أن يتضمن ذلك المزيد من التوثيق . دينزيادة الجهود بغية تقييم ومراقبة السياسات الرامية إلى حماية حقوق الواف
وتستطيع المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة إلى الوافدين . وإعداد التقارير حول اإلساءة إلى حقوق اإلنسان

ونتائج المحافظة على نشر إحصائيات سنوية حول الزبائن الذين تخدمهم، والمشاآل التي تواجهها، ونوع الخدمات المقدمة، 
آما . ويمكن استخدام مثل هذه المعلومات إلبراز المشكالت المتعلقة بتنفيذ السياسات وحشد الدعم للقيام بإصالحات. القضايا

 لجان المراقبة، وبطاقات التقارير الحكومية، ومسوحات الرأي العام في تقييم أثر السياسات الحكومية وتقديم مقترحات تفيد
 . للتحسين

  ومن بين .  يجب شمول قضايا الوافدين ضمن أجندة العدالة االجتماعية الواسعة.الدعم لحرآة حقوق الوافدينتوسيع قاعدة
الطرق الممكنة لتحقيق ذلك التواصل مع مجموعات جديدة لتشجيعها على المشارآة في أنشطة المناصرة بالنيابة عن العمال 

جموعات حقوق اإلنسان، والمجموعات المناهضة للعنصرية حيث يمكن شمول منظمات الحقوق النسائية، وم. الوافدين
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 انصب ترآيز معظم أنشطة .توظيفتوجيه المزيد من االهتمام بالمشكالت التي تواجه الوافدين في جميع قطاعات ال 
المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان واألردن حتى اآلن على العمال في المنازل نظرًا للهشاشة التي يعاني منها 

وتم إجراء محاوالت قليلة نسبيًا للتواصل مع العمال الوافدين في القطاعات األخرى التي تستحق . العاملون لدى األسر
بما في ذلك الفنادق، صالونات الحالقة، (نها اإلنشاءات، التصنيع، الزراعة، الجنس، الرعاية الصحية، الخدمات االهتمام وم
    ). المطاعم

 
 تمكين العمال الوافدين

 
 تشجيع المشارآة الفاعلة للوافدين في أنشطة المناصرة واالتصال وزيادة الوعي . 

وال يجب أن تقدم المنظمات غير الحكومية .  األنشطة الشعبية والمناصرةمن المهم جدًا دعم إشراك العمال الوافدين في
. اإلتصالمناصرة حقوقهم والمشارآة في أنشطة من خدمات مباشرة فقط، بل عليها أيضًا أن تحدد وتمكن الوافدين القادرين 

وال تزال هنالك حاجة . ين فوريينوتقوم العديد من هذه المنظمات بالفعل بتعيين عمال وافدين آأفراد من آوادرها وآمترجم
 .لمزيد من الجهود لشمول الوافدين آأطراف في المجتمع المدني

 يتلهف العديد من .توسيع الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واللغة لدى الوافدين من خالل إنشاء مراآز مصادر للوافدين 
وتعد مقاهي االنترنت . ليزية بغية تحسين فرصهم المعيشيةالوافدين إلى امتالك مهارات تكنولوجيا المعلومات واللغة اإلنج

ويمكن لمراآز المصادر اإلضافية التي توفر حصص . بالفعل مشهورًة لدى الوافدين الذين يتمتعون بمستويات تعليمية عالية
آما يمكن . ارات مفيدةلتكنولوجيا المعلومات واللغة اإلنجليزية أن تمنح الوافدين الفرصة للتشارك في المعلومات وتطوير مه

وقد تكون هذه . مجتمع الوافدينبين للمنظمات غير الحكومية وغيرها من األطراف استخدام هذه المراآز لنشر المعلومات 
سواء من السكان المحليين أو الوافدين (ويمكن تعيين محاضرين مأجورين . المراآز مستقلًة أو تابعًة إلى تلك المنظمات

 ). طلبة جامعات ومتطوعين دوليين(ومتطوعين ) تينالذين يتحدثون اللغ
 دعم األنشطة الثقافية واالجتماعية للوافدين . 

 مثل عروض يوفر عدد من المنظمات غير الحكومية بالفعل مساحات ودعمًا إلقامة االحتفاالت واألنشطة الثقافية للوافدين
 متعددة الثقافات لتسهيل التبادل الثقافي والشمول ويمكن تشجيع المزيد من الفعاليات. الموهوبين وحفالت العطالت

آما يمكن تنظيم المهرجانات على سبيل . االجتماعي من خالل الجمع بين مختلف مجتمعات الوافدين والسكان المحليين
، وتشجيع وتخدم مثل هذه الفعاليات في زيادة الوعي حول قضايا الوافدين). يوم العالمي للوافدين( آانون أول 18المثال في 

   .  التبادل الثقافي اإليجابي، وتوفير فرصة لمختلف مجموعات الوافدين لالجتماع والعمل معًا لما فيه مصلحتهم
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