


االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

والعمالة المهاجرة 



الهجرة للعمل في البحرين

سمجلدولمنطقةفيلالقتصادحيوياموضوعاشكلتدائماللعملالهجرةإن•

.التحتيةالبنيةبإنشاءيتعلقفيماخاصةالخليجيالتعاون

نسبوهناكالبحرينفيالعمالةمن%70منأكثرالمهاجرونالعماليمثل•

.األخرىالتعاونمجلسدولفي(تزيدأوتقل)تتراوح

موماعوالخليجيةخصوصاالبحرينيةالمرأةدخولومعالسبعينياتنهايةمنذ•

.البيوترباتمحلالمنزليةالعمالةحلتالعملسوقفيأكبربنسب

كونهاشالتهميعناصرفيهاتجتمعحيثمضاعفةمشكلةالمنزليةالعمالةتمثل•

.كلياأوجزئياقانونمظلةخارجمنزليةعمالةوكونهاامرأة،وكونهامهاجرة،



2019الربع الثاني –حجم العمالة المهاجرة في قوة العمل 

migrant worker in Bahrain – 2nd Quarter 2019
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ليصلالعمالةإجماليارتفاع•
يالثانالربعبنهايةعامال748000,إلى
2019من

ةبنهاياألجنبيةالعمالةإجماليارتفع•
595000إلى2019منالثانيالربع
فيعامالا601000ًبـمقارنةعامالاً
ممثالالماضيالعاممنالفترةنفس

.تقريبا%1بنسبةانخفاضا

ذاهبنهايةالوطنيةالعمالةإجماليبلغ•
امحققبحرينيااًعامالا153000ًالربع
%3,6قدرهسنوياانخفاضابذلك

نفسفيعامالا158000ًمعبالمقارنة
وقد.2018الماضيالعاممنالفترة
كرالمبالتقاعدإلىاالنخفاضهذايعزى
.الحكوميالقطاعفي



Employment trend 2nd quarter 2019
2019اتجاه التوظيف في الربع الثاني من 

خاللالعملتصاريحعددبلغ•
2019منالثانيالربع

عملتصريح37,570
نفسعن%5قدرهبانخفاض

الماضيالعاممنالفترة

هوواإلنشاءالبناءقطاعكان•
حتصارينسبةعلىالمسيطر

قطاعيليه%27بنسبةالعمل
بةبنسوالتجزئةالجملةتجارة

واألطعمةالضيافةثم19%
.%14بنسبة
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عضوية المهاجرين في النقابات

.للنقاباتلالنضمامالمهاجرينللعمالالحق2002لسنة33رقمالبحرينفيالنقاباتقانونيعطي•

التابعةالنقاباتفي%70-30بينتتراوحبنسبالمهاجرينللعمالعضويةيوجدالكبرىالشركاتفي•
.العاملالتحاد

سبببتنفيذهاتعطلولكنالمهاجرةللعمالةالمرسلةالدولاتحاداتمعاتفاقياتعدةالعاماالتحادعقد•
.العاماالتحادعلىوالهجومالمفصولينموضوع

المادةتطبيقدعمالعملسوقتنظيمهيئةإدارةمجلسفيبعضويتهالعاماالتحادانجازاتضمنمنكان•
العملصاحبمناألذنشرطدونآخرإلىكفيلمناالنتقالحريةالعاملبإعطاءالهيئةقانونمن25

املنظجزئياإلغاءباعتبارهالعالمتقديرمحلذلكوصار2009أغسطسمنبدءاذلكتطبيقتموقداألول
.الجبريالعملأشكالمنشكاليعدالذيالكفالة

الالئقالعملبشأن189رقماالتفاقيةلمسودةالصياغةلجانضمن2010عامفيالعاماالتحادشارك•
األخرىاإلنتاجأطرافمواقفتذليلفيوساهمالعتمادهاداعماكان2011عامفيثمالمنزليةللعمالة
.منها

بقوةالعاماالتحاددعم2005-2004عاميفيالجديدالعملقانونصياغةلجنةفيمساهمتهضمن•
عامفيدرصالذيالجديدالعملقانونمظلةتحتالمنزليةالعمالةشمولعلىبالنصالعملقانونتعديالت
.السابقالقانونمنكليامستثناةالمنزليةالعمالةكانتأنبعد2012

قانونتتعديالبقوةالعاماالتحاددعمالدوليالعملمؤتمرفيالمعاييرتطبيقلجنةفيمشاركتهضمن•
لتعديالتاصدرتوقد.العمالةأجورتسديدعنالتخلفومعاقبةالعملفيالجنسيالتحرشبمعاقبةالعمل
.العملقانونبتعديل2018لسنة59رقمبقانونمرسومتحت2018عامفي

ملزميثالثعملعقدإصدارفكرةالعاماالتحاددعماالنتاجأطرافمعاالجتماعيالحوارفعالياتخاللمن•
فيلعقداهذاصدوروقدالعملقانونفيالمنزليةالعمالةتغطيالتيالموادإلىاستناداالمنزليةللعمالة
2018.



عن صعوبةمسؤوالالنمط االقتصادي بوصفه 

التنظيم النقابي 
مًعلىًالحظناًفيًالشرائحًالماضيةًطبيعةًالنمطًاالقتصاديًكونهًقائ•

اقتصادًاإلنشاءاتًبدرجةًكبيرةًوهوًقطاعًطاردًللعمالةًالماهرةً
. وللعمالةًالوطنيةًوطاردًللعملًالنقابي

يةًبكونهاًتتميزًالشركاتًالصناعيةًمنذًإنشاءهاًوحتىًقبلًالحركةًالنقاب•
.  هاجرةاألسهلًفيًالتنظيمًالنقابيًلكلًمنًالعمالةًالوطنيةًوالعمالةًالم

نظيماًتتميزًالقطاعاتًاألقلًمستوىًمثلًاإلنشاءاتًبكونهاًاألصعبًت•
.  علىًمستوىًكلًمنًالعمالةًالوطنيةًوالمهاجرة

لىًتحقيقهًحنىًاآلنًالًيتمًتنظيمًالعمالةًالمنزليةًلكنهًيظلًهدفاًنسعىًإ•
. حيثًالًيمكنًحمايةًحقوقًأيةًفئةًمنًالعمالةًدونًتنظيمًنقابي

مجتمعًيتواصلًاالتحادًالعامًفيًالمجتمعًالمحليًمنًالعوائلًومنظماتًال•
ة،ًالمدنيًمنًأجلًترويجًعقدًالعملًالنموذجيًالموحدًللعمالةًالمنزلي

.  190و189واتفاقيتيًمنظمةًالعملًالدوليةًرقمً



نمو العمالة المنزلية في البحرين 

The growth of domestic workers
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االتحاد العام والعمالة المنزلية 

GFBTU and Domestic workers
صياغةفيالعاماالتحادشارك•

بشأن189رقماالتفاقيةمسودة
عامفيالمنزليةالعمالةاتفاقية

يالعربالعمالياالتحادوكان2010
بقوةمسانداوقفالذيالوحيد

المسودةوضععندلالتفاقية
.ومناقشتها

قفمواتغييرمنالعاماالتحادتمكن•
التيالخليجيالتعاونمجلسدول
قفلتاالتفاقيةعلىمتحفظةكانت
عند2011عامفيمختلفاموقفا
المؤتمرمنتبنيها

لىعبالتصديقالعاماالتحاديطالب•
.االتفاقية



االتحاد العام والعمالة المهاجرة في البحر

GFBTU and migrant sea crew
عنالدفاعالعاماالتحادتبنى•

ةالعاملالمهاجرةالبحريةالطواقم
مبهتقطعتعندماالبحرينفي

ةنتيجالبحراعرضفيالسبل
ألصحابالماليةالصعوبات

.العمل

معبالتواصلالعاماالتحادقام•
ومعالعملأصحابومعسفاراتهم
.همحقوقدفعتمحتىالعملوزارة

االتحادمقرفيروسبحارة•
اعهمأوضبشأنشكوىلتقديمالعام



Ship crew in Kuwait anchorage
GFBTU helped the workers to get their rights by communicating 

with Migrant workers forum in Asia and ITF and KTUF in 2014



أهم مشكالت العمالة المهاجرة

.المهمشةالقطاعاتفيخاصةالنقابيالتنظيمغياب•

.ذلكقانونيةعدمبرغموثائقبحجزالمهاجرالعاملحياةفيالتحكم•

.المنزليةوالعمالةالبناءمثلالمهمشةالقطاعاتفياألجرانخفاض•

.نالنظامييغيرللعاملينبالنسبةخاصةوالمعيشةالسكنظروفسوء•

مماعملأصحابلهميوجدالالذينالعاملينوهمفيزاالفريمشكلة•
منخفضاإيجاراليدفعواوسيئةمهجورةمبانيفيللسكنيضطرهم

صليوحينالتعاقدعندلخداعالعاملتعرضبسببإماالمشكلةهذهتحدث•
أوالورقعلىوهميوجودمجردبلحقيقيةمؤسسةهناكيوجدالللبحرين
مليعيجعلهماالمعاملةلسوءاألصليعملهصاحبمنالعاملهروببسبب
.عيشهليكسبعملصاحبأيلدى

منذتموقد50000منمنأكثربـالشرعيينغيرالعمالعددالحكومةتقدر•
.الفئةهذهمعللتعاملالمرنةالفيزانظاماستحداثيسنتين



ندوة االتحاد العام حول سكن العمال المهاجرين في البحرين

one day seminar on living conditions of migrant workers in Bahrain

1. Since 2006 till 2013 more
than 40 workers mainly
from India and
Bangladesh were killed in
labor camps blazes, the
last was in February 2013
when 13 Bangladeshi
died in a fire that tore
through their 3 storey
camp.

2. GFBTU rejects the plea t
that we cannot
criminalize owner or
employer as there is no
legislation that protect
illegal workers.

3. GFBTU urged the
government to take
action against owners
and employers
regardless to the status
of workers, legal or
illegal.

قتل2013حتى2006منذ1.

منخاصةعامال40منأكثر

حرائقفيوبنغالدشالهند

.العشوائيةالمنازل

13مقتلالحوادثأخطركانت2.

2013فبرايرفيبنغالياعامال

ثةثالمنمبنىفيحريقبسبب

صمةالعافيفيهيعيشونطوابق

.المنامة

أنبالتذرعالعاماالتحاديرفض3.

نيمبافييسكنونالذينالعمال

القانونيغيربشكلعشوائية

دملعالعملصاحبمحاسبةيمكن

.تشريعوجود

بفرضالعاماالتحاديطالب4.

العملأصحابعلىعقوبات

اآلمنةالغيرالمبانيوأصحاب

العمالكانإذاعماالنظربغض

.الأمموثقين



تأخير دفع الرواتب

Late payment of salaries



مطالبات بتسديد األجور المتأخرة 



ظاهرة االنتحار في أوساط العمالة المهاجرة 



ما نحتاج لتنظيم العمال المهاجرين
دولفياالتحاداتمعبالتعاونالبحرينوفياإلرسالدولفيالمهاجرينالعمالبحقوقتوعيةحملةإطالق•

.األصل

مسئوليةكلجانباألبتحميلأحياناحاالتهاأولىفيتبدوالتيالزينوفوبياظواهربعضلمكافحةبرامجتنظيم•
.والعماليةاالقتصاديةالمشكالت

لئالباتللنقاباالنضماممتعلقمنهاجزءهناكيكونأنيجبأنهإالالسفرقبلالتأهيلبرامجأهميةبرغم•
.كأجانبعليهمممنوعهذاأنالعماليعتقد

التوعيةرامجبمنوغيرهاالنقابيةالتنظيميةالبرامجحضورمنلتمكنالمنزليةللعمالةالحركةبحريةالسماح•
.العمالية

للعمالاليالعمالتنظيملتعزيزتللنقاباالعربياالتحادواألبرومثلاإلقليميةالمنظماتمناالستفادة•
.البحرينفيالمهاجرين

وحمايتهاوقهابحقخصوصاوالمنزليةالمهاجرةالعمالةلتوعيةمهمةفرصةالبحرينفيالتشريعآلياتتمثل•
:فيتتمثلاآللياتوهذهالتعسفمن

2018العملسوقتنظيمهيئةعنالصادرالمنزليةللعمالةالثالثيالعملعقد•

.وتعديالته2012لسنة36رقمالعملقانون•

.ألجوراسدادفيالتخلفومعاقبةالجنسيالتحرشمعاقبةعلىنصتوالتي2018فيالعملقانونتعديالت•

2008لسنة1رقمباألشخاصاالتجارمكافحةقانون•

.باألشخاصاالتجارلمكافحة2017عامفيالبحرينمملكةدشنتهالذياإلحالةنظام•

ةخاصالمنزليةالعمالةوعيتعزيزعلىينصبأنيجيبالنقابيةالحركةعملأنالعاماالتحاديرى•
بدونثحينتصاف=االنمآلياتإلىالوثصولوسبلالنافذةواآللياتبالتشريعاتعامةالمهاجرةوالعمالة
.العدالةتحقيقعنقاصرةة=التشريعياآللياتتظلاآللياتهذهإلىالوصول



IDWFاالتفاق مع االتحاد الدولي للعمالة المنزلية 
2019على هامش مؤتمر العمل الدولي 



في 189ة حملة التصديق على اتفاقية العمالة المنزلي

أوساط الشباب  



ير تأسيس النقابة العامة للخدمات للتركيز على القطاعات غ

2018المنتسبة نقابيا للعمالة المهاجرة 



فالية االجتماعات مع مجتمعات العمال الهاجرين لترتيب أول احت

2019باليوم العالمي للعمالة المهاجرة في ديسمبر الجاري 



األفالم العمالية 

مسابقاتسلسلةالعاماالتحادنظم2013عاممناعتبارا•

.يهافكبيراحيزاالمهاجرةالعمالةاحتلتالعماليللفيلم

معامنبالتضالنقابيينأوساطفيوعياالمسابقةهذهخلقت•
.عملهمومواقعجنسيتهمعنالنظربغضالعمالقضايا



مسابقة الفيلم العمالي 

Labor Film Contest 

•http://youtu.be/GOqWTiajvfc

Tomorrow( باجر)فيلمً•

http://youtu.be/GOqWTiajvfc


شكراًإلصغائكمً


