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ملخص
أبدأ العمل الساعة  4:30صباحا ،وأنتھي الساعة  1صباح اليوم التالي .ال يسمحون
لي بالجلوس طوال اليوم .أنا دائما منھكة .ھناك  20غرفة وأكثر من طابقين .ال يق ّدم
لي الطعام .عندما قلت إنني أريد أن أغادر ،أجابني" :اشتريتك بـ  1560﷼ عماني
) 4052دوالر أمريكي( من دبي .أعيديھا لي ،وبعد ذلك يمكنك الذھاب
-أسماء ك ،عاملة منزلية من بنغالدشُ ،عمان .مايو/أيار 2015

تعتمد كثير من األسر في ُعمان ،مثل بقية دول الخليج ،على عامالت المنازل الوافدات لرعاية
أطفالھا ،وإعداد طعامھا ،وتنظيف منازلھا .تعمل في البالد  130ألف عاملة منزلية وافدة على األقل،
وربما أكثر من ذلك بكثير.
الكثير من العامالت يتركن عائالتھن في آسيا وأفريقيا ،بما في ذلك الفلبين وإندونيسيا والھند
وبنغالدش وسريالنكا ونيبال وإثيوبيا ،بعد أن يعدھن وكالء التوظيف برواتب مرتفعة وظروف عمل
جيدة .تتحقق ھذه الوعود بالنسبة للبعض ،لكن الواقع كئيب بالنسبة ألخريات .كثيرا ما يجدن أنفسھن
بعد وصولھن محاصرات بأصحاب عمل مسيئين ،ويُجبرن على العمل في ظروف مزرية ،ويواجھن
معاناة خفية وراء أبوب مغلقة.
يستند ھذا التقرير بشكل رئيسي إلى مقابالت مع  59عاملة منزلية في ُعمان في مايو/أيار ،2015
ويوثّق سوء المعاملة واالستغالل الذي تعرضت له بعض عامالت المنازل الوافدات ،خالل التوظيف
والعمل ،وعدم وجود تعويض عن ھذه االنتھاكات .كما يشخص التقرير كيف يُسھل اإلطار القانوني
العماني ھذه الظروف .وصفت عامالت في بعض الحاالت انتھاكات ترقى إلى العمل القسري أو
االتجار بالبشر ،ال سيما عبر حدود ُعمان غير المضبوطة مع اإلمارات .ال ي ّدعي ھذا التقرير تقديم
معطيات كميّة دقيقة لھذه االنتھاكات ،ولكن من الواضح أن االنتھاكات منتشرة على نطاق واسع،
وتُرتكب بمنأى عن العقاب.
قالت معظم العامالت الالتي قابلناھن إن أصحاب العمل صادروا جوازات سفرھن ،في ممارسة تبدو
شائعة رغم حظر حكومة عمان لذلك .قالت كثيرات إن أصحاب العمل لم يدفعوا لھن رواتبھن كاملة،
وأرغموھن على العمل لساعات طويلة دون فترات راحة أو عطالت ،أو حرموھن من الطعام
والظروف المعيشية المالئمة .قالت بعضھن إن أصحاب العمل أساؤوا إليھن بدنيا ،وعدد قليل منھن
جنسيا.
تفاقم القوانين والسياسات في عمان تعرّض عامالت المنازل لالنتھاكات ،بدال من توفير الحماية لھن.
يخ ّول اإلطار القانوني العماني ألصحاب العمل االنتقام من العامالت الالتي يھربن من سوء المعاملة
أكثر مما يحمي حقوقھن أو يضمن سالمتھن البدنية .يحظر نظام الھجرة في البالد ترك العامالت
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انتھاك جسدي

المھاجرات ألصحاب عملھن أو العمل آلخرين دون موافقة أصحاب العمل السابقين ،ويعاقبھن إن
فعلن ذلك .يستثني قانون العمل العماني عامالت المنازل من الحماية ،والالتي يھربن من االنتھاكات
ال يحصلن على فرص تذكر للتعويض واإلنصاف.
بسبب ظروف العمل القاسية التي تواجھھا عديد عامالت المنازل ،حظرت بعض الدول ،مثل
إندونيسيا ،مواطناتھا من السفر إلى عمان للعمل في المنازل .ھذا الحظر الجماعي غير فعال ،ويمكن
أن يزيد من مخاطر تعرّض النساء لالتجار بالبشر أو العمل القسري ألنھن يحاولن تجاوزه ،وكذا
تفعل وكاالت التوظيف .وضعت عديد من الدول ،مثل الفلبين والھند ،بعض إجراءات الحماية
األساسية لعامالت المنازل في ُعمان ،وھي إجراءات غير موجودة في القانون العماني ،كتحديد الحد
األدنى لألجور .ولكن ھذه الدول ليست قادرة على فرض ھذه الحماية بفعالية عند وصول مواطناتھا
إلى البالد.
تمنع ُعمان أيضا قدوم عامالت من بعض الدول أحيانا .بحسب تقرير اخباري في  ،2016حظرت
السلطات دخول عامالت من إثيوبيا وكينيا والسنغال وغينيا والكاميرون ،على أسس مشكوك فيھا
لمنع "انتقال األمراض من ھذه الدول األفريقية إلى عمان" ،وألنه يُعتقد أن العامالت القادمات من
ھذه الدول "يتورطن في جرائم معينة".

"باعوني"
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الراتب ناقص أو لم يُدفع بتاتا

تواجه عامالت المنازل الوافدات أشكاال متعددة من التمييز والسياسات الحكومية التعسفية .وألنھن
عامالت منازل ،فھن ال يحصلن على حماية قانون العمل المكفولة للعمال اآلخرين .تنصّ اللوائح
القانونية على امكانية دفع أجور أقل لھن مقارنة بالعمال الذكور .وألنھن وافدات ،تستند رواتبھن إلى
أصولھن ال مھاراتھن وخبراتھن .تنتھك ھذه السياسات والممارسات التزامات عمان بمعاھدات حقوق
اإلنسان التي صادقت عليھا ،بما في ذلك "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"،
و"االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
أدخلت ُعمان إصالحات على قانون العمل في السنوات األخيرة ،وتدرس مزيدا من التعديالت بحسب
تقارير ،وقد تشمل توسيع الحماية الخاصة بعامالت المنازل.

انتھاكات ضد عامالت المنازل
تجرّم ُعمان الرق واالتجار بالبشر ،ولكن التنفيذ ضعيف .يعاقب قانون العمل في البالد العمل
القسري ،ولكنه يستثني عامالت المنازل من الحماية .حاكمت السلطات العمانية عددا قليال من األفراد
بسبب العمل القسري ،ولكن لم يتضح ما إذا كانت أي من ھذه القضايا تتعلق بعامالت منازل.
قالت بعض عامالت المنازل لـ ھيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل ووكالء آخرين ھرّبوھن من
اإلمارات إلى عمان ،عبر الحدود التي تفصل البلدين .جُلبت عديد من عامالت المنازل إلى عمان
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عبر الحدود ،وفقا لمسؤولين في سفارات عدة دول مرسلة للعمالة للتملص من التعليمات القانونية أو
من متابعة السفارات لعامالت المنازل .بالنظر إلى كثرة التقارير المتعلقة باالتجار بالنساء من
اإلمارات إلى عمان ،إلجبارھن على العمل القسري ،تعتبر المالحقات القضائية واإلدانات لمثل ھذه
الجرائم منخفضة بشكل الفت .حصلت فقط  5مالحقات متعلقة بتجارة الجنس في  ،2015ولم تحصل
أي مالحقات لالتجار بالبشر.
يعد وكالء العمل عامالت المنازل بظروف عمل محترمة في ُعمان ،وتنصّ عديد من العقود على
رواتب جيدة قبل مغادرتھن بلدانھن .لكن عند وصولھن ،تجد كثير منھن رواتب أقل مما وعدن به،
وظروف عمل أسوأ.
تحدثت عديد العامالت عن أوضاع ترقى إلى العمل القسري بموجب القانون الدولي .قالت الكثيرات
منھن إن أصحاب عملھن ضربوھن ،وحجبوا رواتبھن ،وھددوھن بالقتل ،واتھموھن بارتكاب جرائم
زورا لما طالبوا بالمغادرة ،أو انتقموا منھن بالضرب لما حاولن ذلك .قالت عديد العامالت إن
أصحاب عملھن تصرفوا كما لو أنھن ملكا لھم ،بدعوى أن رسوم االستقدام التي دفعوھا لتأمين
خدمات العامالت كانت في الواقع ثمن تملّكھن .يسھل اإلطار القانوني العماني سوء معاملة عالمات
المنازل إلى درجة أن بعضھن يجدن أنفسھن في أوضاع ترقى إلى االسترقاق بموجب القانون
الدولي.
ربع عامالت المنازل تقريبا الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش قُلن إن أصحاب عملھن أساؤوا
إليھن بدنيا أو جنسيا ،ومنھن عاملة منزلية من بنغالديش قالت إن صاحب عملھا قصّ لھا شعرھا
وحرق قدميھا ،وأخرى قالت إن ابن صاحب عملھا اغتصبھا .قالت معظمھن إن أصحاب عملھن
أساؤوا إليھن لفظيا ،بالصراخ عليھن والتھديد بقتلھن ،أو أطلقوا عليھن أسماء مھينة مثل "الكلبة".
قالت ماريسا ل ،عاملة فلبينية" :تقول السيدة طوال الوقت إني بال دماغ ،وقذرة".
قالت عديد من عامالت المنازل إن أصحاب العمل تأخروا في دفع رواتبھن أو دفعوا أقل من
مستحقاتھن .لم يدفع بعضھم أجورھن على اإلطالق .قالت إحدى العامالت إنھا لم تتلق أجورھا لمدة
عام .اشتكت عامالت المنازل كلھن تقريبا من العمل لفترات طويلة تصل إلى  15ساعة يوميا ،وإلى
 21ساعة في الحاالت القصوى بدون راحة أو يوم عطلة ،حتى في حاالت المرض واإلصابة .على
سبيل المثال ،قالت بابلي ھـ ) 28عاما( ،عاملة منزلية من بنغالدش ،إن صاحب عملھا جعلھا تعمل
 21ساعة في اليوم دون راحة أو يوم عطلة .قالت إنه أساء إليھا جسديا ولفظيا ،وحجب راتبين
شھريين من مستحقاتھا .قالت إنھا طلبت منه السماح لھا بترك العمل ،فأجابھا" :إذا لم ترجع لي
الوكالة مالي ،لن أدعك تذھبين".
في بعض الحاالت ،تعمل العامالت لصالح العائلة الموسعة وفي عدة بيوت .قالت بروين أ ،عاملة
منزلية من بنغالدش ،إنھا عملت ألسرة مكونة من  15شخصا في  4منازل في مجمع سكني في
"باعوني"

4

صحار ،مدينة ساحلية شمال عمان .قالت إنھا عملت  16شھرا من الساعة  4صباحا حتى منتصف
الليل دون يوم راحة .قالت إن صاحب العمل دفع لھا  50﷼ عماني فقط شھريا ) 130دوالر( ،وھو
أقل بـ  20﷼ مما كانت تستحق ،وحجب عنھا رواتب  4أشھر.
وصفت عامالت المنازل ممارسات متكررة تبقيھن
معزوالت عن مصادر الدعم ،وخاصة مصادرة
جوازات السفر ،والقيود الصارمة على االتصاالت،
والحبس في المنزل .رغم أن ُعمان تحظر على
أصحاب األعمال مصادرة جوازات سفر العامالت،
إال أنه ليس من الواضح ما إذا كان القانون يسمح
في الواقع بعقوبات جنائية ،أو إذا طُبق من قبل.
مصادرة جواز السفر

تلزم الشروط التعاقدية التي تفرضھا حكومة ُعمان
أصحاب العمل بتزويد عامالت المنازل بغرفة مالئمة وطعام كاف .لھذه األحكام أھمية خاصة ،ألن
عديدا من عامالت المنازل ال يستطعن مغادرة منازل أصحاب العمل ،وال تُدفع أجورھن كاملة وفي
الوقت المناسب ،وفي كثير من الحاالت ،ال يكسبن ما يكفي لتوفير طعامھن وسكنھن .رغم ذلك ،قالت
بعض عامالت المنازل إن أصحاب العمل لم يقدموا لھن طعاما كافيا أو قدموا لھن طعاما فاسدا،
ووبخوھن بشدة أو ضربوھن ،إذا طلبن أكثر .قالت ماماتا ب ،وھي عاملة منزلية من بنغالدش ،إن
صاحب عملھا عاقبھا بعد فرارھا إلى الشرطة طلبا للمساعدة لكنھم أعادوھا إليه .قالت" :ضربتني
السيدة ،وحبستني في غرفة  8أيام ،ولم تقدم لي سوى التمر والماء".
تحدثت بعض عامالت المنازل عن ظروف نوم غير الئقة وغير مالئمة في منازل أصحاب العمل،
بما في ذلك في المطابخ وغرف المعيشة ،أو مع أطفال صغار .قالت أنيسة م ،عاملة منزلية من
تنزانيا" :أنام في المطبخ ،ليس لي غرفة".

معاقبة الفرار وعوائق التعويض واإلنصاف
لعامالت المنازل الالتي يھربن من أصحاب عملھن بسبب سوء المعاملة ،عدد قليل جدا من خيارات
الحماية البدنية أو القانونية .رغم أن الحكومة توفر عددا قليال من خدمات المالجئ الحكومية للنساء
الالتي يتعرضن لالتجار بالبشر ،إال أنھا أحالت عددا قليال جدا من الضحايا إلى ھذه الخدمات ،لم
يتجاوز عددھن  5نساء في  .2015إضافة إلى ذلك ،لم تنشئ السلطات أي مأوى طوارئ رسمي
خاص بعامالت المنازل الالتي يتعرضن لسوء المعاملة .توفر بعض السفارات المأوى والمساعدة
لمواطناتھا ،ولكن عدة سفارات أخرى ال توفر ذلك .حتى تلك التي توفر بعض الخدمات ليس لديھا
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عالقة/محبوسة في بيت رب العمل

القدرة الكافية والظروف المالئمة .قالت بعض العامالت إنھن أبلغن عن االنتھاكات التي تعرضن لھا
إلى وكاالت التوظيف الخاصة بھن ،ولكن الوكالء احتجزوھن وضربوھن ،وأجبروھن على العمل
لعائالت جديدة دون إرادتھن.
عامالت المنازل الالتي يرغبن في الحصول على دعم أو في تحقيق العدالة بعد تعرضھن النتھاكات،
يحصلن على قدر ضئيل من المساعدة ،وربما يتعرضن للعقاب .قالت بعض عامالت المنازل الالتي
لجأن إلى الشرطة للمساعدة إن األعوان أجبروھن على العودة ألصحاب عملھن أو لوكاالت
التوظيف .قلن إن الشرطة لم تتابع الموضوع ،وفي عديد من الحاالت ،تعرضن للضرب من قبل
أصحاب العمل.
بعض عامالت المنازل يتجنبن الشرطة تماما ،خوفا من المالحقة القضائية .لھذا الخوف ما يبرره،
فأصحاب العمل يُمكنھم اإلبالغ عن عامالت المنازل الالتي يھربن من حاالت إساءة المعاملة
ويعتبروھن "ھاربات" ،وھي جريمة إدارية بموجب نظام الكفالة المسيء في ُعمان ،وھو ما يمكن أن
يؤدي إلى الترحيل وحظر العمل مستقبال .على سبيل المثال ،ھربت أديتيا ف ،عاملة منزل إندونيسية،
من صاحب عملھا بعد أن أساء إليھا جسديا ولفظيا ،ولكن صاحب العمل أبلغ عنھا وقال إنھا
"ھاربة" .ألقت الشرطة القبض عليھا وأعادتھا إلى صاحب عملھا ،الذي ضربھا وكسر أسنانھا .قالت
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ظروف نوم غير مالئمة

بعض العامالت إن أصحاب عملھن لفقوا لھن تھما بالسرقة أو ھددوا بذلك ،عندما سألن عن رواتبھن
أو ھربن من االنتھاكات.
إجراءات تسوية النزاعات العمالية في ُعمان غير كافية ،والمحاكم ليست وسيلة عملية إلنصاف
عامالت المنازل .قال بعض مسؤولي سفارات الدول المرسلة للعمالة لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم لم
يشجعوا عامالت المنازل على استخدام ھذه اآلليات ألنھا تستغرق وقتا ،ومن غير المرجح أن تنجح،
وألن القانون ال يسمح لھن بالعمل أثناء عملية التسوية .تستسلم كثير من العامالت ببساطة ويعدن إلى
بلدانھن دون أجر أو عدالة.

اإلطار القانوني
تطبق ُعمان ،مثل جيرانھا في الخليج ومنطقة الشرق األوسط – بدرجات متفاوتة – نظام تأشيرة
الكفالة سيء السمعة .بموجب ھذا النظام ،يعتمد جميع العمال الوافدين الذين يشكلون ما يقرب من
نصف سكان ُعمان ،البالغ عددھم  4.4مليون ،على أصحاب العمل لدخول البالد والعيش والعمل
بشكل قانوني ألنھم الكفالء الذين ضمنوا لھم التأشيرة.
يُسيطر أصحاب العمل بشكل كبير على ھؤالء العمال .ال يستطيع العمال الوافدون العمل لصاحب
عمل جديد دون الحصول على إذن من صاحب العمل األصلي ،حتى بعد انتھاء العقد المبرم بينھما،
7
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دوام عمل طويل

أو عندما يكون صاحب العمل مسيئا .عالوة على ذلك ،يمكن ألصحاب العمل إلغاء تأشيرة العامل في
أي وقت .يمكن أن يُعاقب العمال الذين يتركون وظائفھم دون موافقة صاحب العمل بغرامات مالية
ويواجھون الترحيل وحظر العودة.
أخبرت ُعمان "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة" عام  ،2011أنھا "تبحث في نظام بديل
لنظام الكفالة ،ولكن ھذه العملية لم تكتمل بعد" .إال أن الحكومة لم تقدم أي مقترح جدي في السنوات
التالية ،على حد علم ھيومن رايتس ووتش.
أفادت تقارير أن ُعمان بصدد النظر في تعديالت لقانون العمل .نقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" في
مايو  2015عن مسؤول في وزارة القوى العاملة قوله إن ُعمان تدرس توسيع حماية القانون لتشمل
عامالت المنازل .يستثني قانون العمل العماني الحالي عامالت المنازل بشكل واضح من الحماية
الھامة التي يتمتع بھا العمال في قطاعات أخرى ،مثل تحديد ساعات العمل وأحكام أجور العمل
اإلضافي .بدل ذلك ،ال تحظى عامالت المنازل إال بحماية أساسية أضيق بكثير ،بموجب لوائح 2004
التي تتعلق بعامالت المنازل بالتحديد.
أصدرت السلطات العمانية عقد عمل موحد لعامالت المنازل عام  ،2011ينص على يوم راحة واحد
في األسبوع وثالثين يوما كإجازة مدفوعة األجر كل عامين .ومع ذلك ،تضمن ھذه األحكام حماية
"باعوني"
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أدنى بكثير من الحماية التي يوفرھا قانون العمل العماني .ال تستطيع عامالت المنازل فرض
التزامات تعاقدية كبيرة على أصحاب العمل .ينص العقد أيضا على أقل مما توعد به العديد من
العامالت في بلدانھن ،عند توظيفھن ،وأقل بكثير من المعايير الدولية.
ليس لمفتشي العمل تفويضا لمتابعة عامالت المنازل ،لذلك ال توجد عمليات تفتيش ألوضاع العامالت
في المنازل الخاصة.
مع فشل ُعمان في توفير حماية كافية لعامالت المنازل الوافدات ،حاولت بعض الدول المرسلة للعمالة
مثل الفليبين والھند المساعدة في معالجة ھذه الفجوة من خالل تأمين بعض الحماية األساسية
لمواطناتھا .على سبيل المثال ،وضعت بعض ھذه الدول حدا أدنى ألجور رعاياھا العامالت في
ُعمان ،واتخذت خطوات لوضع وكاالت التوظيف وأصحاب العمل المسيئين في قوائم سوداء .مع
ذلك ،ال يُمكن لھذه اإلجراءات أن تع ّوض أي عمل حكومي قوي ،فبعض حكومات الدول المرسلة
للعمالة لم تبذل أي جھد لحماية مواطناتھا على اإلطالق .تبحث بعض وكاالت االستقدام عن عامالت
"أرخص" من دول أقل تنظيما لھذه العملية.

التزامات ُعمان الدولية
الحكومة العمانية ُملزمة بموجب المعاھدات الدولية لحقوق اإلنسان ومعاھدات العمل بمعالجة
وتعويض االنتھاكات بحق عامالت المنازل الوافدات .ومع ذلك ،تخرق ّعمان ھذه المعايير ،مثل بقية
دول الخليج ،بفشلھا في تقديم الحماية الكافية لعامالت المنازل من االستغالل وسوء المعاملة .يسھّل
اإلطار القانوني في البالد سوء المعاملة في بعض النواحي.
دعت "منظمة العمل الدولية" وعديد من خبراء وھيئات األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان دول
الخليج ،بما فيھا ُعمان ،إلى وضع حد لنظام الكفالة وتمكين عامالت المنازل من الحماية الكاملة
المكفولة في قانون العمل.
على ُعمان التحرك فورا إلصالح قانون العمل من أجل توفير حماية متساوية لعامالت المنازل.
عليھا أيضا إصالح نظام الكفالة لتوفير حماية كاملة وفعالة لجميع عامالت المنازل الوافدات في
البالد ،بما يتماشى مع المعايير الدولية .على ُعمان التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لمنع انتھاك
واستغالل عامالت المنازل ،وإجراء تحقيق شامل في االنتھاكات ومالحقة المسؤولين عنھا .عليھا
أيضا التصديق على المعاھدات الدولية الرئيسية ،بما في ذلك "اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين"
وتعديل قوانينھا لتتفق مع أحكام ھذه االتفاقية.
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التوصيات الرئيسية
لحكومة ُعمان
• يجب إصالح نظام الكفالة من خالل تعديل "قانون إقامة األجانب" ولوائحه التنفيذية
والقوانين األخرى بحيث يمكن لعامالت المنازل إنھاء عملھن واالنتقال ألصحاب
عمل آخرين بإرادتھن ودون موافقة صاحب العمل األصلي ،قبل انتھاء العقد وبعده.
يجب إلغاء أحكام "الھروب" من القوانين الحالية
• تمرير قانون يجرّم صراحة مصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل
والوكالء.
• التأكد من أن تشمل إصالحات قانون العمل توسيع نطاق القانون لتشمل جميع
إجراءات الحماية عامالت المنازل ،وتحديث لوائح عام  2004بشأن عامالت
المنازل لجعلھا وقانون العمل متماشية مع اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين.
• تجريم العمل القسري بموجب "قانون الجزاء" بفرض عقوبات مناسبة عليه،
وإجراء تحقيق شامل ومقاضاة المسؤولين عن حاالت العمل القسري واالسترقاق
واالتجار بالبشر .
• التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين وبروتوكول عام
 2014الملحق باتفاقية المنظمة بشأن العمل القسري لسنة .1930
• إنشاء مالجئ ترعاھا الحكومة لعامالت المنازل الالتي يھربن من سوء المعاملة أو
توفير الدعم المالي لمالجئ خاصة .تعميم معلومات عن وجود المالجئ واالتصال
بھا ،وغيرھا من المساعدات لعامالت المنازل.
• تدريب عناصر الشرطة على تلقّي شكاوى عامالت المنازل ومعالجتھا.
• توجيه عناصر الشرطة لعدم إعادة عامالت المنازل إلى أصحاب عملھن أو وكاالت
التوظيف رغما عنھن ،والتحقيق بدقة في جميع االدعاءات المعقولة باالنتھاكات ضد
أصحاب العمل ومكاتب االستقدام.
• التنسيق مع اإلمارات في التحقيق في حاالت االتجار باألشخاص ،مع التركيز بشكل
خاص على دور وكاالت التوظيف في مدينتي العين والبريمي.
• رفع الوعي لدى عامالت المنازل وأصحاب العمل بشأن الحقوق والمسؤوليات،
وإبالغ أصحاب العمل بانتظام عن عقوبات سوء المعاملة.
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لحكومات الدول المرسلة للعمالة
• توفير معلومات لعامالت المنازل بشأن حقوقھن ،وعن كيفية فھم واالستفادة من
اإلطار القانوني العماني ،وحول كيفية الوصول إلى الدعم الطارئ والمساعدة
القانونية المتاحة لھن في ُعمان.
• إعالم السلطات العمانية بوكاالت التوظيف وأصحاب العمل الذين يزعم أنھم
مسيؤون ،حتى تتمكن من التحقيق والمحاكمة عند االقتضاء.
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منھجية التقرير
يعتمد ھذا التقرير على بحوث أجرتھا باحثة وباحث من ھيومن رايتس ووتش في ُعمان في مايو/أيار
 .2015أجرى الباحثان مقابالت في مسقط ،عاصمة ُعمان ،والسيب ،المدينة الساحلية المجاورة،
لوجود عدد كبير من وكاالت التوظيف والعائالت التي تشغل عامالت منزليات ھناك .كما يوجد في
ھاتين المدينتين عدد كبير من عامالت المنازل الفارات من سوء المعاملة في مناطق أخرى في عمان.
قابل باحثا ھيومن رايتس ووتش  59عاملة منزلية وافدة تتراوح أعمارھن بين  19و 52سنة ،من
أجريت المقابالت في أماكن متنوعة تشمل
بنغالدش والھند وإندونيسيا والفلبين وتنزانيا وأوغنداِ .
الحدائق والمساحات المفتوحة ومراكز التسوق والمقاھي والفنادق والمالجئ غير الرسمية .أجرى
الباحثان المقابالت بشكل مباشر ،باستثناء واحدة عبر الھاتف.
حرص الباحثان على عدم االقتراب من العامالت بوجود أصحاب عملھن .تراوح طول وعمق
المقابالت بحسب درجة الخصوصية المتاحة في مكان المقابلة .أجرى الباحثان معظم المقابالت بشكل
فردي ،وكانت بعض المقابالت جماعية.
شرح باحثا ھيومن رايتس ووتش لجميع العامالت الغرض من المقابلة ،والطرق التي سيتم استخدام
المعلومات بھا ،وطبيعتھا الطوعية .لم يقدم أي مقابل مالي أو تعويض للمشاركة في المقابالت .أعلم
الباحثان كافة المشاركات بأن لھن الحرية المطلقة في رفض اإلجابة عن أي سؤال ،وفي إنھاء
المقابلة في أي وقت ،وحرصا على أال تُعرّض النساء الالتي تعرضن العتداءات جسدية وجنسية
لصدمات إضافية.
أجرى الباحثان المقابالت باللغة اإلنغليزية والھندية والبنغالية والعربية .أجريت المقابالت بلغة العاملة
نفسھا كلما كان ذلك ممكنا ،وأحيانا بمساعدة مترجم .قابل باحثا ھيومن رايتس ووتش كذلك محامين
ومسؤولين من سفارات البلدان المرسلة للعمالة ،وعاملين في المجال االجتماعي طلبوا حجب
ھوياتھم.
يستخدم ھذا التقرير أسماء مستعارة لجميع العامالت ،وتم حجب أسماء جميع األفراد اآلخرين الذين
طلبوا عدم الكشف عن ھوياتھم لحماية خصوصيتھم .كما تم حجب أسماء مواقع المقابالت
والمعلومات األخرى التي تدل على المشاركين كلما طلبوا ذلك.
طلبت ھيومن رايتس ووتش مقابالت مع مسؤولين حكوميين عمانيين في مايو/أيار  ،2015ولكن
"اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان" أبلغت ھيومن رايتس ووتش أن الحكومة لن توافق على ھذه
االجتماعات ،وطلبت من ھيومن رايتس ووتش عدم إجراء بحوث في ُعمان دون اتفاق مسبق مع
الحكومة .أرسلت ھيومن رايتس ووتش ملخص لنتائج بحوثھا ،وطلبت الحصول على معلومات حول
"باعوني"
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سياسات العمالة المنزلية وممارساتھا ،من وزارة القوى العاملة ووزارة العدل ووزارة الشؤون
القانونية ووزارة الشؤون الخارجية ،فضال عن شرطة عمان السلطانية ،والسفير العماني في
الواليات المتحدة األمريكية في يونيو/حزيران  .2016لم تتلقى ھيومن رايتس ووتش أي ردود حتى
كتابة ھذا التقرير.
ال تزعم ھيومن رايتس ووتش أنه يُمكن استخالص نتائج إحصائية حول انتشار ظاھرة العنف ض ّد
عامالت المنازل في عمان باالستناد إلى المقابالت التي أجريت لغرض ھذا التقرير.

13

هيومن رايتس ووتش | يوليو /تموز 2016

 .Iخلفية
أصبحت ُعمان ،منذ ازدھار قطاع النفط في  ،1973من الدول ذات االقتصاد مرتفع الدخل ،حيث بلغ
ناتجھا المحلي اإلجمالي  52.2مليار دوالر عام  ،2015ودخلھا القومي اإلجمالي  18,340مليار
دوالر عام  1.2014رغم أن عمان ليست ثرية بقدر جيرانھا الخليجيين ،إال أنھا وجھة رئيسية
2
للمھاجرين من أجزاء كثيرة من العالم ،وخاصة جنوب آسيا.
ھناك أكثر من  2مليون شخص غير عماني في البالد ،وفقا لـ "المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات" ،أي نحو نصف عدد سكان البالد البالغ عددھم  4.4مليون نسمة 3.يشكل العمال
الوافدون أكثر من  88بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في ُعمان ،وفقا لتقرير المركز
الوطني لإلحصاء والمعلومات لعام  4.2015عمان واحدة من أكبر  20دولة يرسل منھا الوافدون ،بما
فيھم عامالت المنازل ،تحويالت مالية إلى بلدانھم 5.بلغت ھذه التحويالت  10.3مليار دوالر عام
6
 ،2014وتشكل  12.6بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في ُعمان.
وفقا لبيانات الحكومة ،بلغ عدد العامالت اإلناث  130006من أصل  160998عامال منزليا وافدا
)أكثر من  80بالمئة( في عام  7.2014ومع ذلك ،يُعتقد أن ھذا العدد أعلى ألنه ال يشمل عامالت
المنازل غير المسجالت .معظم عامالت المنازل في ُعمان من دول الفلبين وإندونيسيا والھند

1تُظھر البيانات العمانية الرسمية أن الناتج المحلي اإلجمالي في عُمان بلغ  20.1مليار ﷼ عماني ) 52.2مليار دوالر أمريكي( في الربع الثالث من ) 2015في سبتمبر/أيلول
 .(2015انظر "المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات"" ،التقرير االقتصادي"  26أبريل/نيسان ) http://bit.ly/1UjoXiZ ،2016تم االطالع في  21يونيو/حزيران
 .(2016تظھر بيانات البنك الدولي عام  2014أن الناتج المحلي اإلجمالي في عمان بلغ  81.8مليار دوالر ،وإجمالي الدخل القومي  18.340مليار .انظر البنك الدولي،
"عمان" ،غير مؤرخ) ،http://data.albankaldawli.org/country/oman?display=graph ،تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
2ا

نظر:

Gulf Research Center, “Demography, Migration and the Labour Market in Oman,” Explanatory Note No.
2015, http://gulfmigration.eu/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_09.pdf

) 9/2015,تم االطالع في  21يونيو/حزيران
.(2016

3

ينشر المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات "الساعة السكانية" يوميا ،في  2يونيو/حزيران  ،2016كان ھناك  2018080مغتربا من بين سكان عمان البالغين ،4440064
انظر المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات" ،الساعة السكانية") https://www.ncsi.gov.om/Pages/NCSI.aspx ،تم االطالع في  21يونيو/حزيران
 .(2016أفاد المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات أنه في منتصف عام  2014كان ھناك  1732000من أصل  3993000نسمة في عمان ) 43.3بالمائة من السكان( من غير
المواطنين .انظر المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات" ،الكتاب اإلحصائي السنوي " لعام  6 ،2015أكتوبر/تشرين األول 2015

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/ben_Statistical_Year_Book_2015_740d0da1-01d2) ،4f42-a159-6102a49ecf59.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  (2016ص .64
4

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،الكتاب االحصائي السنوي لعام  ،2015ص .148-138

5ا

نظر:

World Bank Group, “Migration and Remittances Factbook 2016,” Third Edition, 2016,
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/4549025) 1450455807487/Factbookpart1.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  (2016ص .32-31
6

انظر:

World Bank Group, “Migration and Remittances Factbook 2016,” pp. 31-32.
7

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،الكتاب االحصائي السنوي لعام  ،2015ص .144
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وبنغالدش وسريالنكا ونيبال وإثيوبيا وتنزانيا 8.ومع ذلك ،ھناك توظيف متزايد لعامالت المنازل من
دول شرق أفريقيا في دول الخليج ،بما فيھا ُعمان ،حيث تحاول وكاالت التوظيف تجنب القيود
والحظر الذي فرضته بعض الدول اآلسيوية في السنوات األخيرة على عامالت المنازل الوافدات إلى
الخليج.
تسعى النساء إلى الھجرة للعمل في المنازل ألسباب متنوعة .تھاجر كثير من عامالت المنازل –
ويغتربن لعقود من الزمن في بعض الحاالت – لدعم أفراد أسرھن في أوطانھن .بعضھن ھن
المعيالت الوحيدات لعائالتھن ،ولديھن فرص عمل ضئيلة في بالدھن .تأمل بعضھن في بناء مساكن
لعائالتھن أو االستثمار في األعمال التجارية .بينما ترعى عامالت المنازل أطفال أصحاب العمل،
يُحرمن من رؤية أطفالھن لسنوات .قالت روبا ك ،عاملة منزلية ) 52عاما( من والية تاميل نادو
بالھند ،إنھا بدأت العمل لعائلة عمانية منذ  24سنة ،وساعدت على رعاية أطفال األسرة بينما كبُر
أطفالھا الثالثة دونھا في الھند ،وأصبحوا اآلن في الثالثينات من العمر ،ولديھم أطفال ،وھي تراھم
كل سنتين .ال تزال تعمل في عمان لمساعدة ابنتھا على تربية أطفالھا الثالثة الذين تتراوح أعمارھم
بين  5و 7سنوات ،ألن زوج ابنتھا كفيف وليس لديه فرص عمل .قالت روبا" :ال بد لي من
9
مساعدتھم" .كانت تستثمر أجرھا لتمويل بناء منزل ألسرتھا عندما قابلتھا ھيومن رايتس ووتش.
تھاجر أخريات بعد أن يجدن أنفسھن في ضائقة مالية كبيرة .قالت التيكا س ) 30عاما( ،عاملة
منزلية من بنغالدش ،إنھا ھاجرت بسبب الديون األسرية .قالت" :زوجي مشلول .واضطررت الى
دفع  10آالف دوالر لعمليته الجراحية في بنغالدش .وقعنا في الديون بسبب ھذا ،ولذا قررت
السفر" 10.ال تھاجر بعض النساء ھربا من الفقر وحسب ،بل ومن العنف أيضا .ماريسا ل )36
عاما( ،عاملة منزلية من الفلبين ،منفصلة عن زوجھا وھي المعيل الوحيد لثالثة أبناء وبنتين تتراوح
أعمارھم بين  8و 21عاما ،قالت" :أجبِرت على الزواج من الرجل الذي اغتصبني .اعتاد على
ضربي .جئت الى ھنا للعمل وألجل أطفالي".
تعتمد كثير من األسر العمانية والوافدة على عامالت المنازل الوافدات .توظف  23بالمئة من األسر
العمانية و 2بالمائة من العائالت الوافدة عامالت منازل ،وفقا لتقرير حكومي عام  11.2013قد تكون
ھذه األرقام أعلى ألنھا ال تشمل األسر التي ال تحمل صفة الكفيل ،ولكنھا توظف عامالت منازل
لديھا.

8

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،الكتاب االحصائي السنوي لعام  ،2015ص .147

9

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع روبا ك )اسم مستعار( ،مسقط 15 ،مايو/أيار .2015

10

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع التيكا س )اسم مستعار( ،مسقط 21 ،مايو/أيار .2015

11

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،العمالة المنزلية ،سبتمبر/أيلول )، http://bit.ly/1QDdJID ،2013تم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016ص .3-2
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العمل المنزلي ،الذي يعتبر عادة عمل أنثوي بال مقابل ،ال يحظى باحترام كبير ،وال يُنظر له على أنه
عمل حقيقي .ھذا الموقف المسبق ينعكس بوضوح في اإلطار القانوني في ُعمان .رغم ذلك تؤدي
عامالت المنازل مجموعة واسعة من المھام الھامة للغاية بالنسبة ألصحاب العمل ،بما في ذلك
تنظيف الغرف والنوافذ والسيارات ،وغسيل المالبس والك ّي ،وتحضير الطعام ،ورعاية األطفال
وكبار السن ،أو األفراد ذوي اإلعاقات أو االحتياجات الخاصة ،باإلضافة إلى العناية بالحيوانات
األليفة واألغنام والماعز وأعمال البستنة.

"باعوني"
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 .IIاالنتھاكات بحق عامالت المنازل
يوثّق ھذا القسم االنتھاكات واالستغالل الذي ارتكبه عدد كبير من أصحاب العمل ووكاالت التوظيف
بحق عامالت المنازل في ُعمان .يشمل شھادات عامالت منازل تعرضن للعمل القسري وحاالت
اتجار بالبشر محتملة .يصف التقرير أيضا مجموعة من االنتھاكات األخرى ،بما فيھا االعتداءات
الجسدية والجنسية والنفسية ،وانتھاكات تتعلق باألجور ،والعمل المفرط ،وعدم الراحة ،ومصادرة
جوازات السفر وانتھاك الحق في حرية التنقل ،والحرمان من الطعام أو االستراحة المرضيّة أو
الظروف المعيشية المالئمة.

العمل القسري وحاالت استرقاق واتجار بالبشر محتملة
حظرت عمان العمل القسري واالسترقاق واالتجار بالبشر .ومع ذلك ،تُظھر الحاالت أدناه أن
وضعيات العمل القسري واالتجار بالبشر ال تزال تحدث ،وكذلك حاالت استرقاق محتملة ،تغذيھا
جزئيا سياسات الھجرة الحكومية ،وخاصة االعتماد على نظام الكفالة .ال يتناول اإلطار القانوني
العماني ھذه التجاوزات وفقا للمعايير الدولية ،وتستبعد ُعمان عامالت المنازل من حماية قانون
العمل .حتى حين تخالف االنتھاكات بحق عامالت المنازل القانون العماني ،ھناك ندرة واضحة في
المالحقات القضائية أو غير ذلك من سُبل انفاذ القوانين )انظر الفصل الثالث(.

العمل القسري
تصف منظمة العمل الدولية العمل القسري أو الجبري )أو السخرة(" :كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة
12
من أي شخص تحت التھديد بأي عقوبة ولم يتطوع ھذا الشخص بأدائھا بمحض اختياره".
وصفت كثير من عامالت المنازل الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش في ُعمان انتھاكات قد ترقى
إلى العمل القسري .قالت معظمھن إن أصحاب العمل صادروا جوازات سفرھن وحجزوھا .وصفت
بعضھن البدء في العمل المنزلي بشكل غير طوعي أو البقاء في العمل قسرا .قالت بعضھن إن
أصحاب العمل أبلغوھن أنه يمكنھن ترك العمل بشرط دفع رسوم التوظيف التي دفعھا أصحاب
عملھن لتأمين خدماتھن ،التي تتراوح بين  1000و 1500﷼ عماني )حوالي 3900-2600
دوالر( .يستحيل عليھن دفع المبلغ ألن الكثير منھن قلن إن أصحاب عملھن لم يدفعوا لھن أجورھن
13
بالكامل أو في الوقت المناسب.

12ا

لمادة ،2 .اتفاقية العمل الدولية رقم  29لسنة  1930الخاصة بالسخرة او العمل الجبري ،المعتمدة في  28يونيو/حزيران  ،39 U.N.T.S. 55 ،1930ودخلت حيز
التنفيذ في  1مايو/أيار  ،1932صادقت عليھا عُمان في  30أكتوبر/تشرين األول  .1998اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  105بشأن إلغاء العمل الجبري ،المعتمدة في 25
يونيو/حزيران  ،320 U.N.T.S 291 ،1957دخلت حيز التنفيذ في  17يناير/كانون الثاني  ،1959صادقت عليھا عُمان في  21يوليو/تموز .2005

13يبلغ سعر صرف الريال العماني الواحد  2.598دوالر في ھذا التقريرXE currency converter.

) ، /http://www.xe.comتم االطالع في 21

يونيو/حزيران .(2016
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تحدثت بعضھن عن العمل تحت التھديد بالعقاب ،وھو شكل من أشكال العمل القسري .شملت ھذه
الحاالت تھديد أصحاب العمل بتعنيفھن أو قتلھن ،أو ضربھن ،واحتجازھن في مكان العمل،
باإلضافة إلى فرض عقوبات مالية ،بما فيھا حجب الرواتب بشكل تعسفي ،وتھديدھن بإبالغ السلطات
أنھن "ھربن" أو انتھكن نظام الكفالة أو القيام بذلك فعال ،وتھديدھن بالترحيل ،أو اتھامھن كذبا
بارتكاب جرائم.
سافرت التيكا س )30عاما( ،عاملة منزلية من بنغالدش ،إلى اإلمارات في أكتوبر/تشرين األول
 ،2014من أجل العمل المنزلي .وھناك ،أخذھا وكيل إلى وكالة توظيف في العين .وظفھا رجل
ُعماني ،بعد فترة وجيزة ،وأخذھا إلى ُعمان للعمل في المنزل .قالت إنه لم يدفع راتبھا لمدة  5أشھر،
وكان يضربھا عندما تطلب مستحقاتھا ،وصادر جواز سفرھا ،وجعلھا تعمل  15ساعة في اليوم بال
راحة أو يوم عطلة .اتھمت زورا بجريمة بعد أن طلبت منه المال .قالت" :طلبت مالي فضربوني،
قالت السيدة :غدا سوف نرفع دعوى ضدك" .اعتقلتھا الشرطة بعد أن اتھمھا صاحب عملھا بالسرقة.
14
)انظر الفصل الرابع" :اتھامات الھروب وشكاوى أصحاب العمل"(.
تعرّضت كثير من عامالت المنازل ،مثل التيكا ،النتھاكات متعددة ترقى لحاالت العمل القسري.

وجدت إيفلين س ) 42عاما( ،عاملة منزلية فلبينية ،عمال لدى عائلتين في ُعمان بشكل متتال ،لنحو
شھرين لكل منھما .صادرت العائلتان جواز سفرھا وجعلتاھا تعمل  16ساعة في اليوم بال راحة أو
يوم عطلة .حرمتاھا من الطعام الكافي ،وتراجعتا عن وعودھما بدفع راتبھا الشھري البالغ  120﷼
عماني ) 310دوالر( .قالت إن أفراد العائلة الثانية أساؤوا إليھا لفظيا وجسديا ،بما في ذلك لما كانت
تحمل أواني الطعام الساخنة .قالت" :ضربتني أم صاحب العمل ،فأوقعت األواني ،واحترقت
15
ذراعي".
قالت بابلي ھـ ) 28عاما( ،عاملة منزلية من بنغالدش" :اشتراني الوكيل بمبلغ  80ألف تاكا )1020
دوالر(" .قالت إن صاحب عملھا في ُعمان صادر ھاتفھا المحمول وجواز سفرھا .جعلھا تعمل21
ساعة في اليوم بال راحة أو يوم عطلة ،وأساء إليھا جسديا ولفظيا .لم يدفع راتبھا لشھرين .قالت إنھا
عندما طلبت منه ترك العمل ،أجابھا" :إذا لم يعد الوكيل لي المال ،لن أدعك تذھبين" .قالت إن
صاحب عملھا ضربھا ،وطردھا خارج المنزل عندما اكتشف أن فاتورة الماء مرتفعة ،بعد أن كانت
16
تروي الحديقة كل يوم ،كما أمرھا ھو بذلك.

14م

قابلة ھيومن رايتس ووتش مع التيكا س )اسم مستعار( من بنغالدش ،مسقط 21 ،مايو/أيار .2015

15

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع إيفلين س )اسم مستعار( ،مسقط 20 ،مايو/أيار .2015

16

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع بابلي ه )اسم مستعار( ،مسقط 21 ،مايو/أيار .2015
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حاالت استرقاق محتملة
تُميﱠز حاالت الرق بممارسة "السلطات الناجمة عن حق الملكية ،كلھا أو بعضھا" على شخص ما.
تبنّت جميع الدول قوانين تحظر االسترقاق .تعريف االسترقاق بموجب القانون الدولي يشمل الحاالت
التي يكون فيھا الشخص قادرا على ممارسة سلطات ملكية بحكم األمر الواقع على شخص آخر رغم
ھذا الحظر 18.أ ّكدت المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية بأشكال الرق المعاصرة أن الرق يشمل
الحاالت حين "ي ّدعي الجناة الحق في ‘امتالك’ الضحية وفقا للعرف أو الممارسة االجتماعية أو
القانون المحلي" 19.مع ذلك ،ال يوجد توافق واضح يحدد ماھي العوامل التي يجب أن تتوفر في حالة
ما ليمكن تعريفھا على أنھا استرقاق ،وليست عمال قسريا أو سخرة أو ممارسات شبيھة باالسترقاق،
20
بموجب القانون الدولي.
17

أكدت ھيومن رايتس ووتش أن األطر القانونية في بعض الدول تجعل من الممكن تعرّض عامالت
المنازل الوافدات لحاالت استرقاق ،بحكم األمر الواقع 21.توجد ھذه المخاطر نفسھا في ُعمان .تعتقد
ھيومن رايتس ووتش أن اإلطار القانوني في عمان ،إلى جانب إنفاذ الحكومة المتراخي لقوانين
الحماية غير الكافية أساسا في البالد ،يؤديان إلى مخاطر تصاعد حاالت االسترقاق ،في ضوء بعض
التجارب التي روتھا العامالت الوافدات.
يفصّل ھذا التقرير كيف يسھل اإلطار القانوني العماني إساءة معاملة عامالت المنازل الوافدات.
يتسبب ھذا اإلطار في خلق وضعيات تُحتجز فيھا عامالت المنازل الوافدات في المنازل التي يعملن
بھا ،ويحرمن من األجر ،ويتعرضن لإليذاء البدني أو النفسي ،ويُقطع اتصالھن بالخارج بشكل كامل،
بحيث يصبحن غير قادرات على ضمان الحقوق األساسية التي يمنحھا القانون العماني .باإلضافة إلى
17

المادة  1من "اتفاقية الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيھة" لسنة ) 1926اتفاقية الرق( ،اعتمدت في  25سبتمبر/أيلول  1926ودخلت حيز التنفيذ في 9
مارس/آذار  .1927لم تصادق عُمان على ھذه االتفاقية .للمزيد انظر أدناه" ،القسم الثالث :اإلطار القانوني".
18

انظر ،المدعي العام ضد كوناراتش  ،كوفاتش وفوكوفيتش ،المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،القضية رقم  IT-96-23و ،IT-96-23 / 1-Aالحكم
)دائرة االستئناف( 12 ،يونيو/حزيران  ،2002الفقرة  ،119يشير إلى أن "المفھوم التقليدي للرق ،على النحو المحدد في االتفاقية الخاصة بالرق لسنة  ،1926غالبا ما يشار إليھا
باسم" العبودية "تطورت لتشمل مختلف أشكال الرق المعاصرة" .المادة ) (1) 7ج( ،المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجرائم) ICC-ASP / 1/3 ،الجزء الثاني،(B-
اعتمدت في  9سبتمبر/أيلول  ،2002دخلت حيز التنفيذ في  9سبتمبر/أيلول https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514- ،2002
) 4E91-BD45-AD9A216CF47E/283785/ElementsOfCrimesAraWeb.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016يُعرّف الرق
عندما تكون الممارسة جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجه ضد السكان المدنيين بـ "أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية
شخص أو أشخاص كأن يشتريھم أو يبيعھم أو يعيرھم أو يقايضھم أو كأن يفرض عليھم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية".
19

"لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان" ،تقرير المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة ،بما في ذلك أسبابھا وعواقبھا ،غولنارا شاھينيان 18 ،يونيو/حزيران ،2010
) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Slavery/SR/A.HRC.15.20_ar.pdf ،A / HRC / 15/20تم االطالع في 21
يونيو/حزيران  ،(2016الفقرة .25
20ا

لمحكمة الجنائية الدولية في قضية "كوناراتش" ،على سبيل المثال ،خلصت إلى أن "تحديد ما إذا كانت ظاھرة معينة من أشكال الرق ،تعتمد على العوامل المشغلة أو دالئل
العبودية  ...وبالتالي فإنه من غير الممكن التعداد الشامل لجميع أشكال الرق المعاصرة التي تفھم بتوسيع الفكرة األصلية "المدعي العام ضد كوناراتش ،الفقرة  .119استشھدت
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بھذه النقطة بقضية كوناراتش .المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،رانتسيف ضد قبرص وروسيا ،محاكمة  10يناير/كانون الثاني ،2010
متاحة على ) www.echr.coe.intتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016الفقرات .144-136 .في يونيو/حزيران  2016قررت المحكمة أنھا وجدت عديدا من
الحاالت انتھاكا للمادة  4من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،التي تحظر الرق والعبودية والسخرة أو العمل اإللزامي ،ولكن لم تسمي أي من تلك االنتھاكات األربعة حالة
رق.
21
ً
انظر ،ھيومن رايتس ووتش" :لقد قمت بشرائِك سلفا :اإلساءة إلى العامالت المنزليات واستغاللھن في اإلمارات العربية المتحدة " ،أكتوبر/تشرين األول ،2014
. https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/23/267938ھيومن رايتس ووتش "وكأنني لست إنسانة :اإلساءات بحق عامالت المنازل األسيويات
الوافدات على المملكة" ،يوليو/تموز . https://www.hrw.org/ar/report/2008/07/07/255696 ،2008
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كل ھذا ،قالت العديد من العامالت إن أصحاب العمل تصرفوا أيضا كما لو أنھن مملوكات لھم،
بدعوى أن رسوم االستقدام التي دفعوھا لتأمين خدماتھن كانت في الواقع الثمن المدفوع لتملكھن .ورد
أيضا أن بعض أصحاب العمل قالوا للعامالت إنھم "اشتروھن" ،وأنھم لن يسمحوا لھن بترك عملھن
ما لم يتم سداد تلك االموال.
مجرد التأكيد على حقوق التملك ال يخلق بالضرورة وضعية استرقاق ،والقانون العماني ال يعترف
ي زعم فيھا أن أفراد الشرطة أعادوا
بالتملك .لكن ھيومن رايتس ووتش وثّقت عديدا من الحاالت الت ُ
العامالت الالتي ھربن من حاالت الحبس واالنتھاكات إلى أصحاب عملھن رغما عنھن .كما ُذكر لـ
ھيومن رايتس ووتش ،أن أصحاب العمل في ھذه الحاالت كانوا قادرين على تأمين تعاون وكاالت
إنفاذ القانون لضمان اإلعادة القسرية للعامالت الالتي ادعوا ملكيتھن ،بما يوحي بوجود ممارسة
شبيھة لـ "السلطات الناجمة عن حق الملكية" .تقترب حاالت مثل تلك المبينة أدناه بشكل كبير من
حاالت الرق على أقل تقدير.
قابلت ھيومن رايتس ووتش عديدا من العامالت الالتي قلن إنھن ھربن من حاالت سوء معاملة ،ثم
طلبن مساعدة الشرطة أو اعتقلتھن الشرطة ،وفي الحالتين أعدن إلى أصحاب العمل رغما عنھن
)انظر الفصل الرابع :سلوك الشرطة( .قالت أخريات إنھن طلبن مساعدة وكاالت التوظيف الخاصة
بھن فأعادوھن إلى أصحاب عملھن رغما عنھن ،أو أجبروھن على العمل لصاحب عمل آخر ،إال إذا
22
استطعن إعادة "الرسوم".
قالت ماماتا ب ،عاملة منزلية من بنغالدش ،إنھا دفعت لوكيل توظيف في بنغالدش  350﷼ عماني
) 910دوالر( عام  ،2015للعمل في اإلمارات براتب شھري قدره  200دوالر .بعد أن كشف
الفحص الطبي في اإلمارات عن وجود اضطراب في الدورة الدموية لديھا ،قالت إن صاحب عملھا
أعادھا إلى الوكالة التي أخذتھا إلى المكتب في مدينة العين ،حيث بقيت  25يوما ،ثم أرسلوھا للعمل
لدى صاحب عمل في ُعمان .قالت إنھا لم تُرد الذھاب إلى ُعمان ،ولكن الوكيل أجابھا" :إذا موتي
ھنا" ،وقالت إن صاحب العمل الجديد أيضا تجاھل توسلّھا بعدم الذھاب ،وقال لھا" :اشتريتك في
دبي".
قالت ماماتا إن صاحب عملھا أجبرھا على العمل  21ساعة في اليوم بال راحة أو يوم عطلة ،ألسرة
مكونة من  10أشخاص ،بينھم  6أطفال صغار ،وسمح لھا بمكالمة ھاتفية واحدة فقط كل شھرين ،ولم
يُقدم لھا ما يكفي من الغذاء ،وأساء لھا لفظيا وجسديا ولم يدفع لھا شيئا.
ھربت ماماتا إلى الشرطة بعد شھرين .قالت إن الشرطة طلبت عنوان صاحب عملھا ،ولكنھا
توسلتھم" :ال أريد أن أعود إليه ،سيضربني" .قالت إن الشرطة ردت عليھا" :لن يضربك" .اتصلت
22ا

نظر ،الحاالت في الفصل الثاني :االتجار بالبشر ،والفصل الرابع :انتھاكات وكالء التوظيف.

"باعوني"

20

الشرطة بصاحب عملھا ،وأعادوھا إليه .قالت إن صاحب عملھا ضربھا وحبسھا في غرفة  8أيام،
ولم يعطيھا سوى التمر والماء .قالت إنھا ھربت مرة أخرى بعد أن ضربتھا أيضا صاحبة البيت مرة
أخرى بشكل مبرح" :ركلتني ،ووقعت على صدري ،فسحبتني من شعري .ضربوني بال رحمة.
23
صرت شبه مشلولة من الضرب".

وصفت عديد النساء كيف ساومھن أصاحب عملھن على ثمن "تحريرھن" من كفالتھم .في بعض
الحاالت ،طلبوا منھن مبالغ أكبر من التي دفعوھا كرسوم توظيف .ذكرت صحيفة "تايمز أوف
عمان" أن وكيل توظيف قال إن تقاضي المال "لتحرير" العامالت "ممارسة شائعة" 24.في إطار عام
يتسم بإكراه وسوء معاملة عامالت المنازل ،قد يتسبب ھذا الوضع في عمليات "بيع" حقيقية لعامالت
المنازل إلى أشخاص آخرين رغما عنھن.

23

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع ماماتا ب )اسم مستعار( ،مسقط 21 ،مايو/أيار .2015

24

انظر:

“Release fee demand on workers ‘illegal’ in Oman,” Times of Oman, March 12, 2016,
http://timesofoman.com/article/79286/Oman/Government/Release-fee-demand-on-domestic-workerstransfer-in-Oman-'illegal
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
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االتجار بالبشر
قابلت ھيومن رايتس ووتش عديد النساء الالتي وصفن االتجار بھن في حاالت عمل قسري من
اإلمارات إلى ُعمان ،وفي كثير من األحيان عبر الحدود بين مدينتي العين في اإلمارات والبريمي في
ُعمان .قال عدد من مسؤولي سفارات البلدان المرسلة للعمالة لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم ال
يستطيعون متابعة العامالت المھاجرات أو المتاجر بھن إلى عمان عبر ھذه الحدود التي يسھل
اختراقھا )انظر الفصل الثالث( ،وال يمكنھم مساعدتھن على التحقق من العقد أو التزام أصحاب العمل
بتوفير التأمين الصحي لھن .قال مسؤول في السفارة االندونيسية إن كثيرا من عامالت المنازل الالتي
أتين إليھم طلبا للمساعدة وصلوا إلى عمان من اإلمارات ،وأحيانا في عمليات اتجار بالبشر .قال
المسؤول نفسه إن  60من  100امرأة لجأن إلى السفارة اإلندونيسية في أبريل/نيسان  ،2015وصلن
25
إلى عمان عبر الحدود اإلماراتية.

سمعت ھيومن رايتس ووتش روايات مماثلة أواخر  ،2013من مسؤولين في احدى السفارات في
اإلمارات .قالوا إنه توجد ھناك عديد وكاالت التوظيف في العين والبريمي ،وإن أصحاب العمل
العمانيين يسافرون إلى العين يوم الجمعة بحثا عن عامالت المنازل 26.قال أحد المسؤولين في سفارة
دولة مرسلة للعمالة لـ ھيومن رايتس ووتش إن كثيرا من النساء الالتي سافرن إلى اإلمارات للعمل
في المنازل ،احتجزن في مكاتب الوكاالت أو حتى "وضعن للعرض" من أجل أصحاب عمل
محتملين 27.أفادت تقارير أن مكاتب ھذه الوكاالت تمكن أصحاب العمل من ُعمان ودول الخليج
األخرى من إيجاد عامالت منازل بسھولة عندما ال يريدون أن يقضوا وقتا في تجھيز سفر عامالت
المنازل الوافدات من بالدھن ،أو لتجنب قيود أخرى .أشار أحد المسؤولين في دولة مرسلة للعمالة:
"في العين ،ترى الكثير ]من الوكاالت[ وخصوصا على الحدود .وتشبه التسوق عبر المشاھدة من
28
النوافذ".
قالت أسماء ك إنھا دفعت  300﷼ عماني ) 780دوالر( إلى وكيل في بنغالدش إليجاد وظيفة في
اإلمارات .قالت إن وكيل إماراتي أخذھا من الشارقة إلى دبي .أضافت" :باعوني لرجل في عمان".
صادر صاحب عملھا جواز سفرھا ،واجبرھا على العمل  21ساعة في اليوم بال راحة أو يوم إجازة،
ألسرة مكونة من  15فردا ،وحرمھا من الطعام ولم يدفع راتبھا ،وأساء لھا لفظيا وجنسيا .عندما
طلبت منه المغادرة ،قال لھا" :اشتريتك بـ  1560﷼ ) 4052دوالر( من دبي ،أعيديھا لي ثم يمكنك
الذھاب" .بعد أن تحرش بھا جنسيا أبناء صاحب العمل البالغون ،توسلت إلى األم" :أبناؤك ال
يتركوني وشأني في الليل ،أرجوك اسمحي لي بالعودة إلى بلدي" .أرسلتھا زوجة صاحب العمل إلى
الوكيل .ضربھا الوكيل نحو  50مرة بعصا تلك الليلة ،وأرسلھا للعمل لدى صاحبة عمل أحرى.
25

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في السفارة االندونيسية )تم حجب االسم( ،مسقط 22 ،مايو/أيار .2015

26

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع  5مسؤولين من بلدين مرسلين للعمالة ،بشأن أبحاث عامالت المنازل في اإلمارات في نوفمبر/تشرين الثاني  .2013تحدث المسؤولون إلى
ھيومن رايتس ووتش بشرط عدم الكشف عن ھوياتھم.
27

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في بلد مرسل للعمالة في اإلمارات )تم حجب االسم( ،في نوفمبر/تشرين الثاني .2013

28

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في بلد مرسل للعمالة في اإلمارات )تم حجب االسم( ،في نوفمبر/تشرين الثاني .2013

"باعوني"

22

لم تكن صاحب العمل الجديدة أفضل .قالت أسماء إنھا أجبرتھا على العمل  20ساعة في اليوم بال
راحة أو يوم عطلة .صادرت جواز سفرھا ،وقدمت لھا بقايا األغذية الفاسدة فقط ،لم تدفع لھا أجرھا،
وأساءت إليھا لفظيا وجسديا .قالت إنھا ھربت بعد أن ھددتھا صاحبة عملھا بقتلھا" :حاولت جرحي
بسكين .توسلت إليھا أال تضربني .قلت لھا" :أعيديني إلى الوكالة" .قالت" :سوف أرميك في
29
النھر".
تتعرض بعض النساء لالتجار والعمل القسري ،دون المرور عبر اإلمارات .قالت سوشيال ر )21
عاما( ،عاملة منزلية من بنغالدش ،إنھا حصلت على قرض لدفع  100ألف تاكا ) 1265دوالر( إلى
وكالة للحصول على وظيفة خدمة الزبائن في عمان .ولكن قبل مغادرتھا بنغالدش ،علمت أن
تأشيرتھا كانت للعمل في المنازل .قالت إن الوكيل أوضح لھا أنھا ستنقل أوال إلى منزل ،ثم بعد
يومين ،سيأخذھا صاحب عملھا إلى متجر للعمل في خدمة الزبائن .قالت إنھا أخبرت صاحب عملھا
بعد وصولھا" :من المفترض أن أعمل في متجر" ،فقال صاحب عملھا" :ال ،أنت عاملة منزل ...
وإذا لم تعملي ھنا ،سأضربك ،وأعيدك إلى بلدك" .قالت إنھا ھربت من المنزل وذھبت إلى الشرطة.
ُ
"دفعت
قالت سوشيال إن الشرطة أرسلتھا إلى وكيلھا في مابيال )منطقة ساحلية في مسقط( ،فقال لھا:
 200﷼ ) 520دوالر( ،أرجعيھا لي ويمكنك الذھاب" .قالت إنھا أجابت ":ال ،ألنني دفعت ثمن كل
شيء بنفسي" .ضربھا وحبسھا في غرفة مع اثنتين أخريين قالتا إن الوكيل "اشتراھما" أيضا بمبلغ
 200﷼ عماني .قالت إنھا تمكنت من الھروب بعد أن قفزت من نافذة الطابق الثاني وجرحت
30
قدميھا.

االنتھاكات الجسدية والنفسية والجنسية
قالت بعض عامالت المنازل الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل اعتدوا عليھن
بدنيا في كثير من األحيان ،بسبب عدم رضاھم عن األعمال المنزلية ،بما فيه الضرب بالعصي واللكم
والصفع والركل ،وحرقھن بالطعام الساخن والماء واألدوات المنزلية .كما شدوا شعورھن أو
قصوھا .الحظت ھيومن رايتس ووتش وجود إصابات أثناء المقابالت مثل فقدان األسنان والشعر،
والكدمات والحروق.
قالت حُسنى ج ) 20عاما( ،عاملة منزلية من بنغالدش ،لـ ھيومن رايتس ووتش" :تصرخ عل ّي
السيدة ،وعندما ال يعجبھا العمل تشدني من شعري ،وتسحبني خارج المنزل" 31.كما قالت أسماء ك،
من بنغالدش ،إن صاحب عملھا ينتقدھا لعدم سقاية النباتات بشكل صحيح .قالت" :إذا قلت إني فعلت
32
يصفعني مرتين".

29
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أساء أكثر من فرد من األسرة في بعض األحيان .قالت شيما أ ) 50عاما( ،عاملة منزلية من
بنغالدش ،إنه خالل األشھر الستة األولى من عملھا لصاحب عمل عماني عام  ،2014ضربھا عديد
33
من أفراد أسرته" :أمسكوا ذراع ّي وضربني شخصان .شدت السيدة شعري ،وأحرقت ذراع ّي".
قالت عامالت في حاالت أخرى إن أصحاب عملھن ضربوھن بسبب "تجاوزات" أخرى ،مثل تناول
الطعام أو التحدث على الھاتف ،والسؤال عن الرواتب ،أو طلب ترك العمل .قالت بارافين أ إن
صاحبة عملھا ضربتھا عندما وجدتھا تتناول األرز في المطبخ" :ضربتني .شدت شعري ،وضربتني
في كل مكان" 34.قالت التيكا س إنھا عندما سألت صاحب العمل عن راتبھا " :تسببت في عاصفة.
35
ضربوني ألنني سألت عن ذلك".
قالت بعض النساء إن أصحاب العمل ضربوھن بشكل أسوأ بعد أن ھربن وأرجعتھن الشرطة لھم.
قال أديتيا ف ) 30عاما( ،عاملة منزلية من جاوة الغربية في إندونيسيا ،إن صاحب عملھا ضربھا
وكسر أسنانھا بعد أن أعادتھا الشرطة إليه عام  36.2014قالت التيكا س إن الشرطة أعادتھا إلى
صاحب عملھا بعد تبرئتھا من تھمة السرقة ،فأساء إليھا لمدة يومين عند عودتھا" :قص شعري
37
وحرق قدمي بالماء الساخن".
قالت معظم عامالت المنازل الالتي تحدثن إلى ھيومن رايتس ووتش إن صاحب العمل أو أفرادا من
أسرته صرخوا عليھن وأھانوھن وھددوھن وذلوھن .قالت كثيرات إن أصحاب العمل عاملوھن مثل
"الحيوانات" ،أو كما لو كن قذرات .قالت مارسيا ل" :السيدة تقول إنه ليس لدي عقل ،طوال الوقت،
38
وإني قذرة ،وال أعرف كيف أطھو الطعام .كانوا يُسمونني "عيب".
قالت جوسلين ي ) 23عاما( ،عاملة منزلية فلبينية ،إن أفراد األسرة الثمانية التي عملت لھا صرخوا
عليھا ،ولقبوھا بأسماء مثل "الكلبة الفلبينية" و"المجنونة" 39.قالت راحيال س ،عاملة منزلية من
بنغالدش ،إن صاحب العمل رفض دفع راتبھا  3أشھر وھدد بقتلھا عندما سألت عنه .قالت إنه قال
40
لھا" :سوف أقتلك وأرميك في البحر".
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قابلت ھيومن رايتس ووتش  3عامالت منازل قلن إن أصحاب العمل أو أفراد عائالتھم اغتصبوھن
واعتدوا عليھن جنسيا ،أو تحرشوا بھن.
قالت أسماء ك إن  3من أبناء صاحب عملھا البالغين تحرشوا بھا جنسيا ليال .قالت إنھم طلبوا منھا أن
تذھب إليھم ،لكنھا رفضت .قالت" :توسلت إلى األم :أبناؤك ال يتركوني وشأني في الليل .اسمحي لي
بالعودة إلى بلدي" 41.أرسلتھا الوالدة إلى وكيلھا.
قالت ماريسا ل ،عاملة منزلية فلبينية ،إن ابن صاحب عملھا البالغ  21عاما تحرش بھا جنسيا في
 .2013-2012قالت إنه كان يثمل ويعرض عليھا المال من أجل عالقة جنسية معه .قالت إنه جاء
42
ذات مرة إلى الحمام بينما كانت تنظفه ،فالمسھا ،وقال" :أريد أن أفعل معك ھذا".
قالت ماوسومي أ )30عاما( ،عاملة منزلية من بنغالدش ،إن ابن صاحب عملھا اغتصبھا عام
" :2015كنت أعمل حتى وقت متأخر من الليل .استيقظت في  3صباحا ألحضر شيئا .أمسك بي
43
االبن البالغ من العمر  27عاما واغتصبني".

االنتھاكات المتعلقة باألجور والعمل المفرط وغياب الراحة
قالت كثيرات من عامالت المنازل الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش إن أجورھن حجبت عنھن ،أو
لم تُدفع في وقتھا ،وكانت ناقصة دون مبرر ،وإن أصحاب العمل جعلوھن يعملن ساعات إضافية بال
فترات راحة أو أيام عطلة.
االنتھاكات المتعلقة باألجور
أخبرت بعض عامالت المنازل ھيومن رايتس ووتش أن أصحاب العمل لم يدفعوا أجورھن لمدة
تتراوح بين شھر وسنة .قالت عديد منھن إن أصحاب العمل قالوا إنھم لن يدفعون لھن إال بعد عدد
معين من األسابيع أو األشھر إلجبارھن على البقاء ،وحتى بعد ذلك ،منھم من دفع أقل من المستحق.
تنص لوائح العمالة المنزلية لعام  2004في عمان على أن يدفع صاحب العمل األجور الشھرية خالل
44
 7أيام من نھاية كل شھر ،ويجب أن يوقع الموظف على إيصال بذلك )انظر الفصل الثالث(.

قالت أنانديني آ ) 36عاما( ،عاملة منزلية ھندية من أنذرا براديش ،إن وكالة التوظيف العمانية
أخبرتھا أنھا ستحصل على  120﷼ عماني ) 310دوالر( شھريا ،ولكن صاحب عملھا أعطاھا 80
﷼ عماني فقط ) 208دوالر( ،وكان يتأخر أسابيع في الدفع .أضافت "عندما كنت أسأل عن الراتب،
41
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كان يصرخ ويصرخ" 45.قالت إيفلين س إنھا وقعت عقدا في الفلبين للقيام بالعمل المنزلي مقابل 160
﷼ عماني ) 415دوالر( ،ولكن كل من العائلتين التي عملت لھما لمدة شھرين على التوالي أخبراھا
أنھما سيدفعان  120﷼ عماني فقط ) 310دوالر( ،ثم لم يدفعا لھا على اإلطالق 46.قالت ناليني ھـ،
عاملة منزلية من بنغالدش ،إن صاحب عملھا دفع لھا  60﷼ عماني ) 155دوالر( شھريا لمدة
47
شھرين ،ولكن بعد ذلك توقف عن الدفع لعام كامل.
العمل المفرط وغياب الراحة
قالت معظم عامالت المنازل الالتي تحدثن إلى ھيومن رايتس ووتش ،إن أصحاب العمل أرغموھن
على العمل لفترات طويلة بشكل مفرط بين  15و 21ساعة في اليوم ،وعلى تنفيذ مجموعة متنوعة
من المھام.

قالت أسماء ك إن صاحب عملھا جعلھا تعمل من  4:30صباحا حتى  1:00ليال بال راحة ،وقالت:
48
"لم يسمحوا لي بالجلوس ،طوال اليوم ،كنت دائما منھكة .ھناك  20غرفة وأكثر من طابقين".
قالت ديفيا س ) 43عاما( ،عاملة منزلية ھندية من كيراال ،إنھا كانت تبدأ العمل في  5صباحا وتنتھي
بين  10ليال ومنتصف الليل .كانت تنظف ،وتغسل المالبس ،وتطھو وتكوي .قالت ديفيا إن صاحب
49
عملھا سمح لھا بالعودة إلى مكتب الوكالة العمانية "ألنھا عملت كثيرا ،بال راحة".
قالت عديد من عامالت المنازل إن أصحاب عملھن لم يسمحوا لھن بالراحة حتى لو كن مرضى أو
مصابات ،بما في ذلك جوسلين ي ،التي قالت" :أصبت باألنفلونزا والحمى ،لكنھم لم يسمحوا لي
بالتوقف عن العمل" 50.قالت ماريسيل ب ،عاملة منزلية فلبينية" ،مرضت بسبب اإلرھاق] .رغم
51
ذلك[ سُمح لي بالراحة لمدة ساعتين فقط و]بعدھا[ عدت للعمل".
قالت بعض عامالت المنازل إن أصحاب العمل سمحوا لھن بانتظام بفترات راحة خالل اليوم أو أيام
عطل دورية .قالت  2فقط إن صاحب العمل سمح لھما براحة أسبوعية .رغم أن العقد الموحد الصادر
عام  2011بشأن عامالت المنازل ينص على أن يسمح أصحاب العمل بيوم عطلة أسبوعي مدفوع
األجر ،أو التعويض بدال من اإلجازة 52،قالت جوسلين ي ،إنھا كانت تعمل من  5:30صباحا وحتى
45
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 10:30ليال ،أو بعد ذلك ،بال راحة .قالت" :عندما أنتھي من العمل ،يُسمح لي بـ  30دقيقة لتناول
الغداء" .لم يسمح لھا صاحب العمل بأي يوم عطلة لما يقرب من عام ،ثم سمح لھا بيوم واحد فقط من
53
كل شھر خالل األشھر الخمسة األخيرة من العمل.
تحدثت عديد عامالت المنازل عن مطالبة أصحاب العمل لھن بالقيام بأعمال إضافية .قالت أنانديني أ
إنھا عملت ألسرة عمانية مكونة من  3أفراد ،ولكن أقاربھم كانوا يزورونھم في كثير من األحيان ،ثم
تعمل من أجل  11شخصا .قالت إنھا كانت تعمل من  4صباحا حتى وقت متأخر من الليل ،في
التنظيف والطھي ورعاية الطفل ليال نھارا ،بال راحة أو يوم عطلة" .قالت" :ھناك صعوبات أكثر
من الالزم" 54.قالت بارفين أ إنھا عملت ألسرة مكونة من  15شخصا في  4منازل في مجمعھم في
صحار .قالت إنھا عملت لمدة  16شھرا من  4صباحا حتى منتصف الليل بال يوم راحة 55.عملت
عائشة ن ) 22عاما( ،عاملة منزلية أوغندية 24 ،شھرا لعائلة عمانية مكونة من  8أشخاص ،منھم 6
56
أطفال صغار .قالت إنھا عملت من  13إلى  16ساعة في اليوم بال يوم راحة.

مصادرة جوازات السفر والحبس وتقييد االتصاالت
جوازي كان دائما لدى سيدتي.
-روبا ك )52عاما( ،عاملة منزلية من الھند ،أمضت  24عاما تعمل ألسرة عُمانية57.

وصفت عامالت المنازل في عمان ممارسات مشتركة أثناء عملھن ،مثل مصادرة جوازات السفر،
والقيود الصارمة على االتصاالت ،والحبس في المنزل ،ما يعزلھن عن مصادر الدعم االجتماعي.
قالت كل عامالت المنازل الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش تقريبا ،إن وكالئھن أو أصحاب
عملھن صادروا جوازات سفرھن .قالت جوسلين ي" :عندما وصلت ]إلى ُعمان[ ،أخذت الوكالة
جواز سفري وأعطته للسيدة] ،التي احتفظت به[" 58.قالت ماريسا ل إن صاحبة العمل العمانية
صادرت جواز سفرھا لدى وصولھا عام  .2011قالت" :قالت لي :أعطني جواز سفرك ،وسأعيده لك
59
عند انتھاء مدة عقدك".
مصادرة جواز السفر عنصر أساسي في تحديد حاالت العمل القسري.

60
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أ ّكد تعميم نشرته وزارة القوى العاملة في عمان عام  2006أنه ليس من حق أصحاب العمل االحتفاظ
بجوازات سفر العامالت دون موافقتھن أو بال أمر من المحكمة 61.وضعت شرطة عمان السلطانية
إعالنات توعية عامة باللغة اإلنغليزية في الصحف المحلية والعربية ،وفقا لوزارة الخارجية
األمريكية ،عام  ،2014لرفع مستوى الوعي بأن مصادرة جواز سفر العمال الوافدين غير قانوني،
وأنه يمكن أن يؤدي إلى المالحقة والسجن 62.رغم ذلك لم يوفر تعميم عام  2006أي عقوبات محددة
لعدم االمتثال ،ولم تتمكن ھيومن رايتس ووتش من تحديد ما إن أجريت أي محاكمات أو إذا كان
القانون العماني يسمح بھا حتى.
ذكرت صحيفة "ذي تايمز اوف عمان" أن مصدرا من شرطة عمان السلطانية قال إن "شرطة عمان
السلطانية ليست مخولة لفعل أي شيء عندما يتعلق األمر بجوازات سفر المغتربين في مثل ھذه
الحاالت" ،ويؤذن لھا التعامل مع مثل ھذه الحاالت فقط إن كان األمر يتعلق بجواز سفر ُعماني .ذكر
المقال أيضا أن وزارة القوى العاملة ال تجيز ألصحاب العمل مصادرة جوازات السفر بشكل مباشر،
ونقلت عن مسؤول حكومي قوله "تحاول وزارة القوى العاملة تسوية القضية بين أصحاب العمل
63
والعمال" ،وتحال القضية إلى النيابة العامة في حالة فشل ذلك.
ذكر تقرير الواليات المتحدة لالتجار باألشخاص لسنة  2015أن وزارة القوى العاملة استلمت 432
شكوى تتعلق بحجز جوازات سفر 137" ،حالة منھا أحيلت على المحاكم االبتدائية ،و 126حُلت
بجھود مصالحة ،و 7منھا أحيلت لفرق تفتيش العمل للتأكد مما فعله أصحاب العمل" .لكن التقرير
الحظ أيضا أن الوزارة لم تُحل أي من ھذه القضايا للمالحقة الجنائية للتأكد من وجود جرائم اتجار
بالبشر .لم يذكر التقرير إن كانت أ ّ
ي من ھذه الحاالت تتعلق بعامالت منازل وما إذا تمت معاقبة
64
أصحاب العمل على حجز الجوازات.
ILO, Human Trafficking and Forced Labor Exploitation: Guidelines for Legislation and Law Enforcement:
Special Action Programme to Combat Forced Labor (Geneva: ILO, 2005),
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081999.
pdf
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016ص .21
61

نص تعميم وزارة القوى العاملة رقم  2006/2لعام  2006على ھذا الموقع) http://avb.s-oman.net/archive/index.php/t-1285676.html :تم
االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016تمت اإلشارة إليه أيضا في مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل – عمانU.N. Doc. ،
 18 ،A/HRC/WG.6/10/OMN/1نوفمبر/تشرين الثاني ،2010
) ،http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/OMSession10.aspxتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016الفقرة .91
62

انظر:

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2015 Trafficking in Persons
) Report,” July 2015, http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  (2016ص
.270
63

انظر:

“Bosses in Oman told not to keep a worker’s passport,” Times of Oman, November 2, 2015,
http://timesofoman.com/article/70974/Oman/Government/Employers-in-Oman-keep-passports-of) expatriates-despite-government-directiveتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
64

انظر:
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تواصلت ھيومن رايتس ووتش مع عديد من الوزارات الحكومية للسؤال عما إذا كانت ھناك أية
قوانين تستخدم لمالحقة أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر عامالت المنازل دون
موافقتھن ،ولكنھا لم تحصل على أي ر ّد.
قالت بعض عامالت المنازل أيضا لـ ھيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل أخذوا أجھزة ھواتفھن
ورفضوا السماح لھن باستخدام الھواتف المنزلية أو أجھزة الكمبيوتر .قالت بابلي ھـ" :قدم لي الوكيل
بطاقة ھاتف عمانية بحيث يمكنني االتصال بابني .ولكن السيدة أخذت ھاتفي النقال .توسلت لھا" :من
فضلك ال تأخذي ھاتفي النقال" 65.ولكن صاحبة العمل رفضت.
قالت ناليني ھـ إن صاحب عملھا ضربھا التصالھا بعائلتھا:

بعد شھر لم يعطوني ھاتفي .كنت أبكي وأتوسل من أجل أن يعطوني ھاتفي .تعرّض
أخي لحادث وأصيبت ساقاه .تمكنت من االتصال بأخي ،لكن صاحب العمل قال:
"ھذا ليس شقيقك" ،يعتقدون أن لدي صديق .ثم ضربني صحاب العمل وزوجته
وابنتھما بالعصي في جميع أنحاء جسدي66.
قالت بعض النساء لـ ھيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملھن لم يسمحوا لھن بمغادرة البيوت التي
يعملون فيھا ،وحبسوھن في الداخل .قالت عامالت منزليات أخريات إنھن لم يكن محبوسات ،ولكنھن
ُكن يشعرن بالعزلة ،ال سيما الالتي يعشن خارج المدن الرئيسية وبعيدا عن سفاراتھن .حتى بالنسبة
للعامالت الالتي يعشن في المدن الكبيرة ،لم يكن سھال عليھن معرفة كيفية الوصول إلى سفاراتھن،
أو دفع تكلفة سيارة األجرة .قالت أسماء ك ،عاملة منزلية من بنغالدش ھربت من صاحب عملھا
المسيء ،لـ ھيومن رايتس ووتش" :خرجت من المنزل ومشيت لساعات .وأنھكت قواي" .قالت إنھا
صادفت عامال من بنغالدش في نھاية المطاف ،أشفق عليھا وقدم لھا بعض النقود .قالت" :أخذت 4
67
سيارات أجرة للذھاب الى السفارة .وكلفني ذلك  30﷼ ) 78دوالر(".

الحرمان من الغذاء والظروف المعيشية غير المالئمة

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2016 Trafficking in Persons
June 2016, http://www.state.gov/documents/organization/258881.pdf

”) Report,تم االطالع في  30يونيو/حزيران ،(2016
ص .293
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تح ّمل لوائح العمالة المنزلية في عمان لعام  2004والعقود النظامية أصحاب العمل مسؤولية توفير
غرفة الئقة وغذاء ورعاية طبية لعامالت المنازل .قالت بعض عامالت المنازل إنھن لم يحصلن على
68
ما يكفي من الطعام أو النوم.
على سبيل المثال ،قالت بعض عامالت المنازل لـ ھيومن رايتس ووتش إن أصحاب العمل لم يقدموا
لھن الطعام الكافي أو قدموا لھن طعاما فاسدا ،وانتقدوھن بشدة أو ضربوھن كلما طلبن أكثر .ھذه
المشكلة خطيرة بشكل خاص ألن عامالت المنازل الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش افتقرن
عموما إلى الوسائل المالية لشراء طعامھن ،وفي كثير من الحاالت لم يكن لديھن الوقت الكافي
لمغادرة العمل ،أو حتى حرية الحركة الالزمة للقيام بذلك .قالت عدة عامالت إن أصحاب العمل
حرموھن من الغذاء كنوع من العقاب بسبب "أخطاء" في األعمال المنزلية.
قالت إيفلين س إن صاحب عملھا األول في عمان لم يسمح لھا بتناول الغداء .وصفت الوضع مع
صاحب العمل الثاني قائلة" :في بعض األحيان ،ال آكل ألن ھناك عمل كثير" 69.قالت ماماتا ب إن
صاحب عملھا عاقبھا بعد فرارھا إلى الشرطة طلبا للمساعدة لكنھم أعادوھا" :حبستني السيدة في
غرفة  8أيام ،وأعطتني التمر والماء فقط" 70.قالت بارفين إن صاحب عملھا ضربھا عندما وجدھا
71
تتناول األرز.
وصفت بعض عامالت المنازل أيضا عدم كفاية ظروف النوم في المنازل التي عملن بھا .قالت
بعضھن إن أصحاب العمل جعلوھن ينمن في نفس الغرفة مع األطفال ،وأحيانا في نفس السرير إذا
كانوا صغارا .قالت إحدى العامالت إنھا كانت تنام مع طفل رضيع عمره شھرين ،قالت أخرى إنھا
اضطرت إلى النوم في نفس السرير مع صاحبة عملھا البالغة  45من العمر ألنھا كانت "يد السيدة
اليمنى" 72.قالت أخريات إنھن نمن في المطابخ أو غرف التخزين أو غرف المعيشة المفتوحة .قالت
73
أنيسة م ،عاملة منزلية تنزانية" :أنام في المطبخ ،ليس لدي غرفة".

68

المادة  ،(2) 5القرار الوزاري رقم .2004/189
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 .IIIاإلطار القانوني
تُعزى اإلمكانية المرتفعة لسوء معاملة واستغالل أصحاب العمل لعامالت المنازل في عمان إلى
اإلطار القانوني المعيب جدا .قال المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني باالتجار باألشخاص عام
 2007إن عامالت المنازل في عمان "المختفيات وراء الجدران الحصينة لبيوت أصحاب العمل"
عرضة لسوء المعاملة واالستغالل بسبب نظام الكفالة التقييدي "واإلطار القانوني الواھي الذي يحيط
74
بظروف عملھن".
الوضع الذي تواجھه عامالت المنازل في عمان مماثل للوضع في معظم دول المنطقة 75.إال أنه ھناك
أمثلة ھامة على بعض التقدم الحاصل في السنوات األخيرة في بعض ھذه الدول .أصبحت األردن
أول دولة في المنطقة ،عام  ،2008تشمل عامالت المنازل بقانون العمل ،واعتمدت لوائح عمل
عامالت المنازل الوافدات عام  76.2009منذ ذلك الحين ،بدأت بعض حكومات الخليج بإجراء
إصالحات ،بعد تقارير متكررة عن اإلساءة لھن ،وشكاوى الدول المرسلة للعمالة ،وحظرھا أحيانا
للھجرة إلى دول الخليج .على سبيل المثال ،اعتمدت الكويت عام  2015قانونا جديدا يغطي حقوق
77
عامالت المنازل تحديدا.

74

تقرير المقررة الخاصة المعنية باالتجار باألشخاص ،ال سيما النساء واألطفال ،السيدة سيغما ھدى ،إضافة ،البعثة التي قامت بھا إلى البحرين وعمان وقطر،
 25 ،A/HRC/4/23/Add.2أبريل/نيسان ) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC4-14.pdf ،2007تم االطالع في 21
يونيو/حزيران  ،(2016الفقرة .71
75ا
ً
نظر ھيومن رايتس ووتش" ،لقد قمت بشرائِك سلفا" :اإلساءة إلى العامالت المنزليات واستغاللھن في اإلمارات العربية المتحدة ،أكتوبر/تشرين األول ،2014

U.N.Doc.

 ;https://www.hrw.org/ar/report/2014/10/23/267938ھيومن رايتس ووتش" ،من أجل حياة أفضل" :انتھاكات حقوق الع ّمال الوافدين في البحرين
وأجندة اإلصالحات الحكوميّة ،سبتمبر  ; https://www.hrw.org/ar/report/2012/10/04/256370،2012ھيومن رايتس ووتش" ،الطُرق المسدودة:
اإلساءة إلى عامالت المنازل الوافدات عبر نظام الكفالة الكويتي" ،أكتوبر/تشرين األول ،2010
. https://www.hrw.org/ar/report/2010/10/06/256238ھيومن رايتس ووتش "وكأنني لست إنسانة" :اإلساءات بحق عامالت المنازل األسيويات
الوافدات على المملكة ،يوليو/تموز . https://www.hrw.org/ar/report/2008/07/07/255696 2008
76

في عام  ،2008عدلت األردن قانون العمل لتزويد العمال المنزليين بنفس الحماية للعمال اآلخرين ،بما في ذلك الحد األدنى لألجور .واإلجازات السنوية واألمومة،
واإلجازات المرضية .وأنظمة الصحة والسالمة في مكان العمل .أصدر األردن اللوائح عام  2009والتعديالت الالحقة عام  ،2013والتي تتطلب من أصحاب العمل منح العمال
المنزليين الوافدين ما ال يقل عن  8ساعات متواصلة من الراحة يوميا ،والحد من العمل اليومي لمدة  8ساعات ،ومنح يوم راحة واحد في األسبوع .انظر قانون رقم  48لسنة
 2008تعديل قانون العمل ،متاح على الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل الدولية،
) http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/89325/102581/F526693417/D0004026.pdfتم االطالع في 21
يونيو/حزيران  ،(2016نظام العاملين في المنازل وطھاتھا وبستانييھا ومن في حكمھم رقم  90لسنة ،2009
) http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/home_workers_law_0_0.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ، (2016نظام رقم 11
عام  2013نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطھاتھا وبستانييھا ومن في حكمھم ،متاح على الموقع اإللكتروني لمنظمة العمل الدولية:
 ) http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95847/113017/F1613047534/95847.pdfتم االطالع في 21
يونيو/حزيران  .(2016ومع ذلك ،كان تطبيق ھذه الحماية القانونية متراخيا في تقييم ھيومن رايتس ووتش عام  .2011انظر ،ھيومن رايتس ووتش" ،ظلم في الدار :فشل
التشريعات ،والمسؤولين وأرباب العمل ومكاتب االستقدام في األردن في حماية حقوق عامالت المنازل الوافدات المظلومات" .سبتمبر/أيلول ،2011
. https://www.hrw.org/ar/report/2011/09/27/256250
77

في يوليو/تموز  ،2015وافق البرلمان الكويتي على قانون عامالت المنازل وعلى الحق في يوم راحة في األسبوع ،و 30يوما إجازة سنوية مدفوعة األجر ،ويوم عمل 12
ساعة مع راحة ،ونھاية خدمة باالستفادة من شھر واحد من األجور لكل سنة من سنوات الخدمة في نھاية العقد ،من بين حقوق أخرى .القانون رقم  68عام  2015بشأن العمالة
المنزلية .انظرhttp://kuwaitalyawm.media.gov.kw/content/%D8%B1%D9%82%D9%85-68- :
) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015تم االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016تحليل ھيومن رايتس ووتش للقانون ،انظر" :الكويت ـ
قانون جديد يحقق قفزة لعامالت المنازل" ،بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتشhttps://www.hrw.org/ar/news/2015/07/01/278704 ،
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ناقش وزراء العمل في "مجلس التعاون الخليجي" إمكانية وضع عقد إقليمي موحد لعامالت المنازل،
لكن المسودة التي نُشرت عام  2013فشلت في توفير الحماية األساسية ،كالحد األقصى لساعات
العمل 78.نقلت وسائل إعالم في نوفمبر/تشرين الثاني  2014إعالن مسؤول في مجلس التعاون
الخليجي عقب اجتماع لوزراء العمل "أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على عقد موحد جديد
لعامالت المنازل" .قالت تقرير إنه سيفرض حد أقصى للعمل في اليوم الواحد يُق ّدر بثماني ساعات ،
ويوم عطلة أسبوعي ،وتعويض العمل اإلضافي ،وإجازة سنوية مدفوعة األجر ،وسيسمح لھن
بالعيش بشكل مستقل عن أصحاب العمل 79.ومع ذلك ،اتضح فيما بعد أن دول مجلس التعاون
80
الخليجي لم تبرم اتفاقا ،بل سيقوم الوزراء بالتحقق ما إذا كانت حكوماتھم ستوافق على األحكام.
يبدو أن المبادرة ألغيت فيما بعد.
في حين أن العقد اإلقليمي القياسي ال يعوض نقص الحماية المتساوية لعامالت المنازل بموجب
قوانين العمل الوطنية في كل بلد من دول مجلس التعاون الخليجي ،يمكن أن يكون خطوة في االتجاه
81
الصحيح إن كان يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين.
بمعزل عن إمكانيات التعاون اإلقليمي ،لعمان التزامات بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان من أجل
تحسين اإلطار القانوني الخاص بھا للتأكد من أنه يحمي حقوق عامالت المنازل ،بدال من التمييز
وتسھيل االنتھاكات ضدھن .تحدد الصفحات التالية أكثر المجاالت القانونية التي تحتاج لإلصالح.

نظام تأشيرة الكفالة
تعتمد ُعمان نظام تأشيرة الكفالة ،الذي يضع قدرة العامل الوافد على الدخول واإلقامة والعمل القانوني
في عمان في يد صاحب عمله والذي يكون أيضا "كفيل" تأشيرته .يمنح ھذا النظام أصحاب العمل
سيطرة مفرطة على العمال الوافدين ،ويقيد بشدة قدرة العمال على التخلص من ظروف العمل السيئة.
يحكم ھذا النظام "قانون إقامة األجانب" وتعززه القوانين واألنظمة األخرى 82.تطبق شرطة عمان

78

مجلس التعاون الخليجي ،العقد النموذجي للعمال المنزليين وغيرھم )نسخة لدى ھيومن رايتس ووتش(.

79

انظر:

“Gulf agrees on new contract for domestics,” Kuwait Times, November 25, 2014,
) http://news.kuwaittimes.net/gulf-agrees-new-contract-domestics/تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
80

انظر:

“End Exploitation of Domestic Workers in the Gulf,” Human Rights Watch news release, December 18,
https://www.hrw.org/news/2014/12/18/end-exploitation-domestic-workers-gulf

.2014,

81

"عقد دول الخليج المقترح للعمالة المنزلية مشوب بالقصور" ،بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش 16 ،نوفمبر/تشرين الثاني ،2013

https://www.hrw.org/ar/news/2013/11/16/251778
82

قانون إقامة األجانب ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم  16 ،95/16أبريل/نيسان ،1995

) .http://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/arabic/ROPRULE-6.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران (2016؛ الالئحة التنفيذية لقانون إقامة
األجانب ،رقم  16لعام  ،1995الصادر في  13أغسطس/آب  .1996وشرطة عمان السلطانية" ،تأشيرة العمل" غير مؤرخ،
) http://www.rop.gov.om/arabic/dg_pr_visas_employment.aspتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
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السلطانية ،التي تعمل أيضا كسلطة الھجرة في عمان ،نظام الكفالة باإلضافة إلى وزارة القوى
العاملة.
تعزز لوائح العمالة المنزلية لعام  2004في عمان الجوانب ال ُمقيدة لنظام الكفالة .تنص على أنه ال
يسمح لعامالت المنازل االنتقال للعمل لصاحب عمل آخر دون انھاء صاحب العمل الحالي ،وكفيل
التأشيرة أيضا ،كفالته وجميع اإلجراءات األخرى المطلوبة 83.يتجذر قانون العمل ،الذي ينطبق على
أنواع أخرى من العمال الوافدين ،أيضا في نظام الكفالة وينص على عقوبات إضافية ألصحاب العمل
84
والعمال الذين ينتھكون قيوده.
ال يمكن لعامالت المنازل الالتي يرغبن في ترك أصحاب العمل المسيئين قبل نھاية عقودھن )سنتين
عموما( ،االنتقال إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب العمل الحالي 85.يتطلب األمر "عدم
ممانعة" أو "تصريح" ،توافق عليھا المديرية العامة للعمل في وزارة القوى العاملة 86.منحت
السلطات  119تأشيرة نقل كفالة لعامالت منازل عام  ،2014وفقا لبيانات رسمية 87.يُعتبر ھذا العدد
قليل نظرا لوجود  160ألف عاملة منزلية في عمان ،وكثير منھن قد يرغبن في تغيير أصحاب العمل
قبل انتھاء العقد المبرم أو بعد انتھائه 88.انتقدت المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنية باالتجار
باألشخاص ھذه العملية ،مشيرة إلى أن" :المعضلة تكمن في وجوب الحصول على موافقة الشخص
89
نفسه الذي يتمنى العامل الخالص منه وربما يسبب ظروف التعسف واالستغالل".
تتطلب لوائح وزارة القوى العاملة أن يدفع أصحاب العمل رسوم تصاريح العمل واإلجراءات والتي
تقدر بـ  141﷼ عماني ) 365دوالر( 90،وتتقاضى وكاالت التوظيف الخاصة رسوما إضافية ،بما
في ذلك تذاكر الطيران والفحوصات الطبية للعاملة.

83

المادة  ،(4) 7القرار الوزاري رقم  2004/189بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل الصادر في  16يونيو/حزيران ،2004
) http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=14362تم االطالع في  21يونيو/حزيران http://www.s- ،(2016
) oman.net/avb/showthread.php?t=701180تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
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المادة 18مكرر 113 ،20 ،مكرر ،114 ،و 114مكرر ،قانون العمل ،الصادر بالمرسوم السلطاني 2003/35

https://www.manpower.gov.om/portal/Arabicpdf/Service/toc_arabic.pdf
85

)تم االطالع في  21يونيو/حزيران ،(2016

المادة  24من الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب.
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انظر شرطة عمان السلطانية" ،تأشيرة العمالة" ،غير مؤرخ) http://www.rop.gov.om/arabic/dg_pr_visas_employment.asp ،تم
االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016مزيد من المعلومات حول الوثائق المطلوبة للنقل ،انظر عُماننا ) بوابة الخدمات االلكترونية لحكومة عمان(" ،التصديقات"
) http://bit.ly/29hMaBTتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
87

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،الكتاب اإلحصائي السنوي  ،2015ص .539

88

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،الكتاب اإلحصائي السنوي  ،2015ص.144

89

تقرير المقررة الخاصة المعنية باالتجار باألشخاص ،ال سيما النساء واألطفال ،السيدة سيغما ھدى ،إضافة ،البعثة التي قامت بھا إلى البحرين وعمان وقطر،
 25 ،A/HRC/4/23/Add.2أبريل/نيسان ) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC4-14.pdf ،2007تم االطالع في 21
يونيو/حزيران  ،(2016الفقرة .61

U.N.Doc.

90

المادة  ،2القرار الوزاري رقم  189لعام  .2004الرسوم ھي  1﷼ عماني إلصدار رخصة و 140﷼ عماني للحصول على تصريح عمل .رؤية وزارة القوى العاملة،
"دليل الخدمات" ) http://www.manpower.gov.om/portal/servicesdirectory.aspxتم االطالع في  21يونيو/حزيران  (2016ص .16
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ال يسمح للعامالت الوافدات الالتي يغادرن عمان بعد انتھاء فترة العقد المبرم ،بدخول عمان للعمل
لمدة عامين 91.تضطر في ھذه الحالة عامالت المنازل الوافدات ،الالتي يرغبن في مواصلة العمل،
ولكن لصاحب عمل آخر ،للبقاء في عمان من أجل االنتقال إلى صاحب عمل جديد .حتى في ھذه
92
الحاالت ،عليھن أيضا الحصول على "خطاب عدم ممانعة" من صاحب العمل السابق.
روت عدد من عامالت المنازل كيف طلب أصحاب عملھن تسديد رسوم االستقدام ،بما في ذلك
رسوم تصاريح العمل ،أو طلبوا مزيدا من المال مقابل موافقتھم على نقلھن .ذكر مقال في صحيفة
"تايمز أوف عمان" في مارس/آذار  2016قول مسؤول في وزارة القوى العاملة إن ھذه الممارسة
"غير قانونية" ،ولكن المقال ذاته نقل عن مسؤول في وكالة توظيف أنھا "ممارسة شائعة" 93.لم
تكشف أبحاث ھيومن رايتس ووتش أي قانون صريح يحظر ھذه الممارسة .راسلنا عددا من
94
الوزارات الحكومية في محاولة للتأكد من ذلك ولكن لم يصلنا أي رد.
يمكن لصاحب العمل إلغاء تصريح إقامة العاملة المنزلية في أي وقت ،عن طريق الشروع في
إجراءات الترحيل 95.ال تنصّ لوائح العمالة المنزلية لعام  2004سوى أنه على أصحاب العمل تقديم
إشعار قبل شھر واحد 96.ومع ذلك ،عندما تترك العاملة كفيلھا قبل انتھاء العقد دون إذن ،تُعتبر
"ھاربة" طالما أنھا ال تزال في عمان ،ويمكن أن تعاقب بالحبس والغرامة واإلبعاد ،والحظر )انظر
97
الفصل الرابع :اتھامات الھروب( .يمكن أن يعاقب الكفيل أيضا لعدم إبالغه عن "ھروب" عماله.
تنص لوائح العمالة المنزلية العمانية لعام  2004على أنه يمكن للعاملة المنزلية إنھاء العمل "إذا ثبت
أنھا تعرضت العتداء من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته" .ولكن حتى في ھذه الحالة ،ال
يمكن لعامالت المنازل تغيير أصحاب العمل دون إذن الكفيل ،ويواجھن عوائق للحصول على
المساعدة بعد االعتداء الجسدي )انظر الفصل الرابع(.

91

المادة  ،11قانون إقامة األجانب ،الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  16 ،95/16أبريل/نيسان ،1995
) http://www.rop.gov.om/pdfs/roplaws/arabic/ROPRULE-6.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016والمادة  ،17الالئحة التنفيذية
لقانون إقامة األجانب.
92

انظر أيضا:

“New restraints on the employment visa issuance procedure in Oman,” Catherine Jaskiewicz, MeyerReumann & Partners, Oman Office, April 2014, http://lexarabiae.meyer-reumann.com/new-restraints-onthe-employment-visa-issuance-procedure-in-oman
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
93

انظر:

“Release fee demand on workers ‘illegal’ in Oman,” Times of Oman, March 12, 2016,
http://timesofoman.com/article/79286/Oman/Government/Release-fee-demand-on-domestic-workers'transfer-in-Oman-'illegal
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
94

رسائل ھيومن رايتس ووتش إلى وزارات القوى العاملة والعدل والشؤون القانونية ،وشرطة عمان السلطانية 7 ،يونيو/حزيران .2016

95

انظر المادة  ،27الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب .تنص المادة أيضا على أن صاحب العمل يجب أن يظھر أدلة على أنه قدم المستحقات القانونية للعامل قبل مغادرته.
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المادة  ،8القرار الوزاري  189لعام .2004

97

المادة  44قانون إقامة األجانب.
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يخلق نظام الكفالة حوافز أدت إلى انتشار السوق السوداء غير الرسمية المعروفة باسم نظام "التأشيرة
الحرة" ،الذي يسمح الكفالء لعامالتھم من خالله العمل ألصحاب عمل آخرين ،وفي المقابل ،تدفع
العاملة للكفيل األصلي "رسوما" .قالت كاني س ،عاملة منزلية إندونيسية ،إنھا دفعت لكفيلھا 300
﷼ عماني ) 780دوالر( في السنة ،وتعيش اآلن بشكل مستقل وتعمل لشھرين أو ثالثة ،وتكسب
98
دخل إضافيا قدره  260﷼ عماني ) 675دوالر( شھريا.
أشار أحد العاملين في المجال االجتماعي إلى أن بعض الكفالء يستغلون نظام "التأشيرة الحرة"
بفرض رسوم عالية ،واالحتفاظ بجوازات سفر عامالتھم كوسيلة ضغط .قال أيضا إن بعض الكفالء
يبلغون عن "ھروب" العامالت دون علمھن ،حتى إذا اكتشفت العاملة تعمل ألسرة أخرى ،ال يعاقب
99
الكفيل األصلي.
ساھم نظام الكفالة التقييدي أيضا في ترك عشرات اآلالف من الرعايا األجانب المقيمين ،بال وضع
قانوني في عمان .تمنح السلطات العمانية دوريا عفوا للسماح لھم بمغادرة عمان دون عقوبة .بعد
عفو عام  ،2015على سبيل المثال ،انتھز أكثر من  20ألف من الرعايا األجانب الفرصة لمغادرة
100
البالد.
عبّرت عمان عن رغبتھا في إصالح نظام الكفالة .خالل "االستعراض الدوري الشامل" لعمان عام
 2011في "مجلس حقوق اإلنسان" في األمم المتحدة ،أشارت الحكومة إلى أنھا "تبحث بديل لنظام
الكفيل ،ولكن ھذه العملية لم تكتمل بعد" 101.ليست ھيومن رايتس ووتش على علم بأي مقترحات
ملموسة ظھرت لھذه العملية في السنوات األخيرة .أعربت لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز
العنصري عام  ،2016عن قلقھا إزاء نظام الكفالة الذي يضع العمال الوافدين "في عالقة تبعية عالية
102
مع أرباب العمل "،ودعت ُعمان إلى إلغائه.
98

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع كاني س )اسم مستعار( ،مسقط 21 ،مايو/أيار .2015

99

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عامل في المجال اجتماعي )تم حجب االسم( ،مسقط 17 ،مايو/أيار .2015

100

انظر:

“Just three days of amnesty left for illegal workers in Oman,” Times of Oman, October 25, 2015,
http://timesofoman.com/article/70386/Oman/Government/Illegal-workers-to-face-action-after-end-ofamnesty-in-Oman
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
101

انظر:

“Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Oman, Addendum Views on conclusions
and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review,” UN
Doc. A/HRC/17/7/Add.1, June 3, 2011, para. 90.51, at http://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/oman/session_10_-_january_2011/a_hrc_17_7_add.1_e.pdf
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
102

"لجنة القضاء على التمييز العنصري"" ،المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لعمان" 6 ،يونيو/حزيران ،2016

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%
2fCO%2f2-5&Lang=en
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016الفقرات  19و.20
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غياب الحماية في قانون العمل
ال يشمل قانون العمل العماني عامالت المنازل .تستبعد المادة  (3) 2عامالت المنازل من نطاق
القانون صراحة ،وبالتالي من الحماية التي يوفرھا 103.ذكرت تقارير أن عمان تدرس تعديل قانون
العمل ،ليشمل عامالت المنازل 104.نقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" في أبريل/نيسان  2016عن
سالم السعدي ،مستشار وزير القوى العاملة ،أن عمان "لديھا خطط إلضفاء الشرعية على حقوق
العمالة المنزلية وتوفير حماية أفضل لھا" ،وسوف يكون "إما في قانون عمل جديد أو كفصل
105
مستقل".
توفر لوائح العمالة المنزلية في عمان لعام  2004بعض القواعد الفضفاضة بشأن ظروف عمل
عامالت المنازل 106.فھي تتطلب من أصحاب العمل تقديم األجور الشھرية لعامالت المنازل خالل 7
أيام من نھاية كل شھر ،وغرفة وطعام ورعاية طبية كافية ،وتكاليف العودة جوا عند إنھاء صاحب
107
العمل للعقد ،وتكاليف السفر جوا من وإلى بلدانھن خالل أيام العطلة المعتمدة.
مع ذلك ،تخلو لوائح  2004من الحقوق والحماية المنصوص عليھا للعمال في القطاعات األخرى
بموجب قانون العمل العماني .على سبيل المثال ،ال تضع اللوائح معايير لساعات العمل ،وأيام الراحة
األسبوعية واإلجازات السنوية ،أو تعويض العمل اإلضافي .كما أنھا ال تذكر حق عامالت المنازل
في تشكيل نقابات أو االنضمام إليھا ،وھو حق يتيحه قانون العمل العماني للعمال في القطاعات
األخرى 108.عالوة على ذلك ،ال تستفيد عامالت المنازل من نظام تفتيش العمل المنصوص عليه في
قانون العمل واللوائح األخرى ،وال من "نظام حماية األجور" الذي يتطلب الدفع المباشر لألجور في
103

ينص القانون" ،ال تسري أحكام ھذا القانون على (1) :أفراد القوات المسلحة وھيئات األمن العام والعاملين في الجھاز اإلداري للدولة والوحدات الحكومية األخرى(2) .
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعتمدون عليه (3) .خدم المنازل الذين يعملون داخل المنازل أو خارج المنازل مثل السائق ،والخادمة والطباخ والوظائف المماثلة .يصدر الوزير
بموجب ھذا القانون قرارات وقواعد وشروط العمل المتعلقة بھذه الفئات "انظر ،سلطنة عمان ،وزارة القوى العاملة ،وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني ،35 / 2003
) https://www.manpower.gov.om/portal/Arabicpdf/Service/toc_arabic.pdf ،2012تم االطالع في  21يونيو/أيار .(2016
104

انظر:

“Revised Labour Law likely to look into social dialogue, inspection,” Muscat Daily, February 1, 2014,
http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Revised-Labour-Law-likely-to-look-into-social-dialogueinspection-2wg8
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
105

انظر:

“Domestic workers set for legal rights in Oman,” Times of Oman, April 27, 2016,
http://timesofoman.com/article/82477/Oman/Government/Call-to-set-up-a-body-to-protect-domesticworkers'-rights-in-Oman
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
106

القرار الوزاري رقم  2004/189قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين في المنازل ،الصادر بتاريخ  16يونيو ،2004

) http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=14362تم االطالع في  21يونيو/حزيران  (2016و http://www.s-
) oman.net/avb/showthread.php?t=701180تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
107المواد  (1)5و (2)5و ،6القرار الوزاري رقم .2004/189
108
انظر جزء " ،9االتحاد العام لعمال سلطنة عمان" المادتين  ،110-108قانون العمل 35 / 2003،لالطالع على لوائح ذات صلة وقرارات بشأن النقابات العمالية
والمفاوضة الجماعية ،انظر الموقع اإللكتروني لالتحاد العام لعمال سلطنة عمان" ،اللوائح والقرارات"،
) https://www.gfotu.org/Pages.aspx?MID=2&PGID=34#&panel1-1تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016

"باعوني"

36

حسابات مصرفية ،بعكس العمال الوافدين في القطاعات األخرى 109.ال تنصّ األنظمة على أي
عقوبات لمخالفات صاحب العمل ألحكامه خالفا لقانون العمل .تشير اللوائح إلى أن ھناك قسما في
وزارة القوى العاملة يمكنه التعامل مع نزاعات عقود عمل عامالت المنازل ،ولكن كما ھو موضح
110
في الفصل الرابع ،ھناك مشاكل مع ھذا النوع من تسوية النزاعات.
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين
صوتت عُمان لصالح إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  189لسنة  2011بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين ،التي دخلت حيز التنفيذ
112
في  5سبتمبر/أيلول  111.2013رغم اظھار ھذا التأييد لالتفاقية ،إال أن عُمان مازال لم يصادق بعد عليھا.
تلزم االتفاقية الحكومات بتزويد العمالة المنزلية بتدابير حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بھا العمال في بقية القطاعات ،بحيث تغطي ساعات
العمل ،والحد األدنى لألجر ،والتعويض عن العمل اإلضافي ،وفترات الراحة األسبوعية واليومية ،والتأمين االجتماعي ،وحماية األمومة.
كما تضع االتفاقية على عاتق الحكومات التزاما بحماية العمالة المنزلية من العنف واالنتھاكات ،وبتنظيم وكاالت االستقدام ومعاقبتھا على
االنتھاكات ،وضمان الرصد الفعال وإنفاذ قواعد العمل المتعلقة بالعمالة المنزلية.

تستثني عمان فئة كاملة من العمال ،وغالبيتھم من النساء ،من حماية قانون العمال ،وھي بذلك تنتھك
التزاماتھا بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( ،التي تنص على
113
القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المجاالت ،بما في ذلك العمل.
 109انظر المادة  90من قانون العمل/ 2003،
http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Oman/Oman%20%20Min.%20Decree%20No.%20268_2008%20-%20national.pdf

 ،35انظر أيضا الالئحة التنظيمية لتدابير السالمة والصحة المھنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل،

)تم االطالع في  21يونيو/حزيران (2016؛ والقرار الوزاري رقم  2008/11بشأن الموافقة على "دليل تفتيش العمل" الذي اعتمدته وزارة القوى العاملة ،ونظام حماية األجور
في يناير/كانون الثاني  .2014انظر:

“Wage protection plans on the track, says top Central Bank of Oman official,” Times of Oman, September
8, 2015, http://timesofoman.com/article/67232/Oman/Wage-Protection-System-is-going-ahead-'with-full) force-says-top-Central-Bank-of-Oman-officialتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
وزارة القوى العاملة" ،دليل حماية األجور" )تم االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016قرار وزاري رقم  90لعام " ،2013إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع
الخاص المخالفة لقانون العمل والمقررات المنظمة له"http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95444/112369/F- ،
) 954993725/95444.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
110

المادة  10من القرار الوزاري رقم .2004/189

111

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  189لسنة  2011بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين ،المعتمدة في  16يونيو/حزيران  ،2011دخلت حيز التنفيذ في  5سبتمبر/أيلول
،2013

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
112

"منظمة العمل الدولية :معاھدة جديدة ھامة لحماية حقوق العمالة المنزلية" ،بيان صحفي لـ ھيومن رايتس ووتش 16 ،يونيو/حزيران ،2011

https://www.hrw.org/ar/news/2011/06/16/243248
113

انظر المواد ) 2ج( و 11من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،تم تبنيھا في  18ديسمبر/كانون األول , G.A. res. 34/180, 34 ،1979
 ،U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46دخلت حيز التنفيذ في  3سبتمبر/أيلول  ،1981انضمت لھا عمان في  7فبراير/شباط
.2006
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رغم أنه من المفترض أن قانون العمل يستثني عاملي المنازل من الجنسين ،إال أنه من الواضح أن
النساء يتأثرن سلبا وبشكل غير متناسب نتيجة لھذا االستبعاد .تش ّكل األحكام أو الممارسات المحايدة
التي تضع األشخاص من جنس واحد في وضع غير مناسب مقارنة مع أشخاص من الجنس اآلخر،
تمييزا غير مسموح به وغير مباشر ،ما لم يتم تبريرھا موضوعيا بھدف مشروع ،وأن تكون وسيلة
تحقيق ھذا الھدف مناسبة وضرورية 114.ال يوجد ھدف مشروع في استبعاد عامالت المنازل من
الحماية القانونية في عمان.
نظرا إلى أن عامالت المنازل من الرعايا األجانب ،دعت "لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز
115
العنصري" عمان إلدراج عامالت المنازل في قوانين العمل لديھا.
باإلضافة إلى ذلك ،تنص اللوائح العمانية على أن يدفع أصحاب العمل أجرا أكبر لعاملي المنازل
الذكور مما يدفعوه للعامالت .يظھر "دليل الخدمات" الحكومي أن على صاحب العمل العماني
الراغب في توظيف "غير عمانيين" للعمل في المنزل ،أال يق ّل دخله الشھري عن  350﷼ عماني
) 910دوالر( إلثبات أنه يستطيع دفع رواتب عاملة واحدة .ولكن بالنسبة للعمال الذكور ،يجب أال
يقل دخل صاحب العمل عن  1000﷼ عماني ) 2600دوالر( 116.يبرز ھذا إلى أن السلطات
العمانية تتوقع أن راتب العامل المنزلي الذكر سيكون أعلى بكثير من راتب العاملة.
تواجه عامالت المنازل الوافدات أيضا التمييز في األجور على أساس األصل القومي .حدد مجلس
الوزراء )الحكومة( الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص للمواطنين العمانيين فقط 117،واستبعد
العمال الوافدين .نظرا لعدم وجود حد أدنى ألجور عامالت المنازل ،وضعت بعض الدول المرسلة
للعمالة حدا أدنى ألجور العمالة المنزلية ،والتي تحاول السفارات التحقق من أنھا موجودة في عقود
العمل قبل أن يُسمح للعمال بالسفر .تتراوح الرواتب بين  70و 160﷼ عماني ) 180و 415دوالر(
)انظر القسم أدناه :آليات الحماية التي توفرھا الدول المرسلة للعمالة( .تحدد وكاالت التوظيف بدورھا
114

انظر التوصية العامة رقم  28بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف بموجب المادة  2من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
 16 ،CEDAW/C/GC/28ديسمبر/كانون األول https://documents-dds- ،2010
) ،ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/58/PDF/G1047258.pdf?OpenElementتم االطالع في  21يونيو/حزيران + (2016
الفقرة  ،16لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  18للجنة الحقوق المدنية والسياسية  ،عدم التمييز،, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), p.195 ،
 10نوفمبر/تشرين الثاني ) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc18.html ،1989تم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016لفقرة .13

UN Doc.

115

لجنة القضاء على التمييز العنصري " ،المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لعمان"،
 6 ،CERD/C/OMN/CO/2-5يونيو/حزيران  ،2016الفقرة .22

” UN Doc.

116

بعض الفئات المھنية للعمالة الوافدة فقط يمكنھا توظيف عامالت منازل وافدات ،وحتى حينھا يجب أن يظھر الحد األدنى من الراتب الشھري وھو ضعف المطلوب من
صاحب العمل العماني :ال يقل عن  700﷼ عماني لتوظيف العامالت ،وال يقل عن  1500﷼ عماني لتوظيف عامل ذكر .وزارة القوى العاملة" ،دليل الخدمات"
) http://www.manpower.gov.om/Portal/Arabicpdf/Service/dalil_new_AR.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016القسم
الخاص ب "تراخيص لتوظيف عمال الخدمة" ،ص .19-16،
117

تخول المادة  50من قانون العمل لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد الحد األدنى ألجور المھن أو مھن محددة .قرار وزاري رقم  222عام  2013يحدد الحد األدنى
لألجور بـ  325﷼ عماني ) 844دوالر( شھريا للعاملين العمانيين في القطاع الخاص .نص القانون متاح في موقع منظمة العمل الدولية على االنترنت
) http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95440/112360/F-483370690/95440%20om.pdfتم االطالع
في  21يونيو .(2016
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38

في كثير من األحيان معدالت األجور الدنيا على أساس جنسية عامالت المنازل بدال من التركيز على
الخبرات والمھارات ،أو طبيعة العمل 118.ھذه الممارسة شائعة في دول خليجية أخرى أيضا 119.أشار
مسؤول من دولة مرسلة للعمالة أنه في بعض الحاالت ،حتى الوكاالت تعلن عن رواتب أقل من الحد
األدنى للرواتب التي وضعتھا الدول المرسلة للعمالة 120.ال يخالف ھذا األمر القانون ألن القانون
العماني ال ينص على حد أدنى لرواتب العمالة المنزلية .ترقى ھذه الممارسة إلى التمييز ،باعتبارھا
عدم مساواة غير مبررة ،وبال ھدف مشروع .تمارس السلطات العمانية ذلك بشكل علني ،فقد سھلت
ھذا النوع من التمييز بعدم وضع حد أدنى ألجور جميع العاملين في المنازل ،وھو انتھاك اللتزاماتھا
121
بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

موحد لعامالت المنازل
عقد
ّ
عامالت المنازل ملزمات بالحصول على عقد بموجب لوائح عام  .2004أصدرت وزارة القوى
العاملة عام  ،2011عقد عمل موحد لعامالت المنازل 123.يتضمن العقد أحكاما من لوائح 2004
124
متعلقة بالدفع المنتظم للرواتب والغذاء والسكن والنفقات الطبية وتكلفة العودة عندما ينتھي العقد.
ينص العقد الموحد ،باإلضافة إلى اللوائح ،على أن يسمح صاحب العمل بإجازة يوم في األسبوع
مدفوعة األجر ،وكذلك إجازة لمدة  30يوما )بما في ذلك رحالت العودة( كل سنتين ،أو تعويض
عنھما 125.لكنه ال يحدد معدل األجور التي يجب دفعھا لعامالت المنازل.
122

يساعد العقد القياسي في عمان بال شك في بعض النواحي لتعزيز حقوق عامالت المنازل .ولكن كما
ھو موضح في الفصلين الثاني والرابع ،غالبا ما تُخرق ھذه الحقوق التعاقدية ،دون وجود سُبل
انتصاف .عالوة على ذلك ،ال يصلح العقد الموحد مشكلة توقيع عامالت المنازل لعقد بشروط أفضل
118

تعلن بعض وكاالت التوظيف على شبكة اإلنترنت في حين تعلن كثير منھا في الصحف .انظر ،على سبيل المثال ،المواقع اإللكترونية التالية :يعلن موقع "األيادي الطيبة
لجلب األيادي العاملة" عن العامالت في المنازل بتجميعھن معا تحت جنسياتھم مع رواتب كل جنسية :العمالة السريالنكية ) 120﷼ عماني( .العمالة األوغندية ) 80﷼
عماني( ،العمالة الفلبينية ) 160﷼ عماني() http://khands.org/index.php?route=product/category&path=59 ،تم االطالع في 21
يونيو/أيار  .(2016دانة األرجان :جلب األيدي العاملة ،يعلن عن عمالة فلبينية على االنترنت براتب  160﷼ عماني،
) http://www.danatalarjan.com/visetor_screen_list.php?goto=1تم االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016تعلن الدھليز لوساطة جلب
األيدي العاملة عن الرواتب التالية لھذه القوميات :سريالنكا ) 85﷼ عماني( .إندونيسيا ) 100﷼ عماني(http://www.al- .
) dahleez.com/index.php/maids/sri-lankaتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
119
ھيومن رايتس ووتش" :لقد قمت بشرائك سلفا" ص  .26-24ھيومن رايتس ووتش "من أجل حياة أفضل" ،ص  .43-41ھيومن رايتس ووتش" ،الطُرق المسدودة" ،ص
 .43ھيومن رايتس ووتش "وكأنني لست إنسانة" ،ص .74-73
120

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع مسؤول في سفارة الفلبين )تم حجب االسم( ،مسقط 19 ،مايو/أيار .2015

121االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،المعتمدة في  21ديسمبر/كانون األول G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. ،1965
 ،GAOR Supp. (No. 14) at 4, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195دخلت حيز التنفيذ في  4يناير/كانون الثاني ،1969
انضمت عمان إلى االتفاقية في  2يناير/كانون الثاني .2003
122

المادة  ،4القرار الوزاري رقم .2004/189

123

وزارة القوى العاملة" ،قرار وزاري رقم  2011/1بإصدار الالئحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية" ،عقد استقدام قوى عاملة غير عمانية
) http://www.omanlegal.org/law/omanlegal/2011-1-1-1.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  (2016ص .13
124

المواد) 5 .أ( و )ب( و )ه( من "عقد استقدام المستخدمين في المنازل ومن في حكمھم" ،وزارة القوى العاملة ،والقرار الوزاري رقم  1عام  2011بشأن مزاولة نشاط
استقدام القوى العاملة غير العمانية

125

المواد ) 5ج( و )د( و )ه( من "عقد استقدام المستخدمين في المنازل ومن في حكمھم" ،وزارة القوى العاملة ،والقرار الوزاري رقم  1عام  2011بشأن مزاولة نشاط استقدام
القوى العاملة غير العمانية
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في بلدانھن ،وتجاھلھا في عمان .قالت كثير من عامالت المنازل الفلبينيات ،على سبيل المثال ،لـ
ھيومن رايتس ووتش إن العقد األولي الذي وقعنه في الفلبين ينص على راتب شھري قدره  160﷼
عماني ) 415دوالر( ،ولكن لدى وصولھن ،قال أصحاب عملھن إنھن سيحصلن على أجور أقل،
وفي كثير من األحيان بحدود  120-90﷼ عماني ) 310-243دوالر(.
علّق مقرر األمم المتحدة الخاص المعني باالتجار باألشخاص على مشاكل عقود عامالت المنازل في
عمان ،مشيرا إلى أن السلطات "تعزف عن التدخل في العالقة التعاقدية بين خادمات البيوت
وأصحاب عملھن ألن ھذه العالقة تعتبر شأنا أسريا ،ويُنظر إلى أي تدخل على أنه اعتداء على حق
األسرة في حرمة الحياة الخاصة .إال أن نقص الحماية ھو اعتداء على حماية وحقوق عامالت
126
المنازل".
ال توقّع عامالت المنازل الالتي يغيّرن أصحاب عملھن في عمان عقدا مع صاحب العمل الجديد قبل
أن ينتھي عقدھا األول ومدته سنتين ،في كثير من األحيان ،وفقا لمحامي 127.السبب الرئيسي لذلك ھو
128
أن إجراءات النقل إلى صاحب عمل جديد ال تتطلب توقيع عقد موحد معه.

آليات الحماية التي توفرھا الدول المرسلة للعمالة
نظرا لعدم وجود حماية لعامات المنازل في القانون ،باستثناء حماية تنظيمية دنيا ،حاولت حكومات
الدول التي يھاجر مواطنوھا إلى عمان للعمل المنزلي ،التدخل لتعزيز الحماية .ومع ذلك ،فھذه
التدابير ليست فعالة دائما.
تشترط عديد من الدول المرسلة للعمالة ،مثل الفلبين ،أن يوافق أصحاب العمل ووكاالت التوظيف
على الحد األدنى ألجور العاملة وظروف العمل قبل أن يؤذن لھا بالسفر .تتطلب ھذه العملية من
سفارات ھذه الدول في عمان "التحقق" من عقود عامالت المنازل ثم التحقق من أن صاحب العمل
وافق على الحد األدنى لألجور وغيره من شروط التوظيف .واعتمادا على ذلك تمنح العاملة تصريح
خروج من بلدھا.
يتفاوت الحد األدنى لألجر الشھري الذي تطلبه الدول المرسلة للعمالة .كانت األجور الدنيا التي سنتھا
بعض الدول الرئيسية المرسلة للعمالة عام  ،2015كالتالي :الفلبين  160﷼ عماني ) 415دوالر(،
إندونيسيا  120﷼ عماني ) 310دوالر( ،سريالنكا  85﷼ عماني ) 220دوالر( ،الھند  75﷼
126

تقرير المقررة الخاصة المعنية باالتجار باألشخاص ،ال سيما النساء واألطفال ،السيدة سيغما ھدى ،إضافة ،البعثة التي قامت بھا إلى البحرين وعمان وقطر،
 25 ،A/HRC/4/23/Add.2أبريل/نيسان ) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC4-14.pdf ،2007تم االطالع في 21
يونيو/حزيران  ،(2016الفقرة .73

U.N.Doc.

127

مراسالت عبر البريد اإللكتروني مع محام من عمان) ،حجب اسمه ألسباب أمنية( 15 ،يونيو/حزيران .2016

128شرطة عمان السلطانية" ،تأشيرات العمالة" ،غير مؤرخhttp://www.rop.gov.om/arabic/dg_pr_visas_employment.asp ،
)تم االطالع في  21يونيو .(2016
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180)  ﷼ عماني70  تنزانيا،( دوالر195)  ﷼ عماني75  بنغالدش،( دوالر195) عماني
129
.(دوالر
 تشترط بعض ھذه الدول على صاحب العمل توقيع تعھدات،باإلضافة للتحقق من الحد األدنى لألجور
 لبعضھا أيضا130. ساعات عمل في اليوم8  مثل حد،إضافية مع سفاراتھا بشأن ظروف العمل الالئقة
 تطلب من، على سبيل المثال، فالھند.تدابير ترمي إلى تعزيز حقوق عامالت المنازل وسالمتھن
 كل من سفارتي الھند وبنغالدش131.أصحاب العمل توفير ھاتف محمول مسبق الدفع للعاملة المنزلية
.تطلبان من أصحاب العمل استصدار تأمين طبي محدد لعامالت المنازل
 تفقد الدول المرسلة قدرتھا تقريبا على فرض ھذه،ولكن مع وصول العاملة المنزلية إلى عمان
 إحدى التدابير العملية القليلة التي يمكن أن تقوم بھا ھذه الدول ھي وضع الوكاالت.الشروط
 إذا وضعت132." في "القائمة السوداء، الذين يعتقد أنھم أساؤوا أو استغلوا العامالت،وأصحاب العمل

: أنظر.( دوالر234)  ﷼ عماني90 ذكرت جريدة "ذي تايمز أوف عمان" أن سفارة بنغالديش كانت تدرس تحديد األجر األدنى بـ

129

“Plan to set minimum wage for Bangladeshi maids in Oman under study,” Times of Oman, May 17, 2016,
http://timesofoman.com/article/83936/Oman/Government/'Plan-to-set-minimum-wage-for-Bangladeshi.(2016 حزيران/ يونيو21  )تم االطالع فيmaids-in-Oman-under-study
Philippines Overseas Labor Office, Muscat, Oman, “Process Flow: domestic workers,”
حزيران/ يونيو21  )تم االطالع فيhttp://polomuscatoman.weebly.com/process-flow---household-service-worker.html
.(2016

“Guidelines/ Instructions for Completing the formalities for employing Indian housemaids in Oman,”
21  )تم االطالع فيEmbassy of India, http://www.indemb-oman.org/pdf/Housemaid%20Agreement%20Form.pdf
.(2016 حزيران/يونيو

“Make a bigger hole in pocket for hiring maid,” Times of Oman, November 12, 2012,
21  )تم االطالع فيhttp://timesofoman.com/article/2328/Oman/Make-a-bigger-hole-in-pocket-for-hiring-maid
.(2016 حزيران/يونيو

“The plight of TZ housemaids in Oman,” The Citizen, October 18, 2014,
http://www.thecitizen.co.tz/News/national/The-plight-of-TZ-housemaids-in-Oman/-/1840392/2490450/.(2016 حزيران/ يونيو21  )تم االطالع في/3la7hk/-/index.html
:انظر

130

Philippines Overseas Labor Office, Muscat, Oman, “NOC undertaking,”
.(2016 حزيران/ يونيو21  )تم االطالع فيhttp://polomuscatoman.weebly.com/blank-forms-download.html
“Guidelines/ Instructions for Completing the formalities for employing Indian housemaids in Oman,”
21  )تم االطالع فيEmbassy of India, http://www.indemb-oman.org/pdf/Housemaid%20Agreement%20Form.pdf
.(2016 حزيران/يونيو
:انظر

131

“Guidelines/ Instructions for Completing the formalities for employing Indian housemaids in Oman,”
of India, http://www.indemb-oman.org/pdf/Housemaid%20Agreement%20Form.pdf

21  )تم االطالع فيEmbassy
.(2016 حزيران/يونيو

:انظر على سبيل المثال

132

“Make a bigger hole in pocket for hiring maid,” Times of Oman, November 12, 2012,
21  )تم االطالع فيhttp://timesofoman.com/article/2328/Oman/Make-a-bigger-hole-in-pocket-for-hiring-maid
.(2016 حزيران/يونيو
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السفارة وكالة أو كفيل في "القائمة السوداء" فإنھا في المستقبل لن تتعامل مع أي عقود لعامالت في
المستقبل قد يأتين عبر ھذه الوكالة أو الكفيل.
تعاقب الفلبين أيضا على أراضيھا الوكاالت التي تعتبرھا مسيئة أو مخادعة في توظيف عامالت
المنازل الوافدات من الفليبين 133.يمكن للعامالت تقديم شكاوى ضد وكاالت التوظيف الفلبينية لدى
عودتھن إلى الوطن ،رغم أن مثل ھذه العمليات قد تستغرق شھورا أو حتى سنوات .توفر إندونيسيا
أيضا آليات إلعانة عامالت المنازل الوافدات للحصول على تعويض من خالل خطط التأمين ،وآليات
تسوية النازعات اإلدارية أو المحاكم .ومع ذلك ،يقوض عدد من الحواجز مثل ھذه العمليات ،ما يمنع
134
العامالت من الوصول إلى العدالة.
تحاول سفارات بعض ھذه الدول ،بما فيھا الھند وسريالنكا ،ضمان دفع رواتب عامالت المنازل،
باشتراط توفير الكفالء مبلغ تأمين 135.عندما ينتھي عقد العمل ،تقابل السفارات عامالت المنازل
136
للتحقق ما إذا تم دفع أجورھن ،قبل أن تعيد مبلغ التأمين إلى صاحب العمل.
إال أنه ال يمكن لھذه الدول توفير ھذه الحماية عندما تھاجر عامالت المنازل أو يتم االتجار بھن في
عمان من خالل قنوات غير منظمة ،وفي كثير من األحيان عن طريق اإلمارات .باإلضافة إلى ذلك،
ال تستفيد عامالت المنازل من ھذه الحماية ،إن لم يكن لدولھن سفارة أو قنصلية في عمان ،مثل

133

انظر:

”Philippines Overseas Labor Office, Muscat, Oman, “NOC undertaking,
) http://polomuscatoman.weebly.com/blank-forms-download.htmlتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
134

انظر:

Open Society Foundations, “Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Indonesia,” 2013,
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/migrant-worker-justice-indonesia-20131015.pdf
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
135

تفرض الھند تحويال بقيمة  1100﷼ عماني ) 2858دوالر( ،وسريالنكا  380﷼ عماني ) 987دوالر( .انظر:

“Make a bigger hole in pocket for hiring maid,” Times of Oman, November 12, 2012,
) http://timesofoman.com/article/2328/Oman/Make-a-bigger-hole-in-pocket-for-hiring-maidتم االطالع في 21
يونيو/حزيران .(2016

”“Guidelines/ Instructions for Completing the formalities for employing Indian housemaids in Oman,
of India, http://www.indemb-oman.org/pdf/Housemaid%20Agreement%20Form.pdf

) Embassyتم االطالع في 21
يونيو/حزيران .(2016

تفرض تانزانيا أيضا  100﷼ عماني كتحويل ضمان لعامالتھا المنزليات .انظر:

”Embassy of the United Republic of Tanzania, Muscat, Oman, “Labour matters,
http://www.tanzaniaembassyoman.com/pages/11
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
136

انظر:

”“Guidelines/ Instructions for Completing the formalities for employing Indian housemaids in Oman,
Embassy of India.
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أوغندا .إثيوبيا التي لديھا عدد كبير من عامالت المنازل في عمان ،لديھا قنصلية فخرية ،لكنھا ليست
137
بعثة دبلوماسية كاملة يمكنھا توفير ھذه اآلليات لحماية مواطناتھا العامالت.
منعت دول أخرى ،مثل إندونيسيا مواطنيھا من الھجرة إلى بلدان معينة للعمل المنزلي ،بما في ذلك
عمان ،ويرجع ذلك جزئيا إلى الحاالت المتكررة لسوء المعاملة 138.ومع ذلك ،مثل ھذا الحظر غير
فعال ،ويمكن أن يضع ھؤالء النسوة في خطر متزايد لالتجار أو العمل القسري أثناء محاولتھن أو
محاولة وكالء التوظيف االلتفاف على الحظر 139.قال مسؤول إندونيسي إنه رغم الحظر ،ال تزال
ھناك عامالت منازل إندونيسيات في عمان .قال إنه يشتبه في أن حوالي نصف عامالت المنازل
140
اإلندونيسيات في عمان وصلن عن طريق اإلمارات.
لم تمنع السلطات العمانية ،خالفا لبعض دول الخليج األخرى ،الدول المرسلة للعمالة من إجراءات
التحقق والعقود ،والتدابير األخرى لحماية مواطناتھا العامالت 141.أشار مسؤولون في سفارة بلد
مرسل للعمالة إلى أن السلطات العمانية تتعاون معھم في بعض األحيان .على سبيل المثال ،الحظ
مسؤول بالسفارة اإلندونيسية أنه منذ منعت الحكومة االندونيسية مواطنيھا من الھجرة إلى عمان
142
للعمال في المنازل ،أوقفت السلطات العمانية إجراءات تأشيرات عامالت المنازل اإلندونيسيات.

137

في  ،2014أفادت تقارير أن عدد اإلثيوبيات في عمان بلغ  32986امرأة )أغلبھن عامالت منازل( .انظر المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ،الكتاب اإلحصائي
 ،2015ص  .147انظر أيضا:

“Ethiopia opens honorary consulate in Oman,” allAfrica, June 17, 2014,
http://allafrica.com/stories/201406171352.html
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
138

انظر:

“Indonesia maid ban won't work in Mideast, migrant groups say,” CNN, May 6, 2015,
) http://edition.cnn.com/2015/05/06/asia/indonesia-migrant-worker-ban/تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016

Indonesian maids will have to return home from Oman within four years: Envoy,” Times of Oman, May 9,
2015, http://timesofoman.com/article/51793/Oman/Indonesian-maids-will-have-to-return-home-fromOman-within-four-years:-Envoy
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016

“Nepal set to lift ban on maids in Gulf,” Times of Oman, November 1, 2014,
) http://timesofoman.com/article/42583/Oman/Nepal-set-to-lift-ban-on-maids-in-Gulfتم االطالع في  21يونيو/حزيران
.(2016
139

انظر:

“Indonesia: Banning Migrant Domestic Work is Short-Sighted,” Human Rights Watch dispatch, February
17, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/02/17/indonesia-banning-migrant-domestic-work-short-sighted.
140

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحد موظفي السفارة اإلندونيسية ،مسقط 22 ،مايو/أيار .2015

141

انظر على سبيل المثال:

“Hiring Filipino maids in UAE just got tougher,” Gulf News, June 23, 2014,
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/employment/hiring-filipino-maids-in-uae-just-got-tougher-1.1351275
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
142
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تمنع عمان أيضا عامالت المنازل من بلدان معينة ،في بعض األحيان لألسف .أصدرت السلطات
العمانية حظرا في  1فبراير/شباط  2016على عامالت المنازل من خمس دول أفريقية ھي أثيوبيا
وكينيا والسنغال وغينيا والكاميرون وفقا لوسائل إعالم في عمان .ذكرت "مسقط ديلي" أن مسؤوال
كبيرا في شرطة عمان السلطانية قال إنھم أصدروا حظرا لـ "منع انتقال األمراض من الدول
األفريقية إلى عمان" ،وألنھم يعتقدون أن ھؤالء العامالت "يتورطن في جرائم معينة" 143.إذا كانت
ھذه سياسة الحكومة ،فالسلطات العمانية تعمل على تغذية التمييز العنصري ضد العامالت من ھذه
الجنسيات ،بوصفھن "مريضات" ومستعدات الرتكاب جرائم.

تجريم ومحاكمة العمل القسري واالسترقاق واالتجار بالبشر
حظرت عمان العمل القسري واالسترقاق واالتجار بالبشر ،وتقدم للضحايا بعض الخدمات
االجتماعية .مع ذلك ،لم تفعل شيئا يذكر لمعالجة العوامل الھيكلية الرئيسية التي تسھم في انتھاكات
حقوق اإلنسان التي تواجھھا عامالت المنازل ،وھي نظام الكفالة واستبعاد عامالت المنازل من قانون
العمل .ولم تقم بما يكفي أيضا لضمان المساءلة أو التعويض عن ھذه االنتھاكات ،بل توجد نساء
تعرضھن للعقاب بسبب ھروبھن من سوء المعاملة ،التي بلغت درجة العمل القسري واالتجار ،مثلما
تظھر الحاالت في الفصلين الثاني والرابع.
العمل القسري واالسترقاق
يحظر "النظام األساسي للدولة" )دستور البالد( في سلطنة عمان العمل القسري .كما يحظر قانون
العمل المعدل لعام  ،2006العمل القسري ،ولكن العقوبة ھي السجن لشھر واحد أو غرامة قدرھا
 500﷼ عماني ) 1300دوالر( 145ومع ذلك ،فإنھا ال تنطبق في حالة عامالت المنازل ،ألن قانون
العمل يستثني عامالت المنازل ،وال تذكر لوائح العمالة المنزلية لعام  2004شيئا عن العمل القسري.
144

143

انظر:

“Oman bans domestic workers from five countries,” Muscat Daily, February 1, 2016,
http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/Oman-bans-domestic-workers-from-five-African-countries4l0b
)تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
144

تنصّ المادة  12من النظام األساسي للدولة الصادر بمرسوم سـلطاني رقم " ،101/96ال يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إال بمقتضى قانون وألداء خدمة عامة
وبمقابل أجر عادل" .انظر نص القانون على موقع وزارة الشؤون القانونية) http://mola.gov.om/basicstatute.aspx:تم االطالع في  21يونيو/حزيران
(2016
145

مرسوم سلطاني رقم  2006/74بتعديل بعض أحكام قانون العمل ،يضيف المادة ) 3مكرر( تحت الفصل  2من قانون العمل" :يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من
أشكال العمل اإلجباري أو القسري "،والمادة " :123إن عدم مراعاة المادة ) 3مكرر( سوف يؤدي إلى السجن لمدة أقصاھا شھر واحد و  /أو غرامة قدرھا  500﷼ عماني.
وسوف تضاعف العقوبة في حالة التكرار" .انظر نص القرار على المواقع القانونية العمانية،
) http://omanlegal.org/law/Resault.aspx?law_file=74-2006.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016وقانون العمل العماني في
موقع وزارة القوى العاملة على شبكة اإلنترنت) https://www.manpower.gov.om/Portal/Laborlaw.aspx ،تم االطالع في  21يونيو/حزيران
.(2016
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تفسير العمل القسري والرق في القانون الدولي
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29بشأن السخرة ،تعرّف السخرة أو العمل القسري على أنه "جميع األعمال أو الخدمات التي تفرض
عنوة على أي شخص تحت التھديد بأي عقاب ،والتي ال يكون ھذا الشخص قد تطوع بأدائھا بمحض اختياره" 146.كما فرضت اتفاقية الحقة
لمنظمة العمل الدولية ،ھي "اتفاقية تحريم السخرة" لسنة ) 1957رقم  ،(105قيودا إضافية على االوضاع التي يجوز فيھا اعتبار العمل
القسري المفروض من الدول مسموحا ً به.
ح ّدث بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام  2014الخاص بـ "اتفاقية السخرة" لسنة  1930ھذه المعايير .ينص البروتوكول على أن تتخذ
الحكومات إجراءات للتعرف على ضحايا السخرة وإطالق سراحھم وتقديم المساعدة لھم ،إضافة إلى حمايتھم من االنتقام 147.صوتت جميع
الدول األعضاء بمنظمة العمل الدولية تقريبا لصالح تبني البروتوكول ،إال أن عمان امتنعت عن التصويت.
يعرّف الرق بموجب "اتفاقية إبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيھة بالرق" لسنة ) 1926اتفاقية الرق( أنه "حالة أو
وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية ،كلھا أو بعضھا" 148.يرد أكثر تعريفات الرق معاصرة ،بموجب القانون
الدولي ،في صك أركان الجرائم الملحق بـ "نظام روما األساسي" )المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية( والذي ينص على "أن يمارس مرتكب
الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريھم أو يبيعھم أو يعيرھم أو يقايضھم أو كأن
يفرض عليھم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية" 149.ويضيف أن "ھذا الحرمان من الحرية قد يشمل ،في بعض الحاالت ،السخرة أو
استعباد الشخص بطرق أخرى ،حسبما نص عليه في االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيھة
150
بالرق".
تُعرف الممارسات الشبيھة بالرق في اتفاقية األمم المتحدة التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيھة بحيث
151
تشمل ،من بين أمور أخرى ،ارتھان الدَين والقنانة.

يجرّم قانون الجزاء )قانون العقوبات( العماني الرق وتجارة الرقيق ،ولكن ليس العمل القسري .تنص
المادة " :260كل من استعبد شخصا ً أو وضعه في حالة تشبه العبودية" يمكن أن يعاقب بالسجن من
 5إلى  15سنة 152.تنص المادة  261أن كل من "أدخل الى األراضي العمانية أو أخرج منھا انسانا ً

146
147

اتفاقية العمل الجبري ،المادة .2
انظر:

Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--) ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246615.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016لم تصدّق عمان
على ھذا البروتوكول.
148

المادة  1من اتفاقية الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيھة بالرق لسنة ) ،1926اتفاقية الرق( ،اعتمدت في  25سبتمبر/أيلول ،1926
 ،253ودخلت حيز التنفيذ في  9مارس/آذار  .1927لم تصدق عمان على ھذه االتفاقية.

60 L.N.T.S.

149

المادة )(1)7ج( ،المحكمة الجنائية الدولية ،أركان الجريمة ،ICC-ASP/1/3 (part II-B) ،اعتمدت في  9سبتمبر/أيلول  ،2002ودخلت حيز التنفيذ في 9
سبتمبر/أيلول ) ،http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html ،2002تم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016

150

السابق.

151االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيھة بالرق ،المادة .1
152
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بحالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي وجه كان ،أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على
153
حاله" يمكن أن يسجن من  3إلى  5سنوات.
ال يحدد قانون الجزاء وقانون العمل وغيرھما من القوانين عناصر الرق والعمل القسري .صادقت
عمان على المعاھدات الدولية بشأن العمل القسري ،ولكن قوانينھا ال تتطابق مع تعريفات القانون
الدولي )انظر النص المؤطر أدناه( 154.كما أنھا لم تصادق على المعاھدات الدولية المتعلقة بالرق.
االتجار بالبشر
تبنّت ُعمان قانونا لمكافحة االتجار بالبشر عام  ،2008يحظر االتجار ويحدد عقوبات من  3إلى 15
سنوات في السجن وغرامات مالية 155.ينص القانون على أن كل شخص يقوم عمدا وبغرض
االستغالل بارتكاب أمر مما يلي ،يكون مذنبا بارتكاب جريمة االتجار بالبشر:
أ( استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص عن طريق اإلكراه أو التھديد أو الحيلة أو
باستغالل الوظيفة أو النفوذ أو باستغالل حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك
الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
ب( استخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو استقباله ،ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليھا في
156
البند السابق.

يعرف القانون "االستغالل غير المشروع" على أنه يشمل ،من بين أمور أخرى ،العمل القسري
)السخرة( واالسترقاق ،والممارسات الشبيه بالرق 157.ھذا التعريف أضيق من تعريف القانون الدولي.
"بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال" )المعروف أيضا
بأحد بروتوكوالت باليرمو( ،ھو مصدر القانون الدولي بشكل أساسي بشأن االتجار باألشخاص.
ويعرف االتجار باألشخاص على النحو التالي:
"يقصد بتعبير "االتجار باألشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلھم أو تنقيلھم أو إيواؤھم
أو استقبالھم بواسطة التھديد بالقوة أو استعمالھا أو غير ذلك من أشكال القسر أو
االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف،
153

المادة  261من قانون الجزاء ،الصادر بمرسوم سلطاني رقم  74/7في  16فبراير/شباط .1974

154

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي )اتفاقية العمل الجبري( ،اعتمدت في  28يونيو/حزيران 39 ،1930

 ,U.N.T.S. 55ودخلت حيز التنفيذ في  1مايو/أيار  ،1932صادقت عمان عليھا في  30أكتوبر/تشرين األول  .1998اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  105بشأن إلغاء
العمل الجبري )اتفاقية إلغاء العمل الجبري( ،اعتمدت في  25يونيو/حزيران  ،UNTS 291 320 ،1957دخلت حيز التنفيذ في  17يناير/كانون الثاني  ،1959صادقت
عمان عليھا في  21يوليو/تموز .2005
155

قانون مكافحة االتجار بالبشر ،الصادر بمرسوم سلطاني رقم  ،2008/126النص متوفر في موقع "اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر"،
) http://www.ncchtoman.gov.om/arabic/rules.aspتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
156

المادة  ،2قانون مكافحة االتجار بالبشر.

157

المادة  ،1قانون مكافحة االتجار بالبشر.
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أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص
آخر لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدنى ،استغالل دعارة الغير أو
سائر أشكال االستغالل الجنسي ،أو السخرة أو الخدمة قسرا ،أو االسترقاق أو
158
الممارسات الشبيھة بالرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء".
أنشأت عمان "اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر" عام  ،2009برئاسة المفتش العام للشرطة
والجمارك 159.نشرت اللجنة خطة وطنية لمساعدة ضحايا االتجار باألشخاص ،بما في ذلك السماح
لھم بالبقاء في عمان حتى إتمام جميع اإلجراءات القانونية 160.ومع ذلك ،فإنه ال يزال ال يسمح لھن
بالعمل لدى صاحب عمل آخر ،بما يتعارض مع بروتوكول باليرمو الذي يدعو الدول األطراف إلى
النظر في اتخاذ تدابير لتوفير أحكام فرص العمل.161
تتولى دائرة قضائية خاصة في محكمة االستئناف في مسقط القضايا المتعلقة باالتجار ،وفقا لتقرير
االتجار بالبشر لوزارة الخارجية األمريكية عام  162.2015مع ذلك ،ھناك عدد قليل فقط من
المحاكمات واإلدانات لالتجار بالبشر .في الواقع ،افتُقدت المحاكمات نوعا ما في السنوات األخيرة.
163
أعلنت الحكومة العمانية على ما يلي ووفقا لتقرير االتجار بالبشر:
• عام  ،2012حاكمت السلطات  15حالة اتجار بالجنس ،وأدانت اثنتين.

164

• عام  ،2013حققت السلطات في  6حاالت اتجار بالجنس وحالة واحدة للعمل
القسري .حاكمت السلطات  5حاالت اتجار بالجنس ،وحكمت على  4من التجار
165
المدانين بالسجن.

158

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،المكمل لـ "اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" ،2000 ،المادة 3
)أ( .انضمت عمان إلى البروتوكول في  13مايو/أيار .2005
159

انظر " ،المراجعة الدورية الشاملة لألمم المتحدة ،التقرير الوطني :عمان" وموقع "اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر"
) http://www.ncchtoman.gov.om/arabic/rules.aspتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
160
انظر الخطة الوطنية ،للجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ص11 .
161

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،المكمل لـ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،2000 ،المادة ) 3د(.

162

انظر:

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2015 Trafficking in Persons
) Report,” July 2015, http://www.state.gov/documents/organization/243561.pdfتم االطالع في  21يونيو/حزيران ،(2016
ص .269
163

لم تنشر الحكومة العمانية بيانات متعلقة بالتحقيقات والمالحقات واإلدانات لالتجار باألشخاص ولم تقدم معلومات عنھا إلى ھيومن رايتس ووتش .مع ذلك ،قدمت الحكومة
ھذه المعلومات إلى الحكومة األمريكية من أجل تقريرھا بشأن ضحايا االتجار بالبشر.
164

انظر:

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2013 Trafficking in Persons
June 2013, http://www.state.gov/documents/organization/210741.pdf

”) Report,تم االطالع في  21يونيو/حزيران ،(2016
ص .289

165

انظر:

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2014 Trafficking in Persons
Oman,” June 2014, http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226792.htm

) Report:تمت االطالع في 21
يونيو/حزيران .(2016
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• عام  ،2014حققت السلطات في  5حاالت اتجار باألشخاص .حاكمت حالتين،
شملت  11مشتبھا ،وأدانت المحكمة اثنين من المتھمين وحكمت عليھم بالسجن 7
سنوات وغرامة  10آالف ﷼ عماني ) 26ألف دوالر( .برّأت المحكمة  7متھمين
لعدم كفاية األدلة ،و 2في انتظار المحاكمة في نھاية الفترة المشمولة بالتقرير.166
• عام  ،2015حققت السلطات في  5حاالت اتجار بالبشر ،لكن لم تحقق في أي حالة
167
عمل قسري .بدأت السلطات  3محاكمات لتسعة متھمين ولكنھا لم تُدن أي منھم
أفاد تقرير االتجار بالبشر لعام  2014أن الحكومة لم تحاكم أو تدين أي من مخالفات العمل
القسري منذ عام  ،2010كما ذكر تقرير  2016أنه لم تحصل أي محاكمات أو إدانات في
قضايا العمل القسري في  168.2015ن ّوه أيضا إلى أن الحكومة العمانية ومسؤولون من الدول
المرسلة للعمالة صرحوا أن حاالت انتھاكات العمالة التي قد ترقى إلى العمل القسري ،كانت
تُصنف في كثير من األحيان على أنھا "شكاوى إدارية" ،وكانت "نادرا ما يحقق فيھا بتھمة
169
االتجار أو تُحول إلى المحكمة الجنائية".
تقرير الواليات المتحدة لالتجار باألشخاص
تصدر وزارة الخارجية األمريكية تقريرا سنويا يعرف باسم "تقرير االتجار باألشخاص" .يراقب التقرير الدول ويصنفھا استنادا إلى حجم
الجھود المبذولة من حكوماتھا لالمتثال لـ "المعايير الدنيا للقضاء على االتجار بالبشر" حسب قانون "حماية ضحايا االتجار بالبشر"
األمريكي لعام  .2000تُصنف الدول من األفضل إلى األسوأ ،في المستوى  1والمستوى  2والمستوى  – 2قائمة المراقبة ،والمستوى .3
يمكن أن تخضع الدول في المستوى  3لبعض القيود في المساعدات الثنائية.
صنّف التقرير عمان في المستوى  3عامي  2007و ،2008لعدم امتثالھا الكامل للمعايير الدنيا لحماية ضحايا االتجار بالبشر ،وألنھا "ال
تبذل جھودا كبيرة للقيام بذلك" .منذ ذلك الحين ،حافظت عمان على ترتيبھا في المستوى  ،2وھذا يعني أنھا ال تمتثل تماما للحد األدنى
للمعايير ،ولكنھا تبذل جھودا كبيرة لتحقيق االلتزام بھا .
ذكرت "رويترز" أن مسؤولين في وزارة الخارجية األمريكية قالوا لصحفي إنھم قرروا في أبريل/نيسان  2015خفض تصنيف عمان إلى

166

انظر:

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2015 Trafficking in Persons
Report,” http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm (accessed June 21, 2016),ص.269.
167

انظر:

US State Department, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, “2016 Trafficking in Persons
Report,” June 2016, http://www.state.gov/documents/organization/258881.pdf (accessed June 30, 2016),
ص. 293.
168

انظر:

US State Department, “2014 Trafficking in Persons Report: Oman,” and “2016 Trafficking in Persons
”Report: Oman.
169

انظر:

”US State Department, “2014 Trafficking in Persons Report: Oman.
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"المستوى  – 2قائمة المراقبة " .مع ذلك ،حافظت عمان على تصنيفھا في المستوى  2عندما ُنشر التقرير في أواخر يوليو/تموز ،بعد
حوالي  5أسابيع من وقت نشره في السنوات السابقة .قال مسؤول إن النشر تأخر بسبب خالفات داخل وزارة الخارجية حول تصنيف
عمان ،وفقا لـ رويترز .حافظت وزارة الخارجية على تصنيفھا في المستوى  .2في يونيو/حزيران ،خفضت ترتيب عمان إلى المستوى 2
– قائمة المراقبة ،ألن الحكومة العمانية "لم تثبت أنھا زادت من جھود مكافحة االتجار باألشخاص في الفترة السابقة" .كما الحظ التقرير
بوجه خاص "تراجع التحقيقات ومحاكمات االتجار بالبشر مقارنة بالفترة السابقة ،ولم ُتدن أي متورطين .تعاملت الحكومة مع حاالت
االتجار بالبشر بأسلوب فض النزاعات الذي تشرف عليه المحاكم .مازالت إجراءات تحديد الضحايا ضعيفة ألن الحكومة لم تتبنى تدابير
رسمية لتحديد ضحايا االتجار بالبشر ضمن المجموعات الضعيفة ،واعتمدت على تقارير التبليغ التلقائي من قبل الضحايا".
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 .IVمعاقبة الھروب وحواجز اإلنصاف
مصادر دعم عامالت المنازل الالتي يھربن من أصحاب العمل المسيئين في عمان محدودة .تلجأ
عامالت المنازل إلى وكاالت التوظيف أوال من أجل المساعدة .ومع ذلك ،يولي بعض الوكالء الربح
أھمية أكبر من سالمة العامالت ،ويعيدون النساء إلى أصحاب العمل المسيئين أو ألصحاب عمل جدد
ضد إرادتھن .قالت  3نساء إن الوكالء الذين التجأن إليھم حبسوھن واعتدوا عليھن .تُخصص مالجئ
الحكومة لضحايا االتجار بالبشر تحديدا ،وليس لعامالت المنازل الالتي يعانين من انتھاكات أخرى.
تقدم بعض السفارات المالجئ ،ولكن ليس كل شيء .يمكن أن يعاقب فعل الفرار من االنتھاكات على
أنه "ھروب" بموجب القوانين العمانية.
تعيق مجموعة من العقبات تأمين التعويض عن االعتداء ،إضافة إلى عدم وجود دعم .من بين ھذه
العقبات وأكثرھا أھمية ،رفض الشرطة تلقي الشكاوى من العامالت المنزليات ،وإعادتھن الى
أصحاب العمل المتھمين بسوء المعاملة .قد يكون من الصعب على عامالت المنازل تقديم أدلة لدعم
ادعاءاتھن ،ألن االعتداء يحدث في منزل صاحب العمل في كثير من األحيان .عدد قليل من العامالت
لديھن المال الكافي لتوكيل محام ،وخاصة إذا كانت شكواھن عن عدم دفع األجور .إن تحركت
القضية ،فالعملية قد تستمر ألشھر أو أكثر .عاملة المنزل الوافدة التي تترك كفيلھا ال يمكنھا العمل
خالل ھذه الفترة.

انتھاكات وكالء التوظيف
تتوجه عديد من العامالت اللواتي يواجھن صعوبات إلى الوكاالت التي وظفتھن ،وھي بمثابة نقطة
االتصال األولى لھن في عمان .قد يحاول بعض وكالء التوظيف مساعدة عامالت المنازل في
محنتھن ،إال أن البعض اآلخر يھددوھن أو يعتدون عليھن.
ليس من مھام وكاالت التوظيف إيواء العامالت المصابات بصدمات نفسية وسوء معاملة .عالوة على
ذلك ،لديھم حافز مالي إلرسال العامالت إلى أصحاب العمل المسيئين ،أو إعادة توظيفھن في أسرع
وقت ممكن .يُطلب من وكاالت التوظيف بموجب العقد الموحد في بعض الحاالت ،دفع تكاليف رحلة
170
العودة لعامالت المنازل الالتي يتركن العمل في غضون  180يوما )حوالي  6أشھر(.
أفادت بعض العامالت أن الوكالء عاملوھن بشكل سيء عندما طلبن المساعدة .قالت بعضھن إن
الوكالء احتجزوھن في مكاتبھم ،وحرموھن من الغذاء أو المأوى المالئم ،وضربوھن أو ھددوھن،
أو أرغموھن على العودة إلى أصحاب العمل المسيئين ،أو العمل لعائالت جديدة ،أو رفضوا السماح
لھن بالعودة إلى بالدھن.

170

وزارة القوى العاملة ،قرار وزاري رقم  2011/1بإصدار الالئحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية ،عقد استقدام قوى عاملة غير عمانية ،تنص
المادة  4على]" :إذا[ كانت مھنته تخالف المھنة المحددة له في ترخيص االستقدام أو إذا امتنع عن أداء العمل بسبب قانوني ،أو إذا ثبت أن لديه إعاقة تمنعه من أداء العمل المتفق
عليه ،أو كان مصابا بأحد األمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي".
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قالت ديفيا س إنھا طلبت المساعدة من وكيلھا بعد أن جعلھا صاحب عملھا تعمل فوق طاقتھا ،وتأخر
في دفع راتبھا .أمضت أسبوعين في وكالة التوظيف ،في غرفة واحدة مع حوالي  8عامالت منازل،
ثم ھربت .قالت إنه في بعض الحاالت لم يكن لديھن "طعام أو ماء" .قالت إن أحد الوكالء حاول
االعتداء عليھا جنسيا 171.ھربت ديفيا وتحدث إلى ھيومن رايتس ووتش قبل مغادرتھا عمان .قالت
أسماء ك إنھا طلبت المساعدة من وكيلھا بعد ان تحرش بھا أبناء صاحب عملھا الكبار .لكن وكيلھا
ضربھا بعصا ،ووظفھا لدى صاحب عمل آخر .كان صاحب العمل الثاني مسيئا أيضا ،وھدد بقتلھا
)انظر الفصل الثاني :االتجار بالبشر( .ھربت ومشت عدة ساعات ،حتى التقت شخصا قدم لھا بعض
172
النقود لسيارة أجرة إلى السفارة.
قالت سوشيال ر إنھا عندما طلبت المساعدة من وكالة التوظيف الخاصة بھا في مابيال )منطقة ساحلية
في مسقط( ،قال لھا الوكيل" ،دفعت  200﷼ ) 520دوالر( .إذا دفعت لي ھذا المبلغ ،يمكنك
الذھاب" .حبسھا مع امرأتين قالتا أيضا إن الوكيل "اشتراھما" ،بمبلغ  200﷼ عماني .قالت:
ُ
قفزت من نافذة على ارتفاع طابقين" ،وطلبت المساعدة من سفارة
"ضربني ،وحبسني في الغرفة.
173
بلدھا بعد فترة وجيزة.

عدد محدود من المالجئ
افتتحت شرطة عمان السلطانية مأوى دائم لضحايا االتجار عام  .2011يستوعب ھذا المأوى حوالي
 50من الرجال والنساء واألطفال من ضحايا العمل القسري أو االتجار بالجنس 174.ال يُحال الضحايا
إلى الملجأ إال بأمر من النيابة العامة ،وال يستطيعون مغادرته دون مرافق 175.يوفر الملجأ السكن
176
األساسي ،والمشورة النفسية والخدمات القانونية والرعاية الطبية.
ذكر تقرير وزارة الخارجية األمريكية الخاص باالتجار باألشخاص لعام  2015أن الملجأ كان غير
مستخدم بشكل كاف بسبب ضعف جھود الحكومة في تحديد الضحايا 177.ذكرت الحكومة العمانية

171

مقابلة ھيومن رايتس ووتش عبر الھاتف مع ديفيا س )اسم مستعار( ،من الھند ،عندما كانت في مسقط 28 ،مايو/أيار 2015

172

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أسماء ك )اسم مستعار( ،من بنغالدش ،مسقط 21 ،مايو/أيار .2015

173

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سوشيال ر )اسم مستعار( ،من بنغالدش ،مسقط 21 ،مايو/أيار 2015

174

انظر:

”US State Department, “2011 Trafficking in Persons Report,
) http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164233.htmتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
175

انظر:

”US State Department, “2016 Trafficking in Persons Report: Oman.
176

اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ،مسؤول سياسي في السفارة األميركية في عمان يزور مركز إيواء ضحايا االتجار بالبشر" ،غير مؤرخ،
) http://www.ncchtoman.gov.om/arabic/news.aspتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016و
) http://www.ncchtoman.gov.om/arabic/info_commiteeServices.aspتم االطالع في  21يونيو/حزيران .(2016
177

انظر:

US State Department, “2015 Trafficking in Persons Report: Oman”; “2016 Trafficking in Persons Report:
”Oman.
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لوزارة الخارجية األمريكية إنھا أحالت  9ضحايا اتجار بالبشر إلى المأوى عام  2013و 10عام
 2014و 5عام  178.2015وليس ھناك معلومات حول ما إذا كان أي منھم عامالت منازل.
أعلنت الحكومة العمانية في تقريرھا إلى مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة عام  ،2014أنھا
ستفتح ملجأ جديدا لضحايا االتجار بالبشر في المنطقة الداخلية ،لكن من غير الواضح ما إذا كانت
وفت بھذا االلتزام .ن ّوھت عمان أيضا إلى أن لھا مالجئ أخرى لضحايا االتجار بالبشر تديرھا
الحكومة بالتعاون مع منظمات غير حكومية 179.إال أن عاملين في المجال االجتماعي قالوا لـ ھيومن
رايتس ووتش إنھم ال يعرفون شيئا عن مالجئ الحكومة .قال مسؤول في سفارة إن ملجأ االتجار
180
الرئيسي "ال يتصل بالسفارة ليقول لنا إذا كان لديھم أي شخص".
عديد من سفارات الدول المرسلة للعمالة لديھا مالجئ في مسقط ،إال أن مسؤولي السفارات قالوا إنھا
غالبا ما تكون غير قادرة على االستيعاب .على سبيل المثال ،قال مسؤول بالسفارة اإلندونيسية لـ
ھيومن رايتس ووتش" :الحد األقصى لطاقة استيعاب الملجأ  20شخصا ،ولكننا نتلقى  5أشخاص
يوميا .كان لدينا  100امرأة ]عاملة منزلية[ في الملجأ الشھر الماضي" .ال تستطيع العامالت مغادرة
الملجأ إال مع موظفي السفارة لمتابعة اإلجراءات القانونية .ال توفر بعض السفارات أو القنصليات
المأوى للعامالت الالتي يتعرضن لسوء المعاملة ،وال وجود دبلوماسي دائم لبعض الدول المرسلة
للعمالة في عمان .عامالت المنازل من ھذه الدول على وجه الخصوص عرضة لسوء المعاملة.

اتھامات الھروب وشكاوى أصحاب األعمال
يمكن لعامالت المنازل الالتي يھربن من االنتھاكات أن يواجھن اتھامات بـ "الھروب" ،واتھامات
جنائية ملفقة ،بناء على االتھامات التي يوجھھا أصحاب العمل .ال يعزز ھذا معاقبة الھروب وحسب،
بل يعيق التعويض واالنصاف .العامالت الالتي يواجھن تھمة "الھروب" أو غيرھا بعد ھروبھن من
انتھاكات أصحاب العمل ،غالبا ما ّ
يكن على استعداد إلسقاط الدعاوى المرفوعة ضد أصحاب العمل
ليتمكن من العودة إلى بالدھن.
تعتبر عامالت المنازل الالتي يتركن صاحب العمل دون موافقته قبل نھاية عقودھن "مختفيات".
تواجه العامالت "الھاربات" السجن والغرامات المالية والترحيل والمنع من العمل في المستقبل.
تعمل جريمة "الھروب" على منع عامالت المنازل الوافدات الالتي يرغبن في البحث عن عمل بديل
باختيارھن ،من ترك عالقات العمل التي تقيدھا بموجب نظام الكفالة .يسمح ھذا البناء القانوني

178

انظر:

”US State Department, “2015 Trafficking in Persons Report: Oman.
179

المراجعة الدورية الشاملة ،التقرير الوطني ،عمان ،لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس للدول
األطراف التي يحل موعد تقديمھا في  24 ،2012ديسمبر/كانون األول ،2014

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fOMN%
) ،2f2-5&Lang=enتم االطالع في  21يونيو/حزيران  ،(2016الفقرة .21
180

مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع  3عاملين في المجال االجتماعي ،ومسؤول من دولة مرسلة للعمالة) ،تم حجب األسماء والجنسيات( مسقط ،مايو/أيار .2015
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المسيء بطبيعته ألصحاب العمل استخدام تھمة الفرار لالنتقام من عامالت المنازل الالتي يھربن من
االنتھاكات ،أو لتأمين عودتھن القسرية.
على صاحب العمل نشر إشعار حول العاملة في صحيفة محلية في غضون أسبوع من "ھروبھا"،
وإخطار وزارة القوى العاملة 181.تخطر الوزارة شرطة عمان السلطانية بعد ذلك .يمكن للعاملة
182
الوافدة الطعن في تقرير الفرار ،في غضون أسبوعين ،ويمكن لوزارة القوى العاملة الفصل فيه.
يمكن ألصحاب العمل أيضا إبالغ حالة "ھروب" العاملة إلى شرطة عمان السلطانية ،ويمكن
183
لصاحب العمل أن يأخذ تقرير الشرطة إلى وزارة القوى العاملة.
يمكن أن يعاقب الكفيل لعدم إبالغه عن العامالت الالتي "ھربن" .وتستطيع السلطات أن تطلب من
الكفيل الكشف عن مكان وجود المكفول ،وإذا فشل الكفيل في ذلك في غضون شھر ،يمكن أن يعاقب
184
بغرامة تصل إلى  500﷼ عماني ) 1300دوالر(.
يمكن أن تواجه عامالت المنازل مجموعة من العقوبات بسبب "الھروب" .عندما تعتبر العاملة
الوافدة "مختفية" تلغي السلطات تصريح إقامتھا وتواجه العاملة الترحيل .تخضع أي وافدة تم ترحيلھا
لحظر إعادة الدخول لمدة سنتين ،ويتطلب األمر ترخيصا من المفتش العام إلعادة الدخول 185.عالوة
ّ
يسجن لمدة
على ذلك ،إذا بقيت الوافدات في عمان بعد انتھاء صالحية تأشيرة إقامتھن ،يمكن أن
186
تصل إلى  3سنوات ،أو يدفعن غرامة تصل إلى  500﷼ عماني ) 1300دوالر( .يمكن أيضا
الحكم على األجانب الذين يفشلون في تجديد تأشيرات إقاماتھم في الوقت المحدد بالسجن أو
187
الغرامة.
يقدم بعض أصحاب العمل شكاوى جنائية ضد عامالت المنازل بعد أن يھربن من االنتھاكات .قد
تشمل االتھامات على سبيل المثال ،مزاعم سرقة أو اتھامات بتورط العامالت في الزنا )العالقات

181

المادة رقم  ،1القرار الوزاري رقم  2001/95المتعلق بضوابط بالغات ھروب العمال الوافدين،
) http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=4351تم االطالع في  21يونيو/حزيران  .(2016المادة  ،(3) 5القرار الوزاري رقم 189
لسنة  2004تنص على أنه إذا "ھرب" العامل المنزلي ،يطلب من صاحب العمل أن يبلغ عنه ويتبع اإلجراءات المعمول بھا .انظر أيضا الموقع اإللكتروني التالي الذي يقدم
تفاصيل عملية اإلبالغ "ھروب العامل الوافد" في "التصديقات" "عماننا" )بوابة الكترونية لخدمات الحكومة العمانية( ) http://bit.ly/29hMaBTتم االطالع في 21
يونيو/حزيران  . (2016وفقا لھذه القواعد ،يتعين على الكفيل أيضا تزويد وزارة القوى العاملة بإخطار البنك بحجب مبلغ من المال ،ليدفعه العامل عند القبض عليه ،لدفع ثمن
تذكرة رحلة عودته .قال عامل في المجال االجتماعي إن اإلعالن في صحيفة محلية لھذه التقارير يمكن أن يكلف ما بين  15-10﷼ عماني ) 40-26دوالر( ،مقابلة ھيومن
رايتس ووتش مع عامل في المجال اجتماعي ،مسقط 17 ،مايو/أيار .2015
182

المادة  ،4القرار الوزاري رقم .2001/95

183

يُطبق ھذا اإلجراء فعليا ،ولكن من غير الواضح ما إذا كان مذكورا في اللوائح .مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محام )تم حجب االسم( ،مسقط 18 ،مايو/أيار  ،2015أكد
محام آخر )تم حجب االسم( ذلك عن طريق البريد اإللكتروني ،أبريل/نيسان .2016
184

المادة  ،44قانون إقامة األجانب.

185

المادة  ،34قانون إقامة األجانب.

186المادتان  41و ،42قانون إقامة األجانب.
187

المادة  ،42قانون إقامة األجانب.
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الجنسية خارج إطار الزواج ،للمتزوجين وغير المتزوجين( 188.تنتھك االتھامات بالزنا القانون
189
الدولي من خالل تجريم العالقات الجنسية التي تتم بين بالغين بالتراضي.
قد ال تتلقى العامالت الالتي يواجھن تھما جنائية أي مساعدة قانونية أو قنصلية عند االستجواب .أشار
أحد المسؤولين في دولة مرسلة للعمالة إلى أنه عندما تعتقل الشرطة عاملة أجنبية ال يبلغون سفارة
دولة العاملة بشكل مباشر تلقائيا .قال المسؤول أيضا إن وزارة الشؤون الخارجية تزود السفارات
بالمعلومات المتعلقة باالعتقاالت ،إال أن ھذا يمكن أن يستغرق شھورا .أضاف المسؤول أنه في بعض
190
األحيان ال تعرف السفارة عندما تحال قضية إحدى مواطناتھا للمحاكمة.
قالت راحيال س إن صاحب عملھا ضربھا وھدد بقتلھا وطردھا خارج المنزل .طلبت المساعدة في
المستشفى ،حيث اتھمھا مسؤول في الشرطة بـ "الھروب" ،واتصل بصاحب عملھا ليأخذھا .أعادھا
صاحب العمل وضربھا 191.ھربت أديتيا ف من االعتداء الجسدي واللفظي من صاحب عملھا ،وأبلغ
صاحب عملھا أنھا "ھربت" .ألقت الشرطة القبض عليھا وأعادتھا إلى صاحب عملھا ،الذي ضربھا
192
وكسر أسنانھا.
قالت التيكا س إنھا عندما سألت صاحب العمل عن أجرھا الذي لم يدفعه لمدة  5أشھر ضربھا ،وقال:
"سأرفع قضية ضدك" .قالت إن صاحب عملھا اتصل بالشرطة واتھمھا بالسرقة .احتجزتھا الشرطة
في السجن المركزي في سمائل لنحو  3أسابيع .قالت إنھا عندما ذھبت إلى المحكمة أسقطت السلطات
اتھام السرقة ألن صاحب عملھا لم يشھد تحت القسم .مع ذلك ،أعادتھا المحكمة إلى صاحب عملھا
193
الذي ضربھا وحرقھا.

سلوك الشرطة
كما تبين الحاالت الموثقة في الفصل الثاني من التقرير ،قالت بعض عامالت المنازل الالتي أبلغن
عن انتھاكات أصحاب العمل للشرطة ،إن الشرطة لم تشجعھن على تقديم شكاوى رسمية ،وأعادتھن
إلى أصحاب العمل المسيئين ،الذين انتقموا باعتداءات جسدية أشد من قبل.
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تعاقب المادة  225من قانون الجزاء العالقة الجنسية بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج بالسجن من  3أشھر إلى سنة واحدة .تنص المادة  226أنه إذا كان الشخص
متزوجا يُمكن أن يعاقب بالسجن من سنة إلى  3سنوات.
189

ينتھك تجريم "الزنا" وغيره من الجرائم "األخالقية" القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وكذلك العقوبات المرتبطة بالجرائم المماثلة .غالبا ما تطبق جرائم الزنا بطريقة تميز
على أساس الجنس :تتأثر النساء بشكل غير متناسب بسبب المواقف االجتماعية السائدة ،وألن الحمل يستخدم كـ "دليل" على الجريمة .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للنساء ضحايا
االغتصاب واالعتداء الجنسي الالتي يبلغن عن االغتصاب أن ينتھي بھن األمر في المقاضاة بموجب قوانين الزنا .يتطلب القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيضا عدم تجريم
العالقات الجنسية بالتراضي بين البالغين لحماية مجموعة متنوعة من حقوق اإلنسان ،بما في ذلك الحق في الخصوصية ،وعدم التمييز وحرمة الجسد والصحة .دعت ھيئات
األمم المتحدة المتخصصة في حقوق اإلنسان والمقررين الخاصين إللغاء قوانين الزنا.
190
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قالت ماماتا ب إنھا أخبرت الشرطة في أبريل/نيسان  2015أن صاحب عملھا كان يضربھا ورفض
أن يدفع لھا راتبھا لمدة شھرين .طلبت الشرطة من ماماتا االتصال بصاحب عملھا .ناشدتھم" :ال أريد
أن أذھب إلى ھناك ،سوف يضربونني" ،لكنھا قالت إن الشرطة أجابتھا" :لن يضربوك" .اتصلت
الشرطة بصاحب عملھا ،الذي أعادھا وضربھا "بال رحمة" ،وحبسھا في غرفة  8أيام .ھربت مرة
194
أخرى ،ولكن لم تذھب إلى الشرطة ،وطلبت المساعدة من سفارة بلدھا.
واجھت العامالت أيضا مشاكل "اثبات" وقوع االعتداء .ھينا ر ) 32عاما( ،عاملة منزلية من
بنغالدش ،وصلت إلى عمان في مارس/آذار  ،2015أفادت أن صاحب العمل وابنه ضرباھا
واغتصباھا .ھربت في الشھر التالي وأبلغت الشرطة باالعتداء ،ذھبت الشرطة إلى المنزل لجمع
األدلة من المالبس الداخلية ،ولكن الثياب لم تكن موجودة .رغم شھادتھا ،اعتبرت السلطات أنھا ال
تستطيع "إثبات" االغتصاب ،ولم تُحل القضية للمحاكمة .قالت إنھا تستطيع المطالبة فقط بمبلغ 250
195
﷼ عماني ) 650دوالر( لدفع ثمن تذكرتھا للسفر إلى وطنھا.

مشاكل في ح ّل النزاعات والمحاكم
تواجه عامالت المنازل الالتي يعانين من انتھاكات عقبات كبيرة عند التماس اإلنصاف في المحاكم أو
لحل النزاعات مع وزارة القوى العاملة.
تفيد لوائح العمالة المنزلية لعام  2004أن لإلدارة المختصة )وزارة القوى العاملة( صالحية النظر
في الخالفات حول عقود عامالت المنازل ،ويجب أن تحاول حلھا في غضون أسبوعين 196.مع ذلك،
أوضح أحد المحامين أن النظام يمكن أن يستغرق وقتا أطول بكثير من أسبوعين 197.عالوة على ذلك،
أعرب مسؤولون في السفارة عن عدم ثقتھم في نظام تسوية النازعات ھذا .قال مسؤول في السفارة
االندونيسية" ،نحن ال نكترث لعملية تسوية النزاع ألن وزارة القوى العاملة ال تصدقھن ]عامالت
المنازل[" .قال إن السفارة تطلب من وكالة التوظيف االتصال بأصحاب العمل ،بدال من ذلك،
السترداد جواز سفر العاملة على سبيل المثال 198.قال مسؤول آخر في دولة مرسلة للعمالة إن
المسؤولين "يغضون الطرف" عن انتھاكات أصحاب العمل ،حتى أن وجود المحامين ال يساعد.
199
أشار كذلك إلى أن "دائرة تسوية النازعات ليس لديھا أي سلطة".
يمكن للقضايا المعروضة على المحاكم المدنية أو الجنائية ضد أصحاب العمل أن تستغرق شھورا.
قال أحد المحامين إن القضايا المعروضة على المحكمة االبتدائية يمكن أن تستغرق فترة تصل إلى 6
194
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قضية ھينا ر )اسم مستعار( ،أبلِغت بھا ھيومن رايتس ووتش ،مصحوبة بوثائق ،مسقط 20 ،مايو/أيار .2015
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المادة  ،10القرار الوزاري رقم .2004/189
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أشھر 200.رغم أن ھذه الفترة ال تمثل بالضرورة تأخيرا ال مبرر له ،إال أنھا تخلق مصاعب حقيقية
لعامالت المنازل ألنھن ممنوعات من العمل خالل ھذا الوقت .يصعّب ھذا التأخير عليھن البقاء في
عمان لمتابعة ھذه العملية 201.قال أحد المحامين إن العاملة ال يمكنھا العمل خالل ھذه الفترة ،ولذلك
202
"فمن األفضل أن تأخذ راتبھا وتعود".
تابعت أديتيا ف قضية جنائية ضد صاحب عملھا .قالت أديتيا إنھا ھربت من صاحب عملھا من قبل
ألنه كان يضربھا ،فأبلغ عنھا وقال إنھا "ھربت" .وبعد ذلك لم يُلغ التھم الموجھة إليھا بعد أن قبضت
عليھا الشرطة وأعادتھا له ،بل ضربھا وكسر أسنانھا .استغرقت القضية الجنائية ضد صاحب العمل
أكثر من عام للنطق بالحكم .رغم أنه ليس لدى ھيومن رايتس ووتش ملفات المحكمة لتأكيد ھذه
الحالة ،إال أن مسؤول في السفارة أفاد أن القاضي حكم ببراءة صاحب العمل ألن القاضي لم يُثبت أنه
203
ضربھا ،ألنه كان يوجد تقرير "ھروب" سابق.
يفحص القسم كذلك كيفية استحالة الفصل بين تنمية آرييل وسياسات إسرائيل في مصادرة األراضي،
بما في ذلك المصادرة المستمرة لألراضي الفلسطينية الخاصة .ويلقي أحد مالحق التقرير نظرة على
القيود ذات الصلة ،المفروضة على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيھم المحيطة بآرييل،
وتكلفة ھذا على أرزاقھم.

200
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انظر:

”US State Department, “2015 Trafficking in Persons Report.
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 .Vالتوصيات
لمجلس الوزراء ،ووزارة الشؤون القانونية ،وشرطة عمان السلطانية
• يجب إصالح نظام تأشيرة الكفالة في عمان:
 oإلغاء أو تعديل كافة المواد واللوائح التنفيذية لقانون إقامة األجانب وغيره من
القوانين التي تمنح أصحاب العمل سلطة على وضع عامالت المنازل من حيث
الھجرة ،وحرية التحرك ،وحرية إنھاء التعاقد.
 oإقرار ضمان مالي يدفعه جميع أصحاب العمل وير ّد عند حصول العامالت على
أجورھن الكاملة وغير ذلك من المزايا التي ينص عليھا القانون.
 oإقرار أساس قانوني يتيح للعامالت إنھاء عقد العمل بإرادتھن ودون اشتراط موافقة
صاحب العمل ،ويتيح تغيير العمل بإرادتھن قبل وبعد انتھاء العقد ،ودون اشتراط
موافقة صاحب العمل.
 oإلغاء حظر الدخول لمدة عامين التلقائي للعمال الذين يغادرون سلطنة عمان بعد
انتھاء العقد.
 oإلغاء المواد المتعلقة بـ "الھروب" في القوانين واألنظمة القائمة ،واستبدالھا بعقوبات
إدارية معقولة ومتناسبة النتھاكات التأشيرة التي ال تمنع العمال من مغادرة أصحاب
العمل المسيئين.
 oإلغاء أحكام "الھروب" في القوانين واللوائح القائمة ،واستبدالھا بعقوبات إدارية
معقولة ومتناسبة لمخالفات التأشيرة ،بما ال يمنع العامالت من ترك أصحاب العمل
المسيئين.

لشرطة عمان السلطانية
•

•

•
•

التحقق من عامالت المنازل الوافدات الالتي يسعين أو أصحاب عملھن إللغاء تأشيرات
إقامتھن أو قبل مغادرتھن عمان لدعاوى عالقة أو غير محلولة بحق أصحاب العمل أو
وكاالت االستقدام أو غيرھم ،وضمان فھمھن لحقوقھن وحصولھن على فرصة واقعية
لمتابعة الدعاوى.
وضع لوائح تفرض على الشرطة تلقي الشكاوى والتحقيق بدقة فيھا ،وعدم إعادة العامالت
إلى وكالئھن أو أصحاب عملھن ضد إرادتھن ،وضمان متابعة العامالت الالتي يخترن
العودة إلى أصحاب العمل أو الوكالء.
تدريب أعوان الشرطة على استقبال شكاوى عامالت المنازل والتعامل معھا.
توجيه المسؤولين بعدم إعادة عامالت المنازل إلى أصحاب العمل أو وكاالت التوظيف رغما
عنھن ،والتحقيق بدقة في جميع االدعاءات المعقولة باإلساءة الموجھة ضد أصحاب العمل
ومكاتب االستقدام.
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• تدريب أعوان الشرطة ومسؤولي الھجرة على تحديد حاالت العمل القسري واالسترقاق
واالتجار باألشخاص بجميع أشكاله ،وإحالة ھذه الحاالت إلى السلطات القضائية.
• التحقيق في حاالت العمل القسري واالسترقاق واالتجار باألشخاص وإحالة القضايا إلى
السلطات القضائية.
• التنسيق مع اإلمارات للتحقيق في االتجار باألشخاص مع التركيز بشكل خاص على دور
وكاالت التوظيف في مدينتي العين والبريمي.

لوزارة القوى العاملة ،ومجلس الوزراء ،ووزارة الشؤون القانونية
• التأكد من أن إصالحات قانون العمل تشمل جميع إجراءات الحماية لعامالت المنازل،
وتحديث لوائح عام  2004بشأن العاملين في المنازل لجعلھا ،باإلضافة إلى قانون العمل،
تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين ،وينبغي أن
تشمل ما يلي:
 oتحديد ساعات العمل ،وفترات الراحة اليومية ويوم عطلة أسبوعي ،وتعويض العمل
اإلضافي ،وإجازة سنوية مدفوعة األجر متساوية مع العمال اآلخرين.
 oتعيين حد أدنى قياسي لألجور بموجب القانون لجميع عامالت المنازل ،ومكافحة
التمييز في األجور بحق عامالت المنازل على أساس الجنسية أو الجنس .تعديل
القواعد التي تسمح بتوظيف العامالت بأجر يق ّل عن أجر العمال الذكور ،لتصبح
األجور متساوية.
 oإلغاء أو تعديل جميع األحكام القانونية ،بما في ذلك قانون العمل ولوائح العمالة
المنزلية لعام  ،2004وعقد عامالت المنازل لعام  ،2011التي تمنح أصحاب العمل
سيطرة على وضع الھجرة لعامالت المنازل ،وحرية تنقلھن ،وحرية إنھائھن العمل.
التأكد من أن أي تشريع جديد ال يعزز نظام الكفالة ،وأنه يزيل السلطة المطلقة
للكفالء.
 oالتأكد من أن جميع عامالت المنازل ،بما فيھن الالتي ينتقلن إلى أصحاب عمل جدد،
لديھن عقد مع صاحب العمل.
• إصالح لوائح العمالة المنزلية لعام  2004لتعزيز وتسريع تسوية شكاوى عامالت المنازل
من خالل:
 oإلزام صاحب العمل بالمشاركة في تسوية النازعات وفرض عقوبات على أولئك
الذين ال يلتزمون.
 oإحالة الشكاوى التي ال تصل إلى حل عادل لنظام المحاكم.
 oالسماح للعامالت بالبحث عن عمل بديل بينما يتابعن مطالباتھن القانونية.
• تمرير قانون يجرّم صراحة مصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل والوكالء.

"باعوني"

58

لمجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية
• التصديق على االتفاقيات الدولية للعمل وحقوق اإلنسان الخاصة بالعمالة المنزلية ،بما
فيھا اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية ،وبروتوكول  2014المكمل التفاقية
منظمة العمل الدولية لسنة  1930بشأن تحريم السخرة ،واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق
وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشبيھة بالرق و"االتفاقية الدولية لحماية حقوق
جميع العمال المھاجرين وأفراد أسرھم".
• تجريم العمل القسري في قانون الجزاء ،وسن عقوبات مناسبة.
• إلغاء تجريم العالقات الجنسية التي تتم بين بالغين بالتراضي في قانون الجزاء.

لوزارة القوى العاملة
•

•

•
•

يجب تشكيل فريق عامل معني بالعمل المنزلي لمراقبة ظروف العمل واالمتثال للقانون في
ھذا القطاع:
 oتفتيش أماكن العمل التي تتقدم عامالتھا المنزليات بمزاعم عن انتھاكات .يجب أن
يكون ممكنا إجراء عمليات التفتيش بموافقة صاحب العمل ،أو بحكم قضائي إن لزم
األمر.
 oإتاحة خطوط ھاتفية أو خدمات رسائل قصيرة ساخنة تتيح للعامالت المحبوسات في
منازل أصحاب العمل اإلبالغ عن اإلساءات بأمان.
 oالتنسيق مع سلطات العمل المحلية أو مسؤولي السفارات إلجراء مكالمات دورية مع
عامالت المنازل لالطمئنان على ظروف عملھن.
 oالتحقيق في جميع مزاعم عامالت المنازل ذات المصداقية بشأن سوء المعاملة من
قبل أصحاب العمل ،ومعاقبة انتھاكات أصحاب العمل.
 oإحالة الحاالت ذات المصداقية التي يتورط فيھا أصحاب العمل والوكالء بانتھاكات
جنائية إلى الشرطة وسلطات النيابة العامة.
فرض حظر على مصادرة جوازات سفر العامالت .معاقبة أصحاب العمل ووكالء التوظيف
الذين يخالفون ھذا الحظر أو ،إن لزم األمر ،الشروع في عملية تمرير قانون جديد يسمح
بمثل ھذه العقوبات.
توسيع نظام حماية األجور اإللكتروني ليشمل عامالت المنازل ،ومعاقبة أصحاب العمل
الذين يفشلون في دفع رواتب العامالت.
رفع الوعي لدى عامالت المنازل وأصحاب العمل بالحقوق والمسؤوليات ،وإبالغ أصحاب
العمل بانتظام عن العقوبات تجاه سوء المعاملة.
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لوزارة العدل
• ضمان وصول عامالت المنازل إلى العدالة وسبل االنتصاف الفعالة في المحاكم فيما يتعلق
بشكاوى قانون العمل والقانون الجنائي.
• تدريب مسؤولي النيابة العامة على تحديد والتحقيق في حاالت العمل القسري واالسترقاق
واإلتجار بالبشر بكافة أشكاله .إيالء األولوية للتحقيق مع أصحاب العمل والوكالء
المتورطين في ھذه الجرائم ومالحقتھم.
• التحقيق ومحاكمة أصحاب العمل والوكالء الذين ينتھكون نظام العدالة الجنائية بتقديمھم
اتھامات جنائية ملفقة بحق عامالت المنازل.

لوزارة التنمية االجتماعية
• تحسين توفير مالجئ الطوارئ والمساعدات األخرى:
 oإنشاء مالجئ ترعاھا الحكومة لعامالت المنازل الھاربات من االنتھاكات ،أو تقديم
الدعم المالي للمالجئ الخاصة.
 oنشر معلومات عن وجود المالجئ وطرق االتصال بھا بين عامالت المنازل .جعل
ھذه المعلومات متاحة باللغات التي تتحدث بھا عامالت المنازل في عمان.

لحكومات الدول المرسلة للعمالة ،بما فيھا الفلبين وإندونيسيا والھند ونيبال وبنغالدش
وسريالنكا وإثيوبيا وتنزانيا
•

•

•
•
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التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية ،وبروتوكول  2014المكمل
التفاقية منظمة العمل الدولية لسنة  1930بشأن تحريم السخرة ،وعلى اتفاقية حقوق جميع
العمال المھاجرين وأفراد أسرھم ،بالنسبة للدول التي لم تفعل ذلك.
ضمان أن تفي اللوائح الخاصة بوكاالت االستقدام بالمعايير المنصوص عليھا في اتفاقية
منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين ،وفرض رقابة مدققة على
ممارسات االستقدام وفرض عقوبات ملموسة على االنتھاكات.
 oوضع معايير محددة بوضوح على الرسوم وممارسات االستقدام لتجنب أعمال
االحتيال للحصول على مبالغ أعلى أو الخداع من جانب الوسطاء المحليين أو
الوكالء ،ومعاقبة المخالفين.
 oإنشاء آليات تمكن عامالت المنازل من التقدم بمزاعم انتھاكات أصحاب العمل
والوكالء ،في عملھن بالخارج وحين عودتھن.
اشتراط قيام الوكالء المحليين بتقديم اسم وكالة االستقدام في عمان ،التي ستتولى تشغيل
العامالت ،وبيانات االتصال بھا إلى العامالت وعائالتھن.
التعاون مع الدول األخرى المرسلة للعمالة ومع السلطات العمانية للتوصل إلى عقد موحد،
وجعله قابالً لإلنفاذ في عمان وفي البلد المرسل للعاملة.
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•

•

•
•

توفير المعلومات لعامالت المنازل فيما يتعلق بحقوقھن ،وكيفية فھم واالستفادة بشكل فعال
من اإلطار القانوني العماني ،وحول كيفية الوصول إلى الدعم الطارئ والمساعدة القانونية
المتاحة لھن في عمان.
تعزيز قدرات البعثات الدبلوماسية في عمان على مساعدة عامالت المنازل الوافدات من
خالل:
 oإنشاء أو صيانة المالجئ.
 oزيادة أعداد الموظفين المدربين لمساعدة عامالت المنازل في اإلجراءات القانونية،
وترتيب التمثيل القانوني عندما ال تقدمه الحكومة العمانية.
 oتسھيل سرعة تقديم وثائق سفر مؤقتة في حالة عجز العامالت المنزليات عن استعادة
جوازات سفرھن.
 oتبادل المعلومات عن أصحاب العمل ووكاالت التوظيف المصنفة في القائمة السوداء
مع البعثات الدبلوماسية للدول األخرى.
إبالغ السلطات العمانية عن مزاعم انتھاكات أصحاب العمل ووكاالت التوظيف ،لتتمكن من
التحقيق والمحاكمة عند االقتضاء.
جمع المعلومات حول وكاالت التوظيف في دولة اإلمارات من العامالت المھربات من ھناك
إلى عمان ،عندما تتقدم العامالت بشكاوى للبعثات الدبلوماسية في عمان أو عند عودتھن إلى
بالدھن .التنسيق مع البعثات في اإلمارات لضمان أن ھذه البعثات تضع الوكاالت التي
تاجرت بالعامالت من اإلمارات إلى عمان على قائمة سوداء .إبالغ السلطات اإلماراتية عن
ھذه الوكاالت حتى تتمكن من التحقيق والمقاضاة.

لحكومة الواليات المتحدة
• يجب الحفاظ على ترتيب عمان في تقرير االتجار باألشخاص في "المستوى  – 2قائمة
المراقبة" إلى أن تتوفر أدلة واضحة على ارتفاع جھود الحكومة في التحقيق ومالحقة حاالت
االتجار بالبشر ،وكذلك بذل جھود لمكافحة االتجار ،بما يشمل اصالح نظام الكفالة وتمكين
عامالت المنازل من إجراءات الحماية التي توفرھا القوانين الحالية.

ألعضاء مجلس التعاون الخليجي
• تبني التزام واسع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع نطاق حماية قوانين
العمل الوطنية لتشمل عامالت المنازل ،وإصالح أنظمة الكفالة ،وتحسين رقابة التوظيف،
وزيادة فرص الحصول على الخدمات واإلنصاف.
• التنسيق مع السلطات العمانية بما يخص جميع أشكال االتجار باألشخاص عندما تتعلق بدولة
أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
• التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمالة المنزلية ،وبروتوكول  2014المكمل
التفاقية منظمة العمل الدولية لسنة  1930بشأن تحريم السخرة ،واتفاقية حقوق جميع العمال
المھاجرين وأفراد أسرھم.
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 .VIشكر وتنويه
كتبت التقرير روثنا بيغم ،باحثة حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس
ووتش .اعتمد التقرير على بحوث أجرتھا كاتبة التقرير بالتعاون مع فاراز صانعي ،الباحث السابق
في ھيومن رايتس ووتش.
راجع التقرير كل من جانيت والش ،نائبة مدير قسم حقوق المرأة ،وتارا سبھري فر ،باحثة في قسم
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ونائب مدير في قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وكريس ألبن
الكي ،مستشار قانوني أول ،وتوم بورتيوس ،نائب مدير مكتب البرامج.
قدمت مساعدة في المراجعة واإلخراج أناريك سماك ،منسقة أولى بقسم حقوق المرأة ،وسركيس
بلخيان ،منسق قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وساعدت أيضا في اإلخراج غريس تشوي
وفتزوري ھبكنز .قدمت نادين النبلي ،المتدربة بقسم حقوق المرأة ،مساعدات بحثية قيمة.
صممت الرسوم روسيتاراليفا وأنتجتھا ماريا ستانيشيفا.
تنوه ھيومن رايتس ووتش إلى امتنانھا للدعم المالي المقدم من بيث وآندي بيرغس ومؤسسة فورد.

تتوجه ھيومن رايتس ووتش بالشكر لألفراد الذين وافقوا على إجراء المقابالت من أجل ھذا التقرير،
وللنساء الالتي وافقن بشجاعة على مشاركتنا تجاربھن في ُعمان.
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HUMAN RIGHTS WATCH
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نديم حوري ،نائب المديرة
جو ستورك ،نائب المديرة
أحمد بنشمسي ،مدير التواصل والمرافعة
اللجنة االستشارية
كاثرين بيراتيس ،المديرة
آسلي بالي ،مسؤول
األمير موالي ھشام ،مسؤول
بروس راب ،مسؤول
غاري سيك ،مسؤول
أحمد المخيني ،مسؤول
جمال أبو علي
صالح الحجيالن
وجيھة الحويضر
عبدالغني اإليراني
غانم النجار
ليزا أندرسون
شاؤول بخاش
ديفيد بيرنشتاين
روبرت بيرنشتاين
نيثان براون
بول شيفيغني
أحمد الديك
ھناء إدوار
بھي الدين حسن
حسن المصري
منصور فرحان
لبنى فريح غورغيس
آيل كروس
أسوس ھاردي
شوان جبارين
مارينا بينتو كوفمان
يوسف خالت
عزة كامل
أحمد منصور
ستيفان ماركس
حبيب نصار
عبدالعزيز نعيدي
نبيل رجب
فيكي رسكين
غراھام روبنسون
تشارلز شماس
شيد شينبيرغ
سوزان تاماسيبي
مصطفى تليلي
فراس زلت
ھيومن رايتس ووتش
كينيث روث ،المدير التنفيذي
ميشيل ألكساندر ،نائب المدير التنفيذي
والمبادرات العالمية
لين ليفاين ،نائب المدير التنفيذيـ البرامج
تشاك الستينغ ،نائب المدير التنفيذي ،العمليات
وليد أيوب ،مدير تكنولوجيا المعلومات
إيما دالي ،مدير االتصاالات
باربرا غولييلمو ،مدير المالة واإلدارة
باباتوندي أولوغبوجي ،نائب مدير البرامج
دينا بوكيمبنير ،المستشار العام
توم بورتيوس ،نائب مدير البرامج
جيمس روس ،مدير القانونية والسياسية
جو ساوندرز ،نائب مدير البرامج
فرانسيس سينا ،مدير الموارد البشرية

الملحق األول :رسالة الى شرطة عمان السلطانية
تستعرض النتائج التي توصلت إليھا ھيومن رايتس
ووتش ،وتلتمس الحصول على معلومات
 7يونيو/حزيران 2016
معالي الفريق الركن حسن بن محسن الشريقي ،المفتش العام للشرطة والجمارك
شرطة عمان السلطانية
مسقط
سلطنة ُعمان
معالي الفريق الركن:
بداية ،أوجه تھنئتي بحلول شھر رمضان المبارك إلى سيادتكم وجميع العاملين في
شرطة عمان السلطانية ،وأرجو أن تتقبلوا تحياتي نيابة عن ھيومن رايتس ووتش.
أكتب إليكم لطلب معلومات بشأن عامالت المنازل المھاجرات في ُ
عمان.
ساندت ھيومن رايتس ووتش حقوق العامالت في أنحاء العالم ألكثر من  10سنوات،
بما في ذلك دول الخليج األخرى .تقرير "المطالبة بالحقوق :حركات عامالت المنازل
والتطور العمالي إلصالح العمل" الذي نشرناه في  2013يسلط الضوء على التقدم
الحاصل ،فضال عن الخطوات الواجب اتخاذھا .عَلمنا أن ُعمان تدرس ادراج عامالت
المنازل بقانون العمل ،وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف ُ
عمان" .نرحب بھذه الخطوة.
قابلت ھيومن رايتس ووتش عام  2015عامالت منازل في ُعمان ،وسعت للقاء
مسؤولين في الحكومة ،إال أن ذلك لم يحدث .نرفق ملخص النتائج األساسية التي
توصلنا لھا بناء على المقابالت التي أجريناھا ،وكذلك أسئلتنا فيما يتعلق بالسياسات
واإلجراءات الحكومية .تلتزم ھيومن رايتس ووتش بتقارير نزيھة ودقيقة ،وتسعى إلى
فھم وجھات نظر الحكومة العُمانية .نرجو أن يصلنا ردا كتابيا منكم قبل نھاية يوم 1
يوليو /تموز  ،2016لنتمكن من تقديم ردودكم ذات الصلة في تقريرنا ال ُمقبل وغيره من
المواد .نكتب أيضا إلى عدد من الوزارات والھيئات والمنظمات أسئلة ذات صلة حسب
مسؤولياتھم.
نتطلع إلى زيارة ُعمان في يوليو/تموز واللقاء بكم لمناقشة ھذه األمور بشكل شخصي.
يرجى االتصال بزميلتي إنيركه سماك على xxxx@hrw.org :أو .+1 xxx xxx xxxx
سيتولّى الموظفون المعنيون الرد على أي أسئلة ،وتلقّى ردودكم على األسئلة المرفقة،
وتواريخ إمكانية عقد االجتماع .أشكركم الھتمامكم.
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أمستردام · بيروت · برلين · بروكسيل ·شيكاغو · جنيف ·جوهان سبورغ · لندن · لوس آنجلس ·موسكو · نيروبي · نيو يورك · باريس ·
سان فرانسيسكو

-طوكيو

· تورنتو · واشنطن  -زيورخ

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

ليزل غيرنتھولتز
المديرة
قسم حقوق المرأة
ملخص لنتائج ھيومن رايتس ووتش ،وأسئلة بشأن أوضاع عامالت المنازل المھاجرات في عُمان
 .1خلفية البحث
قابل باحثان من ھيومن رايتس ووتش خالل زيارة بحثية إلى ُعمان في مايو/أيار  59 ،2015عاملة
منازل مھاجرات يعملن حاليا – أو عملن سابقا – في عمان .طلبت ھيومن رايتس ووتش اجتماعات
مع الحكومة ،لكنھا لم تحظى بالموافقة حتى اآلن.
رغم أن ھيومن رايتس ووتش ال تعتمد على أي نتائج إحصائية قد تستقيھا من المقابالت المتعلقة
بموضوع سوء معاملة عامالت المنازل في ُعمان ،إال أن ھذه المقابالت تساعد كثيرا على توضيح
كيفية ومدى تعامل الحكومة العمانية مع التزاماتھا بموجب القانون الدولي لحماية حقوق العامالت،
ُ
جريَت المقابالت في أماكن مختلفة .لم
وتوفير آليات فعّالة لمعالجة انتھاكات الحقوق عند وقوعھا .أ ِ
يكن ھناك أي اتصال بين من قابلناھم ،وتحدثوا بلغات مختلفة .تحدث كل من قابلناھم على أنواع
متشابھة من سوء المعاملة ،ما يُبرز وجود أنماط معينة من تعامل بعض أصحاب العمل مع العامالت.
تعتقد ھيومن رايتس ووتش أن المشاكل واالنتھاكات التي ذكرت منتشرة على نطاق أوسع ،نظرا
لالتساق الواسع لشھادات من قابلناھم.
العمل المنزلي ھو أحد أشكال العمل الھامة للنساء المھاجرات ،وندرك أن عديد العامالت لديھن
تجارب إيجابية في سلطنة ُعمان .رغم ذلك ،وجدنا خالل أبحاثنا كثيرا من العامالت الالئي زعمن
ارتكاب أرباب العمل النتھاكات خطيرة ،في ظروف أدت إلى استنتاجنا أن نظام الكفالة في سلطنة
عمان ،باإلضافة إلى عدم وجود قانون عمل يحمي عامالت المنازل ،كذلك الذي يحمي العمال
اآلخرين ،يعرّض ھؤالء النساء للخطر .أفادت عامالت منازل أن أصحاب العمل لم يدفعوا أجورھن
المستحقة ،وصادروا جوازات سفرھن ،ومنعوھن من التواصل مع عائالتھن وعرضوھن لإليذاء
البدني أو الجنسي ،ولمضايقات لفظية ونفسية ،وحرموھن من الغذاء والراحة الكافية.
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 .2النتائج األساسية
وثّقنا في البحث انتھاكات بحق عامالت المنازل المھاجرات خالل عملية التوظيف والعمل ،وكذلك
عندما يطلبن المساعدة أو وسائل االنتصاف لسوء المعاملة .كما درسنا اإلطار القانوني وحددنا
المشاكل التي تساعد على تسھيل مثل ھذه األوضاع.
 2.1نظام الكفالة وعدم المساواة في قانون حماية العمل والعقود القياسية
نقّدم في ھذا القسم فھمنا لإلطار القانوني والتنظيمي لعامالت المنازل في سلطنة عمان ،واألدلة على
أن الحكومة تدرس اإلصالحات .نرحّب بأي مالحظات حول فھمنا إلطار السياسة العامة ،وكذلك
على األسئلة أدناه.
ال يمكن بموجب نظام تأشيرة الكفالة في سلطنة عمان ،كما تعلمون ،للعامالت المھاجرات العمل لدى
صاحب عمل جديد دون الحصول على إذن من صاحب العمل الحالي ،حتى لو انتھى العقد المبرم
بينھما ،وحتى عندما يكون صاحب العمل مسيئا .عالوة على ذلك ،يمكن ألصحاب العمل إلغاء تأشيرة
العامالت في أي وقت .يمكن معاقبة العامالت الالئي يتركن العمل دون موافقة صاحب العمل بسبب
"الھروب" بغرامات مالية واإلبعاد والمنع.
قالت ُعمان لـ "مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة" عام  ،2011إنھا تبحث عن بدائل لنظام
الكفيل ،ولكن ھذه العملية لم تكتمل بعد .لم تق ّدم الحكومة أي مقترحات بديلة ملموسة منذ ذلك الحين،
على ح ّد علم ھيومن رايتس ووتش.
يستثني قانون العمل العماني صراحة عامالت المنازل ،ولديھن حماية أساسية فقط بموجب اللوائح
التنظيمية لعامالت المنازل لعام  .2004ال يح ّ
ق لھن التمتع بحماية قانونية متكافئة كتلك الممنوحة
لمعظم العمال اآلخرين ،مثل تحديد ساعات وأحكام العمل وأجر العمل اإلضافي .الحظنا أن ُعمان
تدرس حاليا تعديل قانون العمل .ورد في صحيفة "ذا تايمز أوف ُعمان" يوم  28أبريل/نيسان 2016
أن مستشار وزير القوى العاملة أخبر الصحيفة أن ھناك خططا لـ "إضفاء الشرعية على حقوق
العامالت المنزليات وتوفير حماية أفضل لھن" ،وأن ذلك سيكون "إ ّما في قانون العمل الجديد أو في
فصل مستقل".
أصدرت السلطات العمانية عام  2011عقد عمل قياسي ينبغي على أصحاب العمل استخدامه عند
التق ّدم بطلب للحصول على تصريح دخول عامالت منازل ،ويشمل العقد يوم راحة في األسبوع،
و 30يوم إجازة مدفوعة األجر كل عامين .ومع ذلك ،فإن العقد ال يعالج بأي شكل من األشكال غياب
الحماية القانونية ،ولم يُفرض استخدامه بالشكل الكافي .يقّدم العقد أيضا أقل مما ُو ِعدت به العامالت
في بلدانھن أثناء عملية التوظيف ،وأقل بكثير من المعايير الدولية.
مفتشو العمل ليس لھم سلطة متابعة العامالت في المنازل ،وبالتالي ال توجد عمليات تفتيش ألوضاع
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العامالت الالئي يعملن في المنازل الخاصة.

تحظر ُعمان مصادرة جوازات السفر بموجب "تعميم وزارة القوى العاملة رقم  ،"2006/2ولكن ال
يبدو أن ھناك أي عقوبات واضحة ألرباب العمل الذين ينتھكون ھذا التعميم.
يحظر "النظام األساسي للدولة" في ُعمان العمل القسري ،وكذلك قانون العمل ،الذي ينصّ على
عقوبة السجن لشھر واحد أو غرامة قدرھا  500﷼ عماني ) 1300دوالر أمريكي( .ليس من
الواضح أن الحظر والعقوبة بموجب قانون العمل تنطبق على عامالت المنازل ،نظرا إلى أن قانون
العمل يستثنيھن ،وأن اللوائح التنظيمية لعامالت المنازل لعام  2004لم تذكر شيئا عن العمل القسري.
يجرّم قانون العقوبات العماني االسترقاق وتجارة الرقيق ،ولكن ليس العمل القسري .وال يعرّف
القانون االسترقاق وتجارة الرقيق.
تنص "اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل الالئق للعمال المنزليين رقم  "189على أن تضمن
الحكومات لعامالت المنازل حماية عمل مساوية لتلك التي تشمل العاملين في القطاعات األخرى،
والتي تغطي ساعات العمل والحد األدنى لألجور والتعويض عن العمل اإلضافي ،وفترات الراحة
اليومية واألسبوعية والضمان االجتماعي وحماية األمومة .كما تُلزم االتفاقية الحكومات بحماية
عامالت المنازل من العنف وسوء المعاملة ،وتنظيم وكاالت التوظيف ومعاقبتھا على االنتھاكات،
وضمان مراقبة وتطبيق قواعد عمل فعالة متعلقة بعامالت المنازل .ص ّوتت عمان لصالح اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  ،189لكنھا لم تصادق على ھذه المعاھدة األساسية.
األسئلة
 .1ھل ھناك أي آلية تسمح لعامالت المنازل بترك العمل أو االنتقال إلى صاحب عمل آخر دون
موافقة صاحب العمل الحالي ،مع الحفاظ على وضعھا القانوني؟ إذا كان األمر كذلك ،كيف؟
يرجى تحديد القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة.
 .2ھل تنظر ُعمان في بدائل لنظام الكفالة؟ يرجى شرح أي بدائل ملموسة يجري النظر فيھا ،بما
في ذلك كيفية ارتباطھا بالعامالت في المنازل.
 .3يحظر مصادرة جواز السفر بموجب تعميم وزارة القوى العاملة رقم  ،2006/2إال أن
التعميم ال ينص على أي عقوبات على أرباب العمل الذين ينتھكونه .ھل ھناك أي قوانين أو
سياسات تسمح بفرض عقوبات على مصادرة جواز السفر؟ إذا كان األمر كذلك ،ما ھي
السياسات وما ھي العقوبات؟ وكم عدد حاالت مصادرة جوازات السفر الموثّقة لدى شرطة
عمان السلطانية؟
 .4ھل حظر العمل القسري والعقوبات ذات الصلة في قانون العمل يشمل عامالت المنازل؟ ھل
ھناك أي عقوبات أخرى للعمل القسري منصوص عليھا في القوانين أو اللوائح األخرى التي
تشمل أرباب عمل عامالت المنازل؟
 .5ھل االسترقاق وتجارة الرقيق معرّفة في قوانين أو لوائح غير قانون العقوبات؟
"باعوني"
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 .6تطرّق مقال صادر في ذي تايمز أوف عمان في مارس/آذار  2016لموضوع مطالبة
أصحاب العمل لعامالت المنازل بدفع مبلغ مالي كي يوقعوا لھن على "التسريح" أو "شھادة
ّ
ليتمكن من االنتقال لصاحب عمل آخر .نقل المقال عن مسؤول بوزارة
عدم االعتراض"
القوة العاملة قوله إن ھذه الممارسة "غير قانونية" .ما ھو القانون الذي يحظر ھذه الممارسة؟
وھل توجد عقوبات خاصة بھا؟ يُرجى تحديد القوانين والقواعد ذات الصلة.
 2.2االنتھاكات والتعويضات

انتھاكات بحق عامالت المنازل
ثلث عامالت المنازل الالتي قابلتھن ھيومن رايتس ووتش تقريبا قلن إن أصحاب العمل أساؤوا إليھن
بدنيا أو جنسيا .قالت معظمھن أن أصحاب العمل يسيئون إليھن لفظيا ،بما فيه عن طريق الصراخ
عليھم ،والتھديد بالقتل ،وإطالق أسماء مھينة عليھن.
العديد من عامالت المنازل قلن إن أصحاب العمل أ ّخروا دفع رواتبھن أو دفعوا أقل مما كان مستحقّا.
لم يدفع البعض أجورھن على اإلطالق .اشتكت عامالت المنازل كلھن تقريبا من العمل لساعات
طويلة تصل إلى  15ساعة يوميا ،وفي الحاالت القصوى ،تصل إلى  21ساعة يوميا بدون راحة أو
يوم عطلة ،حتى لو ّ
كن مرضى أو مصابات.
عملت النساء في بعض الحاالت ،لدى عائالت كبيرة وموسعة ،أو في عدة منازل ،ما يرفع من عبء
العمل وطول فترته .وصفت عامالت المنازل ممارسات أرباب العمل الشائعة التي تبقيھن معزوالت
عن أي موارد ،كمصادرة جوازات السفر ،والقيود الصارمة على االتصاالت ،والحبس في المنزل.
قالت بعض عامالت المنازل إن أرباب عملھن يقدمون لھن غذاء غير كاف أو فاسد ،ويوبخوھن أو
يضربوھن عندما يطلبن أكثر .وصفت بعض عامالت المنازل أيضا ظروف النوم غير الالئقة وغير
الكافية في منازل أصحاب العمل ،بما يشمل المطابخ وغرف المعيشة ،أو مع أطفال صغار.
قالت عدة عامالت منازل لـ ھيومن رايتس ووتش إن أرباب العمل ووكالء تاجروا بھن عبر دولة
اإلمارات العربية المتحدة إلى عمان .تجلب الكثير من عامالت المنازل إلى عمان عبر ھذه الحدود،
وفقا لمسؤولي سفارات عدة بلدان منشأ ،للتملص من اللوائح أو التتبع من قبل سفارات بلدان العامالت
األصلية .وصفت بعض العامالت إجبار أرباب العمل لھن على العمل تحت التھديد بـ "خطر
العقوبة" ،مثل الضرب ،أو حجب الرواتب ،أو التھديد بالقتل ،أو تلفيق الجرائم لھن .نظرا للعدد
الكبير لتقارير االتجار بعامالت المنازل أو اجبارھن على عبور ھذ الحدود ،يعتبر عدد المحاكمات
واإلدانات لمثل ھذه الجرائم منخفض بشكل الفت.
قالت عدة عامالت أيضا إن أصحاب العمل أخبروھن أنھم "اشتروھن" ،وطالبوا برسوم االستقدام
مقابل "إطالقھن" لمغادرة البالد أو العمل لدى صاحب عمل آخر.
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عدم وجود مأوى ،وعوائق تحول دون اإلنصاف
ھناك عدد قليل جدا من خيارات المأوى لعامالت المنازل الالئي قلن إنھن ھربن من منازل أصحاب
العمل بسبب سوء المعاملة .رغم وجود عدد قليل من المالجئ الحكومية للنساء اللواتي يتعرضن
لالتجار ،لم تنشئ السلطات أي مأوى طوارئ رسمي خاص بعامالت المنازل .توفر بعض السفارات
المأوى والمساعدة لمواطنيھا ،بعكس كثير من السفارات األخرى ،حتى تلك التي تفتقر إلى القدرات
والظروف المالئمة .قالت بعض العامالت عندما ذكرت اإلساءات لوكاالت التوظيف الخاصة بھن،
إن الوكالء احتجزوھن ،واعتدوا عليھن بالضرب ،وأجبروھن على العمل لعائالت جديدة ضد
إرادتھم .قالت بعض العامالت إنھن عندما طلبن العودة إلى ديارھن ،أجابھن وكالء التوظيف أن
عليھن أوال تسديد رسوم االستقدام المرتفعة التي دفعھا كفالؤھن.
قالت كثير من عامالت المنازل الالئي ذھبن إلى الشرطة طلبا للمساعدة إن الضباط رفضوا تسجيل
شكاويھن وأعادوھن إلى أصحاب العمل أو وكاالت التوظيف .قلن إن الشرطة لم تتابع الشكاوى،
وفي عديد من الحاالت ،قالت العامالت إن أصحاب العمل ضربوھن بعد أن أعادتھن الشرطة.
قال محامون ومسؤولون في بلدان العامالت األصلية لـ ھيومن رايتس ووتش إن ثقتھم ضعيفة في
إجراءات تسوية النزاع العمالي القائمة أو المحاكم كآليات قادرة على تأمين تعويض لعامالت
المنازل .قال بعض مسؤولي السفارات أنھم لم يشجعوا عامالت المنازل على متابعة مثل ھذه السبل
ألن العملية طويلة ،ومن غير المرجح أن تنجح ،وال يمكن لھن العمل خاللھا.
تخاطر العامالت الالئي يتركن المنازل التي يعملن فيھا ،بإبالغ أرباب عملھن أنھن "مختفيات"،
وھي جريمة إدارية يمكن أن تؤدي إلى اإلبعاد وفرض الحظر على العمل في المستقبل ،أو رفع
شكوى جنائية ضدھن .قالت بعض العامالت إن أصحاب العمل لفقوا لھن تھم سرقات عندما طلبن
رواتبھن أو ھربن من سوء المعاملة.
أسئلة:

.1
.2

.3
.4

"باعوني"

ھل ھناك أي مأوى توفره الحكومة العمانية لعامالت المنازل الالئي يھربن من اإلساءة؟
يرجى تأكيد عدد المالجئ ،وقدرة االستيعاب ومواقعھا.
ھل يستقبل مأوى مكافحة االتجار بالبشر في ُعمان عامالت المنازل الالئي يھربن من إساءة
صاحب العمل؟ إذا كان األمر كذلك ،كم عدد األفراد الذين استقبلھم المأوى منذ افتتاحه؟
ماھي الظروف التي تسمح لعامالت المنازل باللجوء إلى المأوى؟
ھل حوكم أشخاص بتھم تتعلق بالعمل القسري ،وكم عددھم منذ عام 2010؟ كم عدد الذين
أُدينوا من بينھم؟
ھل حوكم أشخاص بتھم تتعلق باالتجار باألفراد إلجبارھم على العمل ،وكم عددھم منذ عام
2010؟ كم عدد الذين أُدينوا منھم؟ يرجى تقديم تفاصيل ،وال سيّما بالنسبة لحاالت العامالت
المنزليات ،بحسب جنسية الجاني والمجني عليه ،والعقوبة.
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 .5ھل حوكم أشخاص بتھم تتعلق باالسترقاق أو تجارة الرقيق ،وكم عددھم منذ عام 2010؟ كم
عدد الذين أُدينوا منھم؟
 .6استجابة الشرطة للشكاوى
أ .ما اإلجراءات الرسمية ،إن وجدت ،التي على ضباط الشرطة اتبّاعھا عند تلقّي شكاوى
ذات طابع جنائي من عامالت المنازل األجنبيات ،بما في ذلك االعتداء الجنسي والجسدي
والتحرش أو االعتداء اللفظي والحبس القسري والسخرة أو االتجار ،أو الحرمان من الطعام؟
ب .ما ھي اإلجراءات التي يجب أن يتبعھا ضباط الشرطة بشأن الشكاوى ذات الطبيعة
التعاقدية ،مثل عدم دفع الرواتب المتفق عليھا ،وعدم منح أيام راحة أسبوعية ،وإجبار
العامالت على العكل لساعات إضافية؟
ج .ما ھي الخطوات التي على ضباط الشرطة اتبّاعھا عند التحقيق في حاالت اإلصابات
الشديدة التي تطال عامالت المنازل الھاربات من سوء المعاملة؟
د .ما ھو اإلجراء واآلليات الرسمية المتاحة للنساء الالئي يبلغن عن االعتداء الجنسي؟ على
سبيل المثال ،ھل ھناك ضباط من اإلناث ،ما ھي االختبارات الطبية الشرعية التي يتم
إجراؤھا ،وھل يق ّدم العالج الطبي؟
ه .يرجى وصف التدريب الذي تتلقاه الشرطة بشأن كيفية التعامل مع الجرائم بحق عامالت
المنازل ،بما في ذلك تحديد القضايا العمالية واالتجار القسري .ما ھو التدريب الذي يخضع
له ضباط الشرطة للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي على وجه الخصوص؟
و .ھل توجد آليات رقابة لرصد امتثال ضباط الشرطة لإلجراءات عند التعامل مع حاالت
عامالت المنازل؟
ز .ھل يوجد مترجمون عندما ترغب عامالت المنازل بتقديم شكوى للشرطة ضد صاحب
العمل؟
 .7معايير أخرى بشأن أصحاب العمل والتعويض لعامالت المنازل
أ .ھل تقدم الحكومة العمانية المال لدفع تكاليف رحالت العامالت المنزليات؟ إذا كان األمر
كذلك ،في أي ظرف يتم ذلك؟
ب .ھل يمنع الكفالء المسيئون من توظيف عامالت منزليات جديدات؟
 .8وكاالت التوظيف
أ .ھل أجرت الحكومة أي تحقيق في الشكاوى المقدمة من عامالت المنازل بشأن انتھاكات
من قبل وكاالت التوظيف؟ إذا كان األمر كذلك ،كم تحقيقا أجرت في 2016-2014؟ ما ھي
نتائج ھذه التحقيقات؟
ب .ھل تنسق عمان مع دولة اإلمارات في التحقيق مع وكاالت التوظيف التي اتھمتھا
عامالت المنازل باالتجار ،وبخاصة تلك الموجودة على حدود إمارة العين )اإلمارات(
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والبريمي )عمان(؟ إذا كان األمر كذلك ،يرجى وصف طبيعة ھذا التنسيق وأي تحقيقات
مشتركة أو إجراءات إنفاذ اتخذت في .2016-2014
 .9اإلجراءات الجنائية وحاالت التواري عن األنظار بحق عامالت المنازل
أ .كم عدد العامالت المنزليات المھاجرات المتھمات بارتكاب جرائم في  ،2016-2014وفقا
لالتھامات الموجھة من قبل أرباب أعمالھن؟ ما ھي التھم )على سبيل المثال :السرقة،
والعالقات غير المشروعة ،واالعتداء ،والسحر ،وما إلى ذلك(؟
ب .كم من ھؤالء النساء محتجزات في انتظار المحاكمة؟ في أي سجون أو مراكز احتجاز؟
ج .ھل اتصلت عامالت المنازل المحتجزات قيد التحقيق على خلفيات جنائية بمحامين
ومترجمين عند االستجواب؟ إذا كان األمر كذلك ھل ھي مجانية؟
د .ھل يسمح لعامالت المنازل االتصال بسفاراتھن أثناء فترة االستجواب؟
ه .ما ھي العقوبات التي تنطبق على العامالت المختفيات؟
و .كم عدد تقارير التواري عن األنظار التي وجھت ضد عامالت المنازل في -2014
2016؟ يرجى تقديم أي بيانات متاحة بشأن نتائج ھذه الحاالت.
ز .كم عدد العامالت المنزليات المھاجرات الالئي تمت إدانتھن وحكم عليھن بالسجن في
2016-2014؟ ما ھي الجرائم؟ يرجى تقديم بيانات عن مدة أحكام العقوبات.

"باعوني"

70

"باعوني"
انتهاك واستغﻼل عامﻼت المنازل في ُعمان
توجد أكثر من  130ألف عاملة منزلية وافدة في عمان .تأتي معظمهن من الفلبين وإندونيسيا والهند وسريﻼنكا ونيبال وبنغﻼدش وإثيوبيا ،ويعملن في الطبخ
والتنظيف ورعاية اﻷطفال والمسنين .البعض منهن يكسبن رواتب ﻻئقة ويعملن في ظروف جيدة ،إﻻ أن البعض اﻵخر يجدن أنفسهم محاصرات في ظروف
سيئة ،ويكتمن معاناتهن وراء أبواب موصدة.
يعتمد تقرير "باعوني" :انتهاك واستغﻼل عامﻼت المنازل في ُعمان على  59مقابلة مع عامﻼت منزليات ومحامين وموظفين في سفارات وأشخاص آخرين ليوثق
فشل قوانين وسياسات ُعمان في توفير الحقوق والسﻼمة لعامﻼت المنازل ،وتمكين أصحاب العمل من اﻻنتقام من العامﻼت الﻼتي يهربن من سوء المعاملة.
وصفت عامﻼت المنازل مجموعة واسعة من اﻻنتهاكات ،كمصادرة أصحاب العمل لجوازات سفرهن ،وعدم دفع رواتبهن كاملة ،وإجبارهن على العمل ساعات
طويلة بﻼ راحة أو أيام إجازة ،وحرمانهن من الغذاء الكافي والظروف المعيشية الﻼئقة .قالت بعضهن إن أصحاب العمل اعتدوا عليهن جسديا ،وتحدث بعضهن
عن حاﻻت اعتداء جنسي .اﻻنتهاكات التي تحدثت عنها العامﻼت ترقى أحيانا إلى العمل القسري أو اﻻتجار بالبشر.
ﻻ تلقى عامﻼت المنازل الوافدات مساندة لمواجهة هذه اﻻنتهاكات .مثل باقي دول الخليج ،تعتمد عمان على نظام عمل خاص بالعمالة الوافدة (ُيعرف بـ نظام
ُ
الكفالة) لمعاقبة العامﻼت الﻼتي يتركن أصحاب عملهن أو يغيرن وظائفهن دون موافقة أصحاب العمل .باﻹضافة إلى ذلك ،تستثني عامﻼت المنازل من الحماية
التي يوفرها قانون العمل العماني .تدعو هيومن رايتس ووتش ُعمان ﻹصﻼح هذه القوانين والسياسات لتشمل حماية جميع عامﻼت المنازل الوافدات ،بما
يتماشى مع المعايير الدولية .على الحكومة أيضا إجراء تحقيقات شاملة في اﻻنتهاكات بحق عامﻼت المنازل ومحاكمة المسؤولين عنها.

عاملة منزلية وافدة ترعى طفﻼ يلعب في “ماجيك بﻼنيت” ،في
مركز “سيتي سنتر” للتسوق ،مسقط ،عمان.
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