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الأ�شا�شية يف  املبادئ واحلقوق  ب�شاأن  الدويل الإعالن  العمل  العام 1998، اعتمد موؤمتر  يف 
العمل الذي يق�شي من جميع الدول الأع�شاء يف منظمة العمل الدولية احرتام وتعزيز املبادئ 
اأو الإلزامي. ويف العام  اأ�شكال العمل اجلربي  الأ�شا�شية يف العمل، منها الق�شاء على كافة 
2001، اأطلقت املنظمة برنامج العمل اخلا�ص مبكافحة العمل اجلربي )SAP-FL( لقيادة 
اإثراء قاعدة  وامل�شاهمة يف  بالب�شر،  العمل اجلربي والجتار  اإىل مكافحة  الرامية  امل�شاعي 

املعارف العاملية، وتعزيز قدرات الهيئات الثالثية و�شائر اجلهات املعنية يف هذا املجال.

احلكومات  من  لعدد  الفني  الدعم  تقّدم  الدولية  العمل  منظمة  بداأت  احلني،  ذلك  ومنذ 
الوطنية  الق�شاء  واأجهزة  احلكومية  غري  واملنظمات  العمل  واأ�شحاب  العمال  ومنظمات 
وغريها من اجلهات، للم�شاهمة يف تطوير قدرتها على الوقاية من العمل اجلربي والجتار 
بالب�شر ومالحقة اجلناة. كما اأطلقت املنظمة "التحالف العاملي �شد العمل اجلربي" بالتعاون 
مع الحتاد الدويل للنقابات العمالية واملنظمة الدولية لأ�شحاب العمل، بغية تطوير قدرات 

ال�شركاء الجتماعيني على الت�شدي الفعلي لظاهرة العمل اجلربي.

الإدارة  نتيجة  بالب�شر  والجتار  اجلربي  العمل  يقع  ما  غالًبا  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  ويف 
املعتمدة لهجرة الأيدي العاملة التي تفتقر اإىل الفعالية وتعّر�ص بالتايل العمال املهاجرين 
 )MIGRANT( خلطر ال�شتغالل. ترّوج دائرة هجرة اليد العاملة يف منظمة العمل الدولية
لعتماد مقاربة لهجرة الأيدي العاملة تكون قائمة على احلقوق، وللم�شاركة الثالثية يف بلورة 
بالعمال  املتعلقة  تلك  ول�شيما  الدولية  العمل  اتفاقيات  مع  مت�شًيا  ال�شلة،  ذات  ال�شيا�شة 
العمال  واتفاقية  )رقم97(   1949 )مراجعة(،  املهاجرين  العمال  اتفاقية  اأي  املهاجرين، 
هجرة  ب�شاأن  الأطراف  متعدد  والإطار   )143 )رقم   1975 تكميلية(،  )اأحكام  املهاجرين 

الأيدي العاملة.

ومن اأجل الإحاطة بظاهرة الجتار بالب�شر يف ال�شرق الأو�شط، اأطلقت املنظمة موؤخًرا بحًثا 
اإقليمًيا طموًحا هدفه التعّرف على اأمناط الجتار ال�شائدة يف املنطقة وا�شتكمال الدرا�شات 
اأبرز  مب�شح  امل�شروع  هذا  ي�شمح  النوعية،  الأبحاث  خالل  فمن  املو�شوع.  هذا  حول  املتاحة 
�شانعي  ويزّود  واجلن�ص،  العمل  يف  ا�شتغاللهم  بغر�ص  بالب�شر  لالجتار  املعتمدة  الأ�شاليب 
ال�شيا�شات يف املنطقة باإر�شادات فنية ت�شاعدهم على الت�شدي لهذه الظاهرة. لقد اأجرى 
للعمال  وممثلني  حكوميني  م�شوؤولني  من  ا  �شخ�شً  650 من  اأكرث  مع  مقابالت  البحث  فرق 
وعمال  حكومية  غري  منظمات  يف  وم�شوؤولني  املهاجرين  الرعايا  واأعيان  العمل  واأ�شحاب 
مهاجرين. وانتقى اأربعة بلدان لإجراء الأبحاث الأ�شا�شية فيها، هي الأردن والكويت ولبنان 
التي  البيانات  بالتعّمق يف حتليل  امل�شاركة  تنّوع اجلهات  العربية املتحدة. ف�شمح  والإمارات 

متهيد
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رّكزت على العمل املنزيل والعمل يف الرتفيه والبناء وال�شناعة واملالحة البحرية والزراعة.

اأو�شح عن طبيعة العمل اجلربي والجتار بالب�شر  والهدف من هذه الدرا�شة تكوين �شورة 
تلك  بف�شل  تالًيا،  وال�شعي  عملهم،  يف  اخلدمات  وموردو  ال�شيا�شات  �شانعو  بها  ي�شتعني 
املعارف، لتطوير الردود املناِه�شة لالجتار يف املنطقة والق�شاء الفعلي على هذه الظاهرة 

املرفو�شة لال�شتغالل الب�شري.

ندى النا�شف
املدير العام امل�شاعد

املدير الإقليمي للدول العربية
منظمة العمل الدولية
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األين�ص  املنظمة غري احلكومية  هارتالند  ال�شكر من  بجزيل  الدولية  العمل  تتقّدم منظمة 
ومراجعة  البيانات  وجمع  البحث  ت�شميم  يف  م�شاهمتها  على   "Heartland Alliance"

الدرا�شة.

اأبحاث  اإىل  بال�شتناد  ن�شري،  واأليك�ص  هاروف-تافيل  هيلني  بقلم  التقرير  هذا  اأُعد  لقد 
وتولت  �شباغ.  وغادة  بوين  وهيلني  رباعي،  زينب  من  م�شكورة  مب�شاعدة  املوؤلفتان  اأجرتها 

مكايلي دو كوك الإ�شراف الفني على ت�شميم البحث واملنهجية املعتمدة.

ومنا �شكر خا�ص لرئي�ص املجموعة ال�شت�شارية اأظفر خان واأع�شاء املجموعة مبن فيهم، من 
منظمة العمل الدولية: بيات اأندري�ص، ومكايلي دو كوك، وهان�ص فان در غلند، و�شيمل اإ�شيم، 
رام�شي  األين�ص:  هارتالند  ومن  طياح،  جوزي  وماري  �شعيد  وم�شطفى  جفني،  وغودرون 
تزاناتو�ص،  وزافريي�ص  رايلي،  اأو  كارولني  اإىل  مو�شول  وال�شكر  جيمينو.  واأوليفيا  اأ�شور  بن 
واإميانويال بوزان وباتريك دارو وروزيندا �شيلفا ورهام را�شد من منظمة العمل الدولية على 

اآرائهم الفنية.

لقد �شاهم الكثريون يف هذا البحث، وبالتايل يطيب للموؤلفتني اأن تعربا عن عميق المتنان 
جلميع الذين وافقوا على امل�شاركة يف املقابالت، كما تعربان عن تقديرهما لوزارات العمل 
�شكر  ومنا  البحث.  لفريق  املقدم  امليداين  لدعمها  والإمارات  ولبنان  والكويت  الأردن  يف 
خا�ص للجنة الوطنية الأردنية ملكافحة الجتار، واللجنة الإماراتية ملكافحة الجتار، ومركز 
الأجانب يف كاريتا�ص لبنان، بالإ�شافة اإىل جيليان �شومر�شكايلز على م�شاهمتها يف اأعمال 
التنقيح وجوزيف نعيم وداين ع�شي على ت�شميم الطباعة ونيكول دهان لإ�شرافه على طباعة 

الدرا�شة.

راجع هذه الدرا�شة الدكتور حممد مطر، املدير التنفيذي مل�شروع احلماية يف جامعة جونز 
هوبكنز.

امل�شاعدة  ووكالة  والتعاون،  للتنمية  ال�شوي�شرية  الوكالة  من  بتمويل  البحث  هذا  ُنفذ  لقد 
الأيرلندية، وموازنة منظمة العمل الدولية.

والتعليقات  والآراء  الأفكار  عن  امل�شوؤولية  كامل  تتحّمالن  املوؤلفتني  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
ال�شوي�شرية  الوكالة  �شيا�شات  بال�شرورة  تعك�ص  اأو  متّثل  ل  فهي  التقرير،  هذا  يف  الواردة 

للتنمية والتعاون اأو وكالة امل�شاعدة الأيرلندية.

�سكر وتقدير
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�شحايا  يقعون  الذين  الرا�شدين  والعمال  العامالت  و�شع  على  ال�شوء  الدرا�شة  هذه  تلقي 
العمال  املنطقة خلداع  امل�شتعملة يف  الأ�شاليب  الدرا�شة  الأو�شط. وحتّلل  ال�شرق  الجتار يف 
التي  للعوائق  اإ�شافة  اأنواعه،  العمل اجلربي مبختلف  واإيقاعهم يف فخ  ال�شعفاء  املهاجرين 
متنعهم من مغادرة العمل1 . كما تنظر اإىل اأداء احلكومات ومنظمات العمال واأ�شحاب العمل 
و�شائر اجلهات املعنية بغية الت�شدي لالجتار بالب�شر، وتقرتح التو�شيات حول كيفية تعزيز 

فعاليته يف امل�شتقبل2 .

لقد قّدرت منظمة العمل الدولية يف العام 2012 عدد �شحايا العمل اجلربي بـ 20.9 مليون 
�شحية يف العامل يف اأي وقت من الأوقات، منهم 68 يف املائة هم �شحايا ال�شتغالل اجلربي 
و10  اجلن�ص  يف  اجلربي  ال�شتغالل  �شحايا  املائة  يف  و22  اخلا�ص  القت�شاد  يف  العمل  يف 
الأو�شط، قدرت منظمة  ال�شرق  الدولة. ويف  تفر�شه  الذي  العمل اجلربي  املائة �شحايا  يف 
العمل الدولية وجود 600000 �شحية للعمل اجلربي واإرغام 3.4 بالألف من �شكان املنطقة 
امل�شكلة  طبيعة  حول  الدقيقة  البيانات  ندرة  من  الرغم  وعلى  لإرادتهم.  خالًفا  العمل  على 
املدين  املجتمع  ومنظمات  الجتماعيني  وال�شركاء  احلكومات  عدد  ارتفع  الفعلي،  وحجمها 
الذين انخرطوا يف الت�شدي لظاهرة العمل اجلربي والجتار بالب�شر يف ال�شنوات الأخرية، 

�شواء على �شعيد القانون اأو ال�شيا�شة العامة اأو تقدمي الدعم.
و�شعًيا منها لفهم الجتار بالب�شر يف ال�شرق الأو�شط ب�شورة اأف�شل، اأطلقت منظمة العمل 
مل�شح   2012 الأول/دي�شمرب  كانون  لغاية   2011 حزيران/يونيو  من  نوعية  درا�شة  الدولية 
الرامية  الوطنية  املبادرات  وتوثيق  واجلن�شي  الوظيفي  ال�شتغالل  لأغرا�ص  الجتار  اأمناط 
ا )372 رجاًل و281 امراأة(، من  اإىل مكافحة هذه الظاهرة. فقابل فريق البحث 653 �شخ�شً
اأن 266 عاماًل من جمموع العمال  بينهم 354 عاماًل مهاجًرا و299 خمرًبا رئي�شًيا. ُيعتقد 
حمددة  موؤ�شرات  اإىل  بال�شتناد  اجلربي،  والعمل  لالجتار  يتعر�شون  البحث  يف  امل�شاركني 
قوامها التوظيف عن طريق اخلداع،  والعمل والعي�ص حتت الإكراه، وا�شتحالة ترك �شاحب 
عينة  اختيار  لعدم  )نظًرا  ككل  املنطقة  على  الن�شبة  هذه  تطبيق  ميكن  ل  حني  ويف  العمل. 
الدرا�شة ع�شوائًيا(، اإل اأنها تدل على مدى تعّر�ص العمال املهاجرين خلطر الجتار والعمل 
اجلربي يف املنطقة. ت�شتند خمتلف اأ�شاليب الجتار املوّثقة يف هذه الدرا�شة على حتليل دقيق

1 تستخدم هذه الدراسة مصطلح "العامل املهاجر" وفًقا للمعايري الدولية، ولكن تجدر اإلشارة إىل أّن دول مجلس 

التعاون الخليجي تفّضل استخدام املصطلح "عقد عمل مؤقت".
2 نوقشت هذه التوصيات يف أثناء مؤمتر منظمة العمل الدولية اإلقليمي الثاليث من أجل مكافحة اإلتجار بالبرش الذي 

ُعقد يف عّمن، األردن  يف 9 و10 نيسان/أبريل عام 2013.

التنفيذي امللخ�س 
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والكويت  الأردن  العمال هي  بلدان يق�شدها  اأربعة  التي مت جمعها، وبخا�شة يف  للمعلومات 
الوطنية  املعنية  واجلهات  املهاجرين  العمال  باإفادات  ال�شتعانة  ومتت  والإمارات.  ولبنان 

لت�شليط ال�شوء على املعاناة التي يعي�شها العديد من العمال املفتقرين اإىل احلماية.

والعمل  بالب�شر  لالجتار  عر�شة  الأكرث  هم  املتدنية  املهارات  ذوي  املهاجرين  العمال  اإن 
جتمعهم  ولكن  العمال،  باختالف  ال�شفر  دوافع  تختلف  قد  الأو�شط.  ال�شرق  يف  اجلربي 
اإيجاد وظيفة ومداخيل ل  اأف�شل لهم  ولعائالتهم من خالل  جميعهم رغبة يف تاأمني حياة 
وجود لها يف بلد املن�شاأ. ففي غالب الأحيان، يعاين �شحايا الجتار من ال�شيقة املالية وهم 
لوا التعليم الكايف. يف الوقت ذاته، معظم ال�شحايا هم من الرجال  مثقلون بالديون ومل يح�شّ
والن�شاء الأ�شداء وال�شجعان الذين يدركون خطر ال�شتغالل ويتخذون مع ذلك قرار الهجرة 

بحًثا عن عمل، لنعدام فر�ص العمل يف بلدانهم وا�شطرارهم لتلبية احتياجات اأ�شرهم. 

قيد  البلدان  جميع  على  الدرا�شة  هذه  يف  املبينة  الجتار  اأمناط  جميع  تنطبق  ل  حني  ويف 
الدر�ص، لكن اأوجه ال�شبه بينها لفتة جدًا. وي�شكل نظام الكفالة م�شكلة بحد ذاته لأنه يخلق 
العمل  لقوانني  املنقو�شة  التغطية  اأن  كما  والعامل.  العمل  �شاحب  بني  متكافئة  غري  عالقة 
العاملني يف ال�شرتقاق املنزيل و�شناعة الرتفيه وقطاع  تزيد من ه�شا�شة و�شع املهاجرين 
الزراعة. ويف الت�شريعات الوطنية ثغرات كبرية تقّيد حق العمال املهاجرين يف التنظيم وف�شخ 
عقد العمل وتغيري �شاحب العمل. وحتى بوجود قوانني وطنية تن�ص على اإمكانية اللجوء اإىل 
فبغياب  نادرة.  والإدانات  املحاكمات  تبقى  بالب�شر،  الجتار  جرمية  على   وتعاقب  الق�شاء 
الدعاوى الإ�شرتاتيجية املرفوعة �شد اأ�شحاب العمل واأ�شحاب وكالت ال�شتخدام اخلا�شة 

املخلني بالقانون، ما من رادع كاف عن ا�شتغالل العمال املهاجرين خالًفا لإرادتهم.

اأما اخل�شائ�ص التي متيز الأمناط الثالثة املبينة يف هذه الدرا�شة لالجتار بالب�شر لغر�ص 
العمل املنزيل، فهي مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بخ�شائ�ص هذه الفئة من العمال. فعزلهم داخل 
من  ومنعهم  الجتماعيون،  امل�شاعدون  اأو  العمل  مفت�شو  يدخلها  ل  التي  اخلا�شة  املنازل 
العمل احتفاظه بجواز  اأكرث عر�شة لال�شتغالل. يرّبر �شاحب  اخلروج من املنزل، يجعلهم 
عن  القانونية  امل�شوؤولية  يحّمله  الذي  الكفالة  بنظام  املنزل  داخل  العامل  واحتجاز  ال�شفر 
اإقامة العامل وتوظيفه. وما يزيد من �شعور التمّلك  لديه جتاه  العامل هي املبالغ الكبرية التي 
يدفعها ل�شتقدامه من بلد اآخر. ويف بلدان ال�شرق الأو�شط التي تفتقر يف بع�شها للخدمات 
احلكومية املي�شورة التكلفة للرعاية بالأطفال وامل�شنني، ت�شطر الأ�شرة، حتى ولو كان دخلها 
حمدوًدا جًدا، اإىل توظيف عاملة منزلية. وكّل ذلك قد يوؤدي اإىل ا�شتغالل العامل املنزيل 

املهاجر من قبل �شاحب املنزل بغفلة عنه. 

اجلن�شي  وال�شتغالل  لالجتار  اأمناط  اأربعة  الدرا�شة  حّددت  الرتفيه،  �شناعة  جمال  ويف 
لأغرا�ص جتارية، مع بروز بع�ص الختالفات بني البلدان ب�شبب طبيعة الأن�شطة الرتفيهية 
ونوع اإجازات العمل املعمول بها. ونظًرا حلظر العمل اجلن�شي لأغرا�ص جتارية يف املنطقة، 
تواجه العاملة التي ترغم على اإقامة العالقات اجلن�شية مع الزبائن خطر العتقال والرتحيل. 
لقد اختلف املخربون الرئي�شيون حول مفهوم الإكراه يف هذا املجال، لكن الأ�شاليب املعتمدة 
الأجر  وحجز  الأتعاب  دفع  وعدم  احلب�ص  منها  بعيد،  حد  اإىل  مت�شابهة  ال�شحايا  لإرغام 
اجلن�ص  و�شما�شرة  الرتفيهية  املوؤ�ش�شات  ومدراء  اأ�شحاب  يرتدد  ول  الدين.  وا�شتغالل 
للتعنيف  اإخ�شاعها  ويف  وللعائلة  لل�شلطات  اأمرها  بف�شح  العاملة  تهديد  يف  )القوادون( 
النف�شي واجل�شدي واجلن�شي لتخويفها. في�شتحيل عليها الإفالت من ال�شتغالل، خا�شة واأن 
املراأة املعروف اأنها عملت يف اجلن�ص تواجه �شعوبة كبرية يف ك�شب معي�شتها بو�شائل اأخرى.

كما ك�شفت الدرا�شة عن اأمناط اأخرى لالجتار بالب�شر يف خمتلف قطاعات املهن الأخرى، 
كبرًيا  اعتماًدا  تعتمد  القطاعات  فهذه  والزراعة.  البحرية  واملالحة  وال�شناعة  البناء  منها 
على قوى عاملة اأجنبية اأكرثيتها ال�شاحقة من الرجال، ما يربز الأخطار التي يتعر�ص لها 
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بو�شوح  وت�شور  والفتيات.  بالن�شاء  الرتكيز على الجتار  ب�شبب  اأحياًنا  ُتغفل  والتي  الرجال 
اأن ُيحتجز فيه العمال املهاجرين �شمن هذه  اأربع عمليات الو�شع الذي ميكن  ما جمموعه 
العمل  وظروف  العمل،  طبيعة  ب�شاأن  اخلداع  على  القائم  ال�شتخدام  وت�شمل  القطاعات، 
واملعي�شة، ف�شال عن اخلداع ب�شاأن توفر فر�ص العمل يف بلدان املق�شد. وعلى �شبيل املثال، 
ك�شفت املقابالت التي اأُجريت مع العاملني يف املالحة البحرية عن تعر�شهم للخداع ب�شاأن 
على  يتقا�شونها  ل  اأو  متاأخرة  رواتبهم  يتقا�شون  البحارة  فبع�ص  واملعي�شة،  العمل  �شروط 
الإطالق، وُيرغمون على العمل ل�شاعات اإ�شافية ويتحملون ظروًفا معي�شية �شعبة. كما اأُفيد 
عن الجتار برعاة املا�شية الذين ير�شلهم �شاحب العمل اإىل ال�شحراء احلارقة ويخدعهم 
فون  ب�شاأن ظروف العمل والعي�ص، بل وحتى ب�شاأن طبيعة العمل، حيث ظن العديد اأنهم يوظَّ
ويتعذر على  العمل.  ل�شاحب  الفعلية  النوايا  ليكت�شفوا لحًقا  الب�شتنة  اأو يف  ك�شاقون  للعمل 
هوؤلء ترك �شاحب العمل ب�شبب نظام الكفالة الذي يقيد حرية العامل يف تغيري عمله. كما 
مينعهم اأ�شحاب العمل من املغادرة من خالل مطالبتهم مببالغ باهظة مقابل منحهم التنازل 

وم�شادرة اأجورهم ووثائقهم ال�شخ�شية.

متيل ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم واأ�شحاب العمل يف قطاعي البناء والزراعة اإىل 
توظيف العمال املقيمني يف البالد من ذوي الو�شع القانوين غري النظامي، للتهّرب من دفع 
تكاليف ال�شتقدام وال�شفر من بلد املن�شاأ. فيجد العامل املهاجر نف�شه يف �شوق العمل "غري 
املنظم" دون ذنب اقرتفه. كما تنت�شر ظاهرة الكفيل الذي يوظف العمال الأجانب يف وظائف 
وهمية، فيحقق اأرباًحا طائلة من بيع تاأ�شرية العمل ملن يدفع له اأعلى ثمن، يف حني اأن العامل 
عالق يف بلد املق�شد رازحًا حتت الدين وعاطاًل عن العمل وم�شطًرا للبحث عن عمل غري 
نظامي. كما ت�شتفيد وكالت ال�شتخدام اخلا�شة بفر�ص الر�شوم غري القانونية على كل من 
العمال واأ�شحاب العمل. يف نهاية املطاف، ُتفر�ص على هوؤلء العمال ظروف عمل ومعي�شة 
ا  ه�شة للغاية، وتغدو اإمكانية و�شولهم اإىل اآليات الدعم والتقا�شي حمدودة جدًا. فهم اأي�شً

مقيدون بنظام الكفالة وي�شعب عليهم الإفالت من ال�شتغالل.

ملختلف  بالت�شدي  املعنية  اجلهات  و�شائر  الجتماعيون  وال�شركاء  احلكومات  التزمت  لقد 
اأ�شكال الجتار بالب�شر واأمناطه. فاعتمدت معظم بلدان ال�شرق الأو�شط ت�شريعات ملكافحة 
الجتار تن�ص على حماكمة مرتكبي اجلرمية. وا�شتحدثت عدة بلدان موؤ�ش�شات تعزز التعاون 
كيفية  حول  تدريب  دورات  موؤخًرا  وُعقدت  الظاهرة.  هذه  ملكافحة  الوزارات  خمتلف  بني 
التعرف على �شحايا الجتار، �شاهمت يف ن�شر الوعي حيال هذه امل�شكلة ويف حتديد كيفية 
الك�شف عنها والت�شدي لها. كما اأُبرمت اتفاقات ثنائية بني منظمات العمال يف بلدان املن�شاأ 
املجتمع  منظمات  وح�شدت  املهاجرين.  العمال  حماية  اأجل  من  بالتعاون  تلزمهم  واملق�شد 

املدين جهودها لإغاثة ال�شحايا ومّدهم باملعونة الق�شائية.

على الرغم من زيادة الهتمام مبكافحة جرمية الجتار بالب�شر يف ال�شرق الأو�شط، ل بد من 
القائمة بني الجتار وهجرة  الوثيقة  اإىل هذه الظاهرة والعرتاف بالعالقة  تو�شيع النظرة 
اليد العاملة، والعرتاف باآثار التق�شري يف النظم ال�شائدة لإدارة العمالة املهاجرة الذي اأدى 
اإىل ا�شتمرار هذه الظاهرة يف املنطقة. ميكن ال�شتعانة بربنامج العمل الالئق ملنظمة العمل 
ي�شمل  بالب�شر مبا  الت�شدي لالجتار  على  ي�شاعد  و�شاماًل  فعاًل  اإطاًرا  ي�شكل  الذي  الدولية 
خلق فر�ص العمل وتاأمني �شبل العي�ص امل�شتدامة؛ و�شمان احلقوق الأ�شا�شية يف العمل، مبا يف 
ذلك توفري حرية التنظيم النقابي جلميع العمال؛ وتو�شيع نطاق احلماية الجتماعية؛ وتعزيز 
التعاون  املنطقة  يف  املعنية  اجلهات  جلميع  يت�شنى  الأ�شا�ص،  هذا  على  الجتماعي.  احلوار 
الوطنيون  العمال  منه  ي�شتفيد  وا�شتقراًرا  اإن�شاًفا  اأكرث  واقت�شادي  اجتماعي  نظام  لإن�شاء 

واملهاجرون على ال�شواء.
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الف�سل 1
 حتديد اإطار الق�سية

1.1 التعريف باالجتار بالب�ضر

عام  فيينا  موؤمتر  يف  العاملي  الأعمال  جدول  على  مرة  لأول  بالب�شر  الجتار  ق�شية  ُطرحت 
1815 حيث ُعقد العزم الدويل على اإلغاء العمل اجلربي على �شكل تعّهد بالق�شاء على جتارة 
ال�شعيد  على  ُتعالج  الإن�شان  بحقوق  تتعلق  ق�شية  اأول  كانت  اأنها  اأي�شًا  و�شادفت  الرقيق؛ 
الدويل1. من ثم، تطرقت ع�شبة الأمم جمّدًدا ملو�شوع جتارة الرقيق غداة احلرب العاملية 
الأوىل، ما اأدى اإىل اعتماد اتفاقية الرق2 يف عام 1926 تلتها اتفاقية منظمة العمل الدولية 

ب�شاأن العمل اجلربي )رقم 29( يف عام 19303.

اأواخر الت�شعينيات، انتقلت ق�شية الجتار من منظومة حقوق الإن�شان الدولية اإىل  وبحلول 
جمال عمل مكتب مكافحة املخدرات واجلرائم، ما انعك�ص من خالل اعتماد اتفاقية الأمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول امللحق بها ملنع الجتار بالب�شر 
وقمعه ومعاقبته )وامل�شار اإليه يف ما يلي بـ "بروتوكول بالريمو"(4. وُيعّرف بروتوكول بالريمو 
الجتار بالأ�شخا�ص املنطوي على ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية هي الفعل والو�شيلة والغاية )اخلانة 1.1(.

1 للمزيد من املعلومات، انظر اإلعالن املتعلق بالقضاء عىل تجارة الرقيق يف العامل الصادر يف 8 شباط/فرباير عام 1815 

يف املراجع اآلتية:
C. Parry )ed.(: Consolidated Treaty Series 1919–1648 )Oxford, Oxford University Press, 
1969(, Vol. 63, No. 473; G. Rogers et al.: The International z 2009–1919 )Geneva, ILO, 
2009(, p. 62.

2 عصبة األمم، اتفاقية الرق، 1926. االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف واملمرسات الشبيهة 

بالرق، 1957، املادة )1( تعرّف بالرق عىل أنه "حالة أو وضع أي شخص متارس عليه السلطات الناجمة عن حق امللكية، 
كلها أو بعضها".

3 مبوازاة ذلك، كافحت حركة مناهضة الرق ما يُعرف بـ "الرق األبيض" )وهو مصطلح يشري إىل إرسال النساء األوروبيات 

إىل املستعمرات بغرض استغاللهن(، ما أدى إىل اعتمد االتفاق الدويل لقمع االتجار بالرقيق األبيض عام 1904. واعتُمدت 
الحًقا مجموعة معاهدات دولية معنية باالتجار، منها االتفاقية الدولية لقمع االتجار بالراشدات، عام 1933؛ واتفاقية األمم 
املتحدة لقمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغري، عام 1949؛ واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة، عام 

1979. للمزيد من املعلومات، انظر املرجع اآليت:
D. Haynes: “Used, abused, arrested and deported: Extending immigration benefits to protect 
the victims of trafficking and to secure the prosecution of traffickers”, in Human Rights 
Quarterly )2004, Vol. 26, No. 2, May(, p. 228.
4 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2000 )بروتوكول بالريمو(.
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اخلانة 1.1. التعريف بجرمية االجتار يف بروتوكول بالريمو
املادة 3: امل�شطلحات امل�شتخدمة

لأغرا�ص هذا الربوتوكول:

)اأ( ُيق�شد بتعبري "الجتار بالأ�شخا�ص" جتنيد اأ�شخا�ص اأو نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم 
اأو  الق�شر  اأ�شكال  من  ذلك  غري  اأو  ا�شتعمالها  اأو  بالقوة  التهديد  بوا�شطة  ا�شتقبالهم  اأو 
اأو  ا�شت�شعاف،  حالة  ا�شتغالل  اأو  ال�شلطة  ا�شتغالل  اأو  اخلداع  اأو  الحتيال  اأو  الختطاف 
اآخر  له �شيطرة على �شخ�ص  لنيل موافقة �شخ�ص  اأو مزايا  تلقي مبالغ مالية  اأو  باإعطاء 
لغر�ص ال�شتغالل. وي�شمل ال�شتغالل، كحد اأدنى، ا�شتغالل دعارة الغري اأو �شائر اأ�شكال 
ال�شبيهة  املمار�شات  اأو  ال�شرتقاق  اأو  ق�شًرا،  اخلدمة  اأو  ال�شخرة  اأو  اجلن�شي،  ال�شتغالل 

بالرق، اأو ال�شتعباد اأو نزع الأع�شاء؛

)ب( ل تكون موافقة �شحية الجتار بالأ�شخا�ص على ال�شتغالل املق�شود املبني يف الفقرة 
الفرعية )اأ( من هذه املادة حمل اعتبار يف احلالت التي يكون قد ا�شتخدم فيها اأي من 

الو�شائل املبينة يف الفقرة الفرعية )اأ(؛

)ج( ُيعترب جتنيد طفل اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيواوؤه اأو ا�شتقباله لغر�ص ال�شتغالل "اجتاًرا 
بالأ�شخا�ص" حتى اإذا مل ينطو على ا�شتعمال اأي من الو�شائل املبينة يف الفقرة الفرعية 

)اأ( من هذه املادة؛

)د( ُيق�شد بتعبري "طفل" اأي �شخ�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر.
 

الق�شر  اأو  العمر، ل حاجة لإثبات و�شائل اخلداع  الثامنة ع�شرة من  بالن�شبة لالأطفال دون 
امل�شتعملة. فبمجرد جتنيد طفل بغر�ص ا�شتغالله يف اأعمال جن�شية اأو جربية تتحقق جرمية 
الجتار. ويعترب الجتار بالأطفال اأحد اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال وفقًا لتفاقية منظمة العمل 

الدولية ب�شاأن اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال )رقم 182(، 1999.  

يجوز ل�شحية الجتار يف اأي نوع من اأنواع ال�شتغالل املن�شو�ص عليها يف بروتوكول بالريمو، 
اإن  بلدها.  داخل  تتنقل  اأو  الدولية  احلدود  تعرب  اأن  اأو  راأ�شها  م�شقط  منطقة  يف  تبقى  اأن 
بروتوكول بالريمو ينطبق عموًما على جرائم الجتار بالأ�شخا�ص "حيثما تكون تلك اجلرائم 
اأن  ُي�شرتط  ل  ولكن  منظمة"5.  اإجرامية  جماعة  فيها  �شالعة  وتكون  وطني  عرب  طابع  ذات 
يكون الجتار عابًرا للحدود الوطنية اأو اأن تكون �شالعة فيه جماعة اإجرامية لعتباره جرمية 

مبوجب القوانني املحلية.

ويرتبط بروتوكول بالريمو ارتباًطا وا�شًحا باتفاقية منظمة العمل الدولية ب�شاأن العمل اجلربي 
)رقم 29(، 1930 التي تعّرف العمل اجلربي باعتباره "كل اأعمال اأو خدمات تغت�شب من 

اأي �شخ�ص حتت التهديد باأي عقوبة ومل يتطوع هذا ال�شخ�ص باأدائها مبح�ص اختياره" 6.

5 بروتوكول بالريمو التابع لألمم املتحدة، املادة 4.

6 تنص املادة 2)1( من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجربي، 1930 )رقم 29( عىل عدد من االستثناءات، 

وتحديداً تلك املتعلقة بالخدمة العسكرية اإللزامية ألعمل ذات صبغة عسكرية بحتة، والواجبات املدنية الطبيعية 
للمواطنني، واألعمل بناء عىل إدانة من محكمة قانونية رشط تنفيذها تحت إرشاف ورقابة سلطة عامة، واألعمل يف 

حاالت الطوارئ أي يف حالة نشوب حرب أو وقوع كارثة، والخدمات االجتمعية البسيطة )املادة 2)2((.
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فكما اأو�شحت جلنة اخلرباء ب�شاأن تطبيق التفاقيات والتو�شيات7 يف منظمة العمل الدولية، 
يف تقريرها العام لعام 2007:

تعريفه  ي�شمل يف  الذي  ال�شتغالل  الجتار، وحتديدًا  تعريف  احلا�شم يف  العن�شر  الجتار  غاية  ُتعترب 
اأو املمار�شات ال�شبيهة به، وال�شتعباد واأ�شكال عّدة  اأو ال�شرتقاق  العمل اجلربي اأو اخلدمة الق�شرية، 
بالربط بني  ي�شمح  التعريف  ينطوي عليه هذا  الذي  العمل  ا�شتغالل  ال�شتغالل اجلن�شي. ومفهوم  من 
�شمن  ال�شتغالل  لغر�ص  بالأ�شخا�ص  الجتار  بالتايل  وُيدِرج   ،29 رقم  والتفاقية  بالريمو  بروتوكول 
تعريف العمل اجلربي اأو الإلزامي كما هو من�شو�ص عليه يف الفقرة 1 من املادة 2 من التفاقية، مما 

ي�شّهل تطبيق كال الوثيقتني على ال�شعيد الوطني8.

29 تغطي  بالتايل ميكن اعتبار الجتار بالب�شر مبثابة عمل جربي، ما يجعل التفاقية رقم 
لنزع  الجتار  على  تقت�شر  التي  ال�شتثناءات  بع�ص  مع  تقريًبا،  بالب�شر  الجتار  اأنواع  �شتى 

الأع�شاء والزواج اأو التبني الق�شري، اإل اإذا اأدى اأي من الأخريين اإىل العمل اجلربي9.

لغر�ص  بالب�شر  الجتار  بني  القائمة  العالقة  على  العام  التقرير  ي�شدد  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 
ال�شتغالل يف العمل واجلن�ص عندما يورد ما يلي:

على الرغم من ا�شتخال�ص متييز حمدد للتعريف املذكور اأعاله بني الجتار لغر�ص ال�شخرة اأو اخلدمة 
اجلن�شي  ال�شتغالل  اأن  ذلك  من  ال�شتنتاج  ينبغي  فال  اجلن�شي،  ال�شتغالل  لغر�ص  والجتار  ق�شًرا، 
الق�شري لي�ص عماًل جربًيا اأو خدمة ق�شرية، خا�شة يف �شياق الجتار بالب�شر. فمن الوا�شح اأن ال�شتغالل 
يف  عليه  املن�شو�ص  الإلزامي  اأو  اجلربي  العمل  تعريف  ي�شملهما  اجلربية  والدعارة  الق�شري  اجلن�شي 

الفقرة 1 من املادة 2 من التفاقية10.

ا اإىل اأن منظمة العمل الدولية تقّر بحق جميع العمال يف احلماية القانونية  جتدر الإ�شارة اأي�شً
من اإ�شاءة املعاملة وال�شتغالل، بغ�ص النظر عن م�شروعية العمل الذي يزاوله العامل على 
�شوء قوانني البلد املعني، وبغ�ص النظر عن مزاولة هذا العمل يف القت�شاد املنظم اأو غري 

املنظم، مبوجب اإجازة عمل اأم ل.

7 تأسست لجنة الخرباء يف العام 1926 لدراسة األعداد املتزايدة للتقارير التي ترسلها الحكومات حول االتفاقيات التي 

صادقت عليها. وتتألف اللجنة اليوم من 20 خبريًا رفيع املستوى يف القانون يعينهم مجلس اإلدارة ملدة ثالثة أعوام. 
وينتمي الخرباء إىل مناطق وأنظمة قانونية وثقافات مختلفة. أما دور اللجنة فيقيض بإجراء تقييم محايد وفني ملدى 

تطبيق معايري العمل الدولية.
8 انظر:

ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations 
)CEACR(: Eradication of forced labour: General Survey concerning the Forced Labour 
Convention, 1930 )No. 29(, and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 )No. 
105( )Geneva, 2007(, p. 41.

9 انظر:

ILO: Questions and answers on forced labour, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/comment-analysis/WCMS_181922/lang--en/index.htm. 

10 انظر:

ILO CEACR: Eradication of forced labour, p. 42.
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1.2. االجتار بالب�ضر يف املنقا�ضات العاملية

من  العديد  واأثار  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  على  اجلهات  بالريمو  بروتوكول  اعتماد  حّفز 
املنقا�شات على امل�شتوى الدويل11، منها مناق�شة بني ال�شلطات احلكومية والوكالت الدولية 
وممثلي اجلهات املانحة ون�شطاء حقوق الإن�شان واأ�شحاب املهن القانونية، ترتكز على تف�شري 
التعريف املعتمد لالجتار الب�شر. وي�شكل مو�شوعان اأ�شا�شيان حمور هذا اجلدل: اأوًل، ما اإذا 
كان تنقل ال�شحية داخل احلدود الوطنية اأو عربها ُيعترب �شرًطا لزًما لالجتار12؛ وثانًيا، ما 
اإذا كان تورط و�شيط اأو طرف ثالث ُيعترب �شرًطا لزًما لالجتار . ويف حني اأن ل حاجة لتوافر 
اأي من هذين املعيارين ملقا�شاة القائمني بالجتار بالأ�شخا�ص، فقد يقرر �شانعو ال�شيا�شات 
الوطنية رغم ذلك التمييز بني العمل اجلربي "املتجر به" اأو "غري املتجر به" )اأو غريه من 
اأنواع العمل اجلربي(، اإذ ي�شاعدهم هذا على و�شع �شيا�شات ا�شتجابة متباينة واأكرث مالءمة 

للظروف الوطنية ولفئات م�شتهدفة حمددة13.
كما لفتت النقا�شات ب�شاأن الجتار النتباه اإىل ت�شاوؤلت حول ما اإذا كان ينبغي اعتبار الدعارة 
عماًل م�شروًعا اأم انتهاًكا حلقوق الإن�شان اخلا�شة باملراأة14، علًما اأن مو�شوع الر�شا بات ي�شكل 
م�شدر خالف، فالبع�ص يعترب اأن الر�شا ل ينطبق على العمل يف جمال اجلن�ص، يف حني اأن 
البع�ص الآخر يتم�ّشك باعتبار الر�شا �شرًطا جوهرًيا لحرتام حق املراأة يف اتخاذ قراراتها 
وال�شتغالل  اجلن�ص  جمال  يف  )الختياري(  العمل  بني  التمييز  يف  اللب�ص  وتفادي  اخلا�شة 
تركيز  العمل يف جمال اجلن�ص  املنقا�شات اجلارية حول  نتج عن  وقد  الق�شري15.  اجلن�شي 

زائد على الجتار باجلن�ص اإىل درجة اإهمال اأو اإق�شاء الجتار باليد العامل16.
11 للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، انظر املراجع اآلتية التي أمنها مركز دراسات االنتشار اللبناين يف جامعة 

سيدة اللويزة يف لبنان:
J. Sanghera: “Unpacking the trafficking discourse”, in K. Kempadoo, J. Sanghera and B. 
Pattanaik )eds(: Trafficking and prostitution reconsidered: New perspectives on migration, 
sex work and human rights )London, Paradigm, 2012(, pp. 24–3; A. Murray: “Debt-
bondage and trafficking: Don’t believe the hype”, in K. Kempadoo and J. Doezema )eds(: 
Global sex workers: Rights, resistance and redefinition )New York, Taylor & Francis, 1998( 
pp. 64–51. 

12 للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، انظر املراجع اآلتية:

J. Hathaway: “The human rights quagmire of human trafficking”, in Virginia Journal of 
International Law )2008, Vol. 49, No. 1(, p. 5.; J. Chuang: “Beyond a snapshot: Preventing 
human trafficking in the global economy”, in Indiana Journal of Global Legal Studies 
)2006, Vol. 13, No. 1, Winter(, p. 152; A.T. Gallagher: “Human rights and human 
trafficking: Quagmire or firm ground? A response to James Hathaway”, in Virginia Journal of 
International Law )2009, Vol. 49, No. 4(, p. 812.

13 انظر:

ILO: Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children )Geneva, June 2012(, p. 19.

14 انظر:

J. Doezema, “Who gets to choose? Coercion, consent, and the UN Trafficking Protocol”, in 
Gender and Development )2002, Vol. 10, No. 1, March(, p. 25.

15 رشحت آن جوردن قائلة: "إن غالبية املندوبني الذين ناقشوا بروتوكول بالريمو ومجموعة حقوق اإلنسان رفضوا أن 

تعترب مشاركة الراشدين طوًعا ومن غري إكراه يف أعمل جنسية أو صناعية أو أية أعمل أخرى شكالً من أشكال االتجار. 
يف حني أن هذا العمل قد ينطوي عىل االستغالل واإلساءة، فإنّه ال يعترب اتجاًرا إال إذا كان مبثابة عمل جربي أو رق أو 

عبودية وبالتايل انتهاكًا متعارفًا عليه لحقوق اإلنسان. انظر املرجع اآليت:
A.D. Jordan: Annotated guide to the complete UN Trafficking Protocol )Washington, DC, 
Global Rights, 2002(, p. 4.

16 انظر:

Chuang: “Beyond a snapshot”, p. 140.
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 ويو�شح التقرير العاملي ملنظمة العمل الدولية حول العمل اجلربي يف العامل، "اأن ال�شتجابات 
التجاري  اجلن�شي  ال�شتغالل  على  احلايل  الرتكيز  تتخطى  اأن  لها  ينبغي  الجتار  ملواجهة 
الجتار  جمال  يف  الأو�شع  العمل  اأبعاد  ي�شمل  عمومية  اأكرث  نهج  واتخاذ  والفتيات  للن�شاء 

بالأ�شخا�ص"17.
اأن  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  عن  ال�شادر  العاملي  التقرير  واأظهر 
منها  عدة،  عوامل  نتيجة  به  م�شتهان  العاملة  اليد  ا�شتغالل  لغر�ص  بالب�شر  الجتار  حجم 
الت�شور ال�شائد لدى الأجهزة املعنية باإنفاذ القوانني والراأي العام باأن الجتار يقت�شر على 
العمل  يف  املرتكب  اجلرم  حجم  اإظهار  على  منها  ا  وحر�شً بالتايل،  اجلن�شي18.  ال�شتغالل 
اجلربي، ومن �شمنه الجتار بالب�شر، ورغبة منها يف توعية الراأي العام حيال هذا املو�شوع، 
اأدق  اعتربت  ما  �شرعان   2005 عام  عاملية  تقديرات  اأول  الدولية  العمل  منظمة  ن�شرت 
تقديرات للعمل اجلربي19. ثم ن�شرت تقديرات ثانية يف حزيران/يونيو عام 2012 مفادها 
وقوع 20.9 مليون �شخ�ص "�شحايا العمل اجلربي يف العامل العالقني يف وظائف اأرغموا على 
املائة(  بينهم )22يف  �شخ�ص من  مليون   4.5 اأن  وُيقدر  الحتيال"20.  اأو  بالإكراه  مزاولتها 
اجلربي  العمل  �شحايا  هم  الأغلبية  اأن  حني  يف  الق�شري،  اجلن�شي  ال�شتغالل  �شحايا  هم 
ويتم ا�شتغاللهم يف قطاعات اقت�شادية كالزراعة والبناء وال�شناعة والعمل املنزيل. تقدر 
منظمة العمل الدولية اأن "تكلفة الفر�شة البديلة" للعمل اجلربي على ال�شعيد العاملي، من 
حيث املكا�شب الفائتة ور�شوم التوظيف امل�شخمة التي يدفعها العمال، تتجاوز 20 مليار دولر 

اأمريكي يف العام21.
حتى  املعتمدة  ال�شرتاتيجيات  جلدوى  تقييًما  العاملية  املوؤلفات  ت�شمنت  اأخرى،  ناحية  من 
ال�شاعة ملكافحة الجتار بالب�شر. فقد اختار عدد من احلكومات الرد على الجتار بالو�شائل 
تعالج  �شمولية  مقاربة  اعتماد  على  منه  اأكرث  اجلناة  مقا�شاة  على  الرتكيز  مع  القانونية، 
الكتفاء  ميكن  ل  ولكن  امل�شكلة22.  هذه  وراء  الكامنة  والقت�شادية  الجتماعية  العوامل 
مبقا�شاة اجلناة كي يتوقف الجتار، بل ينبغي اتخاذ تدابري ملعاجلة الثغرات البنيوية التي 
ت�شوب اأ�شواق العمل العاملية وتنامي القت�شاد غري املنظم وانت�شار ظروف العمل املنقو�شة يف 
العديد من مناطق العامل. كما اأن اإ�شالح نظم اإدارة هجرة اليد العاملة ومن �شمنها عمليات 
ملكافحة  �شاملة  اإ�شرتاتيجية  لأي  بالن�شبة  الأهمية  يف  غاية  املهاجرين23،  العمال  ا�شتقدام 
الجتار. فمن اأجل اعتماد اإ�شرتاتيجية عملية وحقوقية للوقاية من الجتار وحماية �شحاياه، 
باملبادئ  الأ�شا�شيون  الأعمال  واأ�شحاب  احلكومية  ال�شيا�شات  وا�شعو  ي�شرت�شد  اأن  ينبغي 

والتوجيهات املتعلقة بالجتار بالب�شر التي و�شعها مكتب املفو�ص ال�شامي حلقوق الإن�شان24.

17 منظمة العمل الدولية: تحالف عاملي ملكافة العمل الجربي: التقرير العاملي مبوجب متابعة إعالن منظمة العمل 

الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل )جنيف، 2005(، الصفحة 45.
18 انظر:

UNODC: Global report on trafficking in persons )Vienna, 2009(, p. 51.
19 منظمة العمل الدولية: تحالف عاملي ملكافة العمل الجربي؛  انظر أيًضا:

ILO: Global estimate of forced labour: Results and methodology )Geneva, 2012(, p. 11
20 انظر:

ILO: Global estimate of forced labour, p. 13.
21 منظمة العمل الدولية: مثن اإلكراه: التقرير العاملي مبوجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ 

والحقوق األساسية يف العمل، مؤمتر العمل الدويل، الدورة 98، جنيف، 2009، الصفحة 2.
22 انظر:

W. Chapkis: “Trafficking, migration, and the law: Protecting innocents, punishing 
immigrants”, in Gender and Society )2003, Vol. 17, No. 6, Dec.(, pp. 33–932.
23 لقد قرر مؤلفو هذا التقرير استعمل مصطلح "العامل املهاجر" متشيًا مع املعايري العاملية. وتم التعريف بالعامل املهاجر 

يف املادة الثانية من االتفاقية الدولية لحمية حقوق جميع العمل املهاجرين وأفراد أرسهم )1990( باعتباره "الشخص الذي 
سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطًا مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها". ولكن تجدر اإلشارة إىل أن بلدان مجلس 

التعاون الخليجي تفضل استعمل مصطلح "عقد عمل مؤقت".
24 مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان: املبادئ واملبادئ التوجيهية املوىص بها فيم يتعلق بحقوق 
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1.3. مراجعة املوؤلفات حول ال�ضرق االأو�ضط

ت�شت�شيف منطقة ال�شرق الأو�شط ما يقدر بخم�شة وع�شرين مليون عامل مهاجر25. اإذ تاأثرت 
هجرة اليد العاملة يف املنطقة بعوامل عديدة منها التجارة واحلروب وال�شياحة واكت�شاف 
تتخطى  مبعدلت  ال�شريع  وتناميها  ال�شايف  احلجم  حيث  )من  بحجمها  وتتميز  النفط، 
املعدلت العاملية( وانح�شارها بني بلدان اجلنوب26. كما اأن بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي 
التي �شهدت حتولت اجتماعية وازدهاًرا اقت�شادًيا هي الأكرث ا�شتقطاًبا للعمال املهاجرين. 
التحتية  البنية  وتطوير  بناء  عملية  تعتمد  الأموال،  بروؤو�ص  الرثية  القت�شادات  هذه  ويف 
ال�شريعة التي �شاهمت فيها عائدات النفط على العمالة الوافدة لفرتة ق�شرية27. لقد قدرت 
14 مليون عامل  توافد  العمل يف اخلليج  اأجريت موؤخًرا خل�شائ�ص وتوجهات �شوق  درا�شة 
70يف  يعادل  ما  اأي  و2010،   1975 عامي  بني  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  اإىل  مهاجر 
املائة من اإجمايل القوى العاملة28. ويبدو اأن تركيبة القوى العمالة الوافدة اإىل املنطقة تزداد 
اختالًطا، علًما اأن معظم العمال املهاجرين ياأتون من اآ�شيا واأفريقيا. فبح�شب بيانات حديثة، 
ترتاوح يف بلدان اخلليج ن�شبة العمال املهاجرين يف القوى العاملة بني 50يف املائة يف اململكة 
العربية ال�شعودية و94يف املائة يف دولة قطر29. كما قّدرت عدد العمال املنزليني باأكرث من 

مليوين عامل مهاجر يف ال�شرق الأو�شط30.

املهاجرين  العمال  من  الهائل  الكم  هذا  تدفق  اإدارتها  يف  املنطقة  بلدان  تعتمد  بالتايل، 
على نظام الكفالة القائم على مبادئ ال�شيافة التقليدية الناظمة ملعاملة ال�شيف الأجنبي 
وحمايته. ومع الوقت، بات هذا النظام ر�شمًيا يف خمتلف القوانني الوطنية املنظمة ل�شروط 
اإقامة وعمل العمال املهاجرين، واليوم يتحّكم نظام الكفالة بحياة معظم العمال املهاجرين يف

اإلنسان واالتجار باألشخاص، تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان املقدم إىل املجلس االقتصادي 
)1 .Add/68/2002/E( واالجتمعي

25 انظر:

Economic and Social Commission for Western Asia, A Conceptual Framework for 
Integrating Migration into Development Planning in the ESCWA Region, Technical Paper 
4, October 2010.

26 انظر:

A. Khan and H. Harroff-Tavel: “Reforming the kafala: Challenges and opportunities in 
moving forward”, in Asian and Pacific Migration Journal )2011, Vol. 20, Nos. 4–3(, p. 296.

27 انظر:

M. Baldwin-Edwards: “Labour immigration and labour markets in the GCC countries: 
National patterns and trends”, research paper, Kuwait Programme on Development, 
Governance and Globalisation in the Gulf States, London School of Economics Department 
of Governance, pp. 8–7. 

يضم مجلس التعاون الخليجي البحرين، والكويت، وعمن، وقطر، واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة، كم يضم اليمن بصفة مراقب.

28 انظر:

Z. Tzannatos: “Youth employment in the GCC states: Is it the youth )and schools(, 
employment )and migrants( or the Gulf )and oil(?”, research paper presented at the 2012 
Gulf Research Meeting of the Gulf Research Centre, Cambridge, 14–11 July 2012.

29 انظر:

Baldwin-Edwards: “Labour immigration and labour markets in the GCC countries”, p. 8.
30 انظر: 

ILO: Global and regional estimates on domestic workers, Domestic Work Policy Brief 27 ,4 
May 2011, pp. 8–7.
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هو  العمل  �شاحب  اإن  الكفالة،  بنظام  عماًل  اخلليجي31.  التعاون  وجمل�ص  امل�شرق  بلدان 
واإما  املبا�شر  ال�شتخدام  اإما من خالل  ويلبيه  العمالة  على  الطلب  يحدد  من  وهو  الكفيل، 
مروًرا بو�شيط مثل مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة. بالتايل يبقى و�شع العامل املهاجر مرتبًطا 
بكفيله طيلة مدة العقد32، ما يوؤدي اإىل ا�شت�شعاف هوؤلء العمال نتيجة لعدم ا�شتقالليتهم 

اإزاء �شاحب العمل33.

لحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية اأن نظام الكفالة يف بع�ص بلدان ال�شرق 
العمال  حماية  املعنية  احلكومات  من  وطلبت  اجلربي،  العمل  اغت�شاب  اإىل  يوؤدي  الأو�شط 
الكفالة  ح�شنات  يف  املنطقة  بلدان  تتباحث  واليوم  التع�شفية34.  املمار�شات  من  املهاجرين 
و�شيئاتها، حتى اأن بع�ص البلدان �شعت اإىل اإ�شالح هذا النظام، وعلى راأ�شها حكومة البحرين 
التي نزعت قيدًا اأ�شا�شيًا يف الكفالة عام 2009 بحيث �شمحت للعمال بتغيري �شاحب العمل 
دون احلاجة اإىل موافقة �شاحب العمل احلايل. من ثم، ن�ص القانون رقم 15 للعام 2011 
على �شرورة اأن يكون العامل املهاجر قد ا�شتكمل عامًا كاماًل يف العمل لدى الكفيل الأ�شلي 

قبل اأن يحق له النتقال اإىل كفيل اآخر35.

وتظافرت اجلهود لتوثيق اأنواع الجتار بالب�شر التي ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�شط، ومنها 
جمالت  يف  من�شورة  ومقالت  حكومية،  غري  ومنظمات  املتحدة  الأمم  عن  �شادرة  تقارير 
الوطنية  اللجان  كتقارير  املنطقة  حكومات  اأ�شدرتها  الدرا�شات  من  وعدد  متخ�ش�شة، 
اآخر تقديرات ملنظمة العمل  العربية املتحدة. بح�شب  ملكافحة الجتار بالب�شر يف الإمارات 
الدولية، يبلغ عدد �شحايا العمل اجلربي يف ال�شرق الأو�شط 600000 �شحية36، وقد ركزت 
جلنة اخلرباء بوجه خا�ص على ه�شا�شة و�شع العمال املنزليني والأطفال العاملني يف جمال 

31 انظر:

N. McGeehan: “Trafficking in persons or state sanctioned exploitation? The false narrative 
of migrant workers in the United Arab Emirates”, in Immigration, Asylum and Nationality 
Law )2012, Vol. 26, No. 1(, pp. 30–29.
بحسب التصنيف اإلقليمي املعتمد يف منظمة العمل الدولية، يضم املرشق العريب كالً من العراق، واألردن، ولبنان، واألرايض 

الفلسطينية املحتلة والجمهورية العربية السورية.
32 انظر:

Migrant Forum Asia: Policy Brief No. 2: Reform of the kafala )sponsorship system()Quezon 
City, 2012(, p. 1.

33 انظر:

ILO: Giving globalization a human face: General survey on the fundamental Conventions 
concerning rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization, 2008, Report III)1B(, International Labour Conference, 101st Session, 
Geneva, 2012, pp. 27–126.

34 املرجع نفسه.

35 البحرين، وزارة العمل، القرار رقم 79 بشأن إجراءات انتقال العامل األجنبي إىل صاحب عمل آخر، 2009، املادة 2: " 

مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من املادة )25( من القانون رقم )19( لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يكون للعامل 
األجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق االنتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون اإلخالل بالحقوق املقررة 

لصاحب العمل مبوجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل املربم بني الطرفني". القانون رقم 15 لعام 2011 بتعديل 
الفقرة )أ( من املادة 25 من القانون رقم 19 لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

36 بحسب منظمة العمل الدولية، إن املنطقة التي تشهد أكرب معدالت للعمل الجربي )أي أكرب عدد من الضحايا لكل ألف 

نسمة( هي أوروبا الوسطى وأوروبا الجنوبية والرشقية )بلدان ال تنتمي لالتحاد األورويب(، واتحاد الدول املستقلة )4.2 لكل 
ألف شخص(، تليها أفريقيا )4 باللف(، والرشق األوسط )3.4 باأللف(، وآسيا واملحيط الهادئ )3.3 باأللف(، وأمريكا الالتينية 
والكاريبي )3.1 باأللف( والدول املتقدمة واالتحاد األورويب )1.5 باأللف(. أما اإلحصائيات حول انتشار االتجار فهي مرتفعة 

كونها تشري إىل نسبة الخطر التي يتعرض لها األفراد يف مختلف املناطق. للمزيد من املعلومات، انظر املرجع اآليت: 
ILO: Global estimate of forced labour, p. 15.
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املعني  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املقرر  اأن  كما  اجلربي.  والت�شول  الهجن  و�شباق  الدعارة 
بالجتار بالأ�شخا�ص اأ�شار يف تقاريره ال�شادرة على اإثر عدد من البعثات اإىل املنطقة، اإىل 
اأن الفئات الأكرث عر�شة لالجتار هي الن�شاء والفتيات العامالت يف �شناعة اجلن�ص واخلدمة 
املنزلية، والرجال والفتيان العاملني يف قطاع البناء والزراعة، والأطفال العاملني يف �شناعة 
بعنوان  املتحدة  الوليات  ال�شادر عن حكومة  ال�شنوي  التقرير  وّثق  كما  الهجن37.  �شباقات 
منذ  العامل  اجلن�شي يف  وال�شتغالل  العاملة  اليد  ا�شتغالل  بالب�شر" حالت  الجتار  "تقرير 
العام 2001. وعلى مر ال�شنني، ازدادت هذه التقارير تف�شياًل و�شملت كافة البلدان العربية، 

مع الرتكيز بوجه خا�ص على الجتار بغر�ص ا�شتغالل اليد العاملة.

وقد لفتت جلنة اخلرباء اإىل اللتزامات التي عقدتها احلكومات اأمام جمل�ص حقوق الإن�شان 
جمل�ص  ينظمها  التي  ال�شامل  الدوري  ال�شتعرا�ص  جل�شات  فاأثناء  املتحدة38.  لالأمم  التابع 
حقوق الإن�شان، ميكن للحكومات �شرد التدابري التي تتخذها للنهو�ص بحقوق الإن�شان على 
اأرا�شيها والوفاء بالتزاماتها بها. وقد مثلت جميع بلدان ال�شرق الأو�شط اأمام املجل�ص منذ 
على  خا�ص  بوجه  م�شددة  مداخالتها،  يف  بالب�شر  الجتار  مو�شوع  وعاجلت   ،2006 العام 
اجلهود التي بذلتها على �شعيد الت�شريع39. اأما التقارير املوازية ال�شادرة عن املجتمع املدين 
لإ�شالح  احلاجة  على  خا�ص  بوجه  فركزت  ال�شامل،  الدوري  ال�شتعرا�ص  اأثناء  واملعرو�شة 
احلكومات  تقارير  اأ�شارت  كما  املنزليني40.  للعمال  اأف�شل  حماية  وتاأمني  الكفالة  نظام 
معتربة  والجتار،  الهجرة  بني  القائمة  العالقة  اإىل  ال�شواء  على  املدين  املجتمع  ومنظمات 

العمال املهاجرين اأكرث عر�شة من غريهم لالجتار.

اإ�شافة اإىل ذلك، ُن�شرت عدة مقالت علمية تف�شل التدابري الت�شريعية التي اتخذتها بلدان 
ت�شتوجب  التي  املجالت  وحتدد  الجتار  ملكافحة  املعتمدة  ال�شرتاتيجيات  وحتلل  املنطقة، 
ا�شتعمال  �شبل  ي  بتق�شّ الإقليمي  ال�شعيد  على  اهتمام  برز  كما  ال�شيا�شات41.  اإ�شالح 
الن�شو�ص ال�شريعة الإ�شالمية ملكافحة الجتار، علًما اأن ال�شريعة تذكر العديد من العنا�شر 
ملكافحة  املعتمدة  العاملية  املواثيق  ليكمل  الإ�شالمي  الجتهاد  فياأتي  اجلرمية.  لتلك  نة  املكوِّ

الجتار42.

37 هدى س.، تقرير املقررة الخاصة املعنية باالتجار باألشخاص، ال سيم النساء واألطفال: بعثة إىل البحرين وعمن وقطر، 

Add/23/4/A/HRC. 2 )نيويورك، مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 25 نيسان/أبريل( الصفحات 21 إىل 23؛ هدى، 
تقرير املقررة الخاصة املعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا االتجار باألشخاص ال سيم النساء واألطفال: بعثة إىل لبنان، 

Add/62/2006/4.E/CN. 3 )نيويورك، مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 20 شباط/فرباير 2006( الصفحة8.
38 انظر:

ILO: Observation )CEACR(, Kuwait, Forced Labour Convention )No. 29(, adopted 2011, 
published International Labour Conference, 101st Session, Geneva, 2012.

39 يف العام 2012، مثل البحرين أمام مجلس حقوق اإلنسان؛ ويف العام 2011، عمن وسوريا؛ ويف العام 2010، كل من 

العراق والكويت ولبنان وقطر؛ ويف العام 2009، األردن واململكة العربية السعودية؛ ويف العام 2008، اإلمارات العربية 
املتحدة. من بني جميع التقارير التي قدمها املجتمع الدويل، تم ذكر االتجار باألشخاص يف العراق والكويت ولبنان وعمن 

واململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة )لكن ليس يف البحرين واألردن وسوريا(.
40 من بني جميع التقارير التي قدمها املجتمع الدويل، تم ذكر االتجار باألشخاص يف العراق والكويت ولبنان وعمن 

واململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة )لكن ليس يف البحرين واألردن وسوريا(.
41 انظر:

Mattar: “Human rights legislation in the Arab world: The case of human trafficking”, in 
Michigan Journal of International Law )2011, Vol. 33, No. 1(, p. 17.

42 مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية: مكافحة االتجار باألشخاص وفقاً ملبادئ الرشيعة اإلسالمية )فيينا، 

2010(، الصفحتان 2 و3.
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والعمل  البناء  العاملة على قطاعي  اليد  تناولت مو�شوع هجرة  التي  الدرا�شات  لقد ركزت 
املمار�شات  ف�شح  اإىل   )ITUC( العمالية  للنقابات  الدويل  الحتاد  �شعى  كما  املنزيل43، 
التع�شفية املفرو�شة على عمال البناء وامل�شانع يف اخلليج وتوثيقها44. ووثقت منظمة هيومن 
رايت�ص ووت�ص التعديات التي يتعر�ص لها العمال املنزليني يف املنطقة45. ودار نقا�ص حول حجم 
الجتار املرتبط بالعمل املنزيل، حيث ت�شاربت اآراء اخلرباء حيال اعتبار العمال املنزليني 

�شحايا الجتار اأم ل يف ال�شرق الأو�شط46.

يف  اجلن�شي  ال�شتغالل  لغر�ص  الجتار  مو�شوع  تناولت  من�شورات  ب�شع  �شدرت  باملقابل، 
اإىل الجتار اجلن�شي  املنطقة. فالدرا�شات املتاحة حالًيا تركز ب�شورة خا�شة على النظرة 
وال�شتجابة له يف العراق وبلدان اخلليج47. لقد ورد يف املوؤلفات )القليلة( املتاحة اأن الزواج 
املبكر والزواج املوؤقت يف ال�شرق الأو�شط يعّر�ص الن�شاء خلطر ال�شتغالل اجلن�شي ويرغمهن 
املتحدة  الأم  اتفاقية  عليه  ن�شت  فكما  اقت�شادية48.  مكا�شب  لقاء  الدعارة  ممار�شة  على 
التكميلية لإبطال الرق، ميكن للزواج اأن يوؤدي اإىل ال�شتغالل اجلن�شي وا�شتغالل اليد العاملة 

43 للمزيد من املعلومات، انظر املراجع اآلتية:

س. إسيم؛ م. سميث )محررتان(: املرأة املهاجرة يف الدول العربية: وضع العمل املنزليني )جنيف، منظمة العمل الدولية، 
2004(؛ م.  دي ريجت: دراسة أولية حول وضع عامالت املنازل املهاجرات العامالت يف اليمن )جنيف، منظمة العمل 

الدولية، 2006(؛ كفى: إصالح "نظام الكفالة" الخاص بعامالت املنازل املهاجرات: نحو نظام بديل يف لبنان )بريوت، كانون 
الثاين/يناير 2012(.

44 للمزيد من املعلومات، انظر املراجع اآلتية:

ITUC: Hidden faces of the Gulf miracle: Behind the gleaming cities of Doha (Qatar) and Dubai 
(UAE), stories of migrant workers with few rights and inhuman living conditions, No. 21 
)Brussels, May 2011(.
هيومن رايتس ووتش: بناء األبراج وخداُع العمل :استغالل عمل البناء املهاجرين يف اإلمارات العربية املتحدة، املجلد 18، 
رقم E(8( )نيويورك، ترشين الثاين/نوفمرب، 2006(؛ هيومن رايتس ووتش: "جزيرة السعادة": استغالل العمل املهاجرين يف 

جزيرة السعديات بأبو ظبي )نيويورك، أيار/مايو 2009(؛
45 للمزيد من املعلومات، انظر املراجع اآلتية:

هيومن رايتس ووتش: التصدير ثم اإلساءة: االنتهاكات بحق العامالت املنزليات الرسيالنكيات يف السعودية والكويت ولبنان 
واإلمارات العربية املتحدة، املجلد 19، رقم C(16( )نيويورك، ترشين الثاين/نوفمرب 2007(؛ هيومن رايتس ووتش وآخرون: 
ظلم يف الدار: فشل الترشيعات ، واملسؤولني وأرباب العمل ومكاتب االستقدام يف األردن يف حمية حقوق عامالت املنازل 

الوافدات املظلومات )نيويورك، أيلول/سبتمرب 2011(؛ هيومن رايتس ووتش: بال حمية: إخفاق القضاء اللبناين يف حمية 
عامالت املنازل الوافدات )نيويورك، أيلول/سبتمرب 2010(؛ هيومن رايتس ووتش: الطُرق املسدودة: اإلساءة إىل عامالت 

املنازل الوافدات عرب نظام الكفالة الكويتي )نيويورك، ترشين األول/أكتوبر 2010(؛ هيومن رايتس ووتش: "وكأنني لست 
إنسانة": اإلساءات بحق عامالت املنازل األسيويات الوافدات عىل اململكة )نيويورك، متوز/يوليو 2008(.

46 للمزيد من املعلومات، انظر املرجع اآليت:

A. Vlieger: “Domestic workers in Saudi Arabia and the Emirates: Trafficking victims?” in 
Amsterdam Law School Research Paper, No. 32 )University of Amsterdam, 2011(, p. 1

47 للمزيد من املعلومات، انظر املراجع اآلتية:

Heartland Alliance: Human trafficking in Iraq: Patterns and practices in forced labour and 
sexual exploitation )Chicago, May 2007(; SCEME: Karamatuna: An investigation into the 
sex trafficking of Iraqi women and girls )London, 2011(; P. Mahdavi: “The “trafficking” of 
Persians: Labour, migration, and traffic in Dubbay”, in Comparative Studies of South Asia, 
Africa and the Middle East )2010, Vol. 30, No. 3(; T. O’Neill, “ ‘Selling girls in Kuwait’: 
Domestic labour migration and trafficking discourse in Nepal”, in Anthropologica )2001, Vol. 
43, No. 2(.

48 انظر:

M. Mattar: “Trafficking in persons, especially women and children, in countries of the 
Middle East: The scope of the problem and the appropriate legislative responses”, in Fordham 
International Law Journal )2002, Vol. 26, No. 7(, pp. 34–730.
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عند "منح الزوج اأو اأ�شرته اأو قبيلته حق التنازل عن زوجته ل�شخ�ص اآخر، لقاء ثمن اأو عو�ص 
اإفالتها من  اإمكانية  49. ويف الزواج املوؤقت، ل يحق للمراأة بطلب الطالق، مما يقيد  اآخر" 

ال�شتغالل.

كذلك �شدرت درا�شات قليلة تعالج الجتار بالأطفال يف ال�شرق الأو�شط. فقد ركزت املوؤلفات 
التي تناولت املنطقة على الجتار بالأطفال بغر�ص ال�شرتقاق املنزيل وال�شتغالل يف �شباق 
امل�شروع50. �شدرت  والتبني غري  والزواج  وال�شتغالل اجلن�شي  ال�شوارع  والت�شول يف  الهجن 

اآخر تقديرات عاملية لعمل الأطفال تغطي منطقة ال�شرق الأو�شط عام 2002 51. 

يد  الوطني على  ال�شعيد  بالأطفال على  اأجريت درا�شتان حول الجتار  لبنان حتديًدا،  ويف 
العاملة  اليد  ا�شتغالل  اإحداها لي�ص الجتار لغر�ص  ا�شتبانت  منظمات غري حكومية دولية، 
اإجرامية  اأن�شطة  يف  الق�شري  التوريط  لأغرا�ص  ا  اأي�شً واإمنا  فح�شب  اجلن�شي  وال�شتغالل 
والجتار بالأع�شاء52. اأما الدرا�شة الثانية فلفتت اإىل خطر تعر�ص اأطفال الدوم لال�شتغالل 

اجلن�شي53، داخل لبنان كما يف بلدان اأخرى من املنطقة54.

49 االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واملمرسات واألعراف الشبيهة بالرق، املادة 1.

50  انظر:

UNICEF: Child Protection Information Sheets )New York, May 2006(, p. 27.
51 انظر:

ILO: Every child counts: New global estimates on child labour )Geneva, Apr. 2002(, p. 4.
52 انظر:

C. Lewis: A preliminary study on child trafficking in Lebanon: Patterns, perceptions and 
mechanisms for prevention and protection )Beirut, World Vision, Jan. 2011(, pp. 26–25.

53  غالبًا ما يشار إىل أهل الدوم بعبارة "الغجر" أو "الروم".

54 انظر:

Terre des Hommes: The Dom people and their children in Lebanon: A child protection 
assessment )Lausanne, 2011(, pp. 59–58.
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الف�سل 2 
العمل حتديد منهجية 

2.1 ت�ضميم البحث

من اأجل الإحاطة بظاهرة الجتار بالب�شر، اأطلقت منظمة العمل الدولية بني حزيران/يونيو 
عام 2011 وكانون الأول/دي�شمرب عام 2012 بحًثا اإقليمًيا ل�شتق�شاء اأمناط الجتار ال�شائدة 
يف ال�شرق الأو�شط بغر�ص ا�شتغالل اليد العاملة. ومت اختيار كل من الأردن والكويت ولبنان 
امل�شرق  منطقتي  متثل  واأنها  خا�شة  الأ�شا�شية،  البيانات  جلمع  املتحدة  العربية  والإمارات 
واخلليج. كما ُجمعت معلومات اإ�شافية من اأ�شحاب الأعمال الأ�شا�شيني يف البحرين والعراق 
منها  املنطقة  خارج  من  بلدان  عدة  جانب  اإىل  واليمن،  ال�شعودية  العربية  واململكة  وقطر 

بنغالد�ص وبلجيكا وم�شر واأثيوبيا والنيبال و�شريالنكا و�شوي�شرا والفيليبني. 

ومت ال�شتح�شال على البيانات من خالل مقابالت �شبه منّظمة اأُجريت مع اأ�شحاب الأعمال 
الأ�شا�شيني، كما طلب من بع�ص العمال املهاجرين و�شحايا الجتار الرا�شدين الإجابة على 
واعُتمدت  �شعفهم1.  واأماكن  جتاربهم  لتوثيق  تركيز(  جمموعات  و�شمن  )فردًيا  ا�شتبيان 
العمل  منظمة  يف  خرباء  من  املوؤلفة  ال�شت�شارية  املجموعة  اأع�شاء  راجعها  للبحث  اأدوات 
الدولية و"منظمة هارتالند األين�ص". من ثم جرى اختبار تلك الأدوات وتعديلها يف اأيلول/
�شبتمرب عام 2011 بدعم فني من اأحد كبار الباحثني يف منظمة العمل الدولية. لقد اعتمد 
امل�شتعدين  املهاجرين  العمال  حتديد  بغية  للعينات  املت�شل�شل  الختيار  اأ�شلوب  على  البحث 
نظًرا  بالرا�شدين  البحث  ح�شر  الدولية  العمل  منظمة  وقررت  املقابالت2.  يف  للم�شاركة 

للحاجة اإىل اأدوات ومنهجيات خمتلفة لدرا�شة اأمناط الجتار بالأطفال.

ا�شتند م�شروع البحث هذا على التعريف بالجتار كما جاء يف بروتوكول بالريمو والتعريف 
بالعمل اجلربي كما جاء يف اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�شاأن العمل اجلربي )رقم 29( 
ال�شتق�شائية  للدرا�شات  التوجيهية  الدولية  العمل  منظمة  "مبادئ  جانب  اإىل   ،1930 لعام 
لتقدير العمل اجلربي." ومن اأجل حتديد العمال امل�شتفتني ممن وقعوا �شحايا الجتار بالب�شر

1 إن االستبيان الذي استعمل يف مقابلة العمل املهاجرين وضحايا االتجار طرح أسئلة حول حياة العامل قبل مغادرة 

بلد املنشأ وتجربة السفر والعمل يف الخارج وأشكال املساعدة التي تلقاها. ومل يوزع االستبيان إال بعد أن رشح 
الباحثون طبيعة املرشوع ورسية العملية. كم شدد الباحثون عىل أن املشاركة يف هذا البحث اختيارية، وللمشارك الحق 

يف عدم اإلجابة عن بعض األسئلة أو التوقف عن ملء االستبيان متى يشاء. عند إعداد االستبيان، أدرك الباحثون أنهم 
بحاجة إىل أدوات مختلفة متاًما ملقابلة ضحايا االتجار من األطفال، لذا قرروا اإلبقاء عىل بعض األسئلة املتعلقة بالسن 

ولكنهم حرصوا املقابالت بالراشدين فقط.
2 إن هذا األسلوب للمعاينة أشبه بإحاالت متسلسلة، فبعد مقابلة أحد األشخاص، يطلب منه الباحث اقرتاح أشخاص 

آخرين ملقابلتهم.
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لغر�ص العمل اجلربي، مت تق�شيم التعاريف القانونية اإىل "موؤ�شرات عمالنية" ُت�شت�شف من 
ال�شتق�شائية،  للدرا�شات  التوجيهية  الدولية  العمل  منظمة  مبادئ  �شوء  على  املقابالت3. 
قامت الدرا�شة بدرا�شة ثالثة اأبعاد للعمل اجلربي هي: "ال�شتخدام املكره" و"العي�ص والعمل 
حتت الإكراه" و"ا�شتحالة مغادرة �شاحب العمل"4. يرد �شرح لهذه الأبعاد يف اجلدول 2.1 

اأدناه.

لقد ا�شُتعملت اأداة البحث جلمع معلومات عن موؤ�شرات )م�شنفة على اأنها "قوية" اأو "متو�شطة"( 
عدم الطوعية وموؤ�شرات العقوبة لكل من الأبعاد الثالثة. واعُترب البعد اإيجابًيا عند توافر موؤ�شر 
التهديد  )اأو   6 العقوبة   على  الأقل  على  واحد  وموؤ�شر  الطوعية5  عدم  على  الأقل  على  واحد 
بالعقاب(، واأحد هذين املوؤ�شرين على الأقل قوًيا. ترد تفا�شيل املوؤ�شرات املعتمدة لكل بعد 

من الأبعاد يف اجلداول 2.2 اإىل 2.4.

3 انظر:

ILO: Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children )Geneva, June 2012(, p. 13.

4 مع العلم أن املبادئ التوجيهية صممتها منظمة العمل الدولية للدراسات الكمية من أجل تقدير حجم العمل الجربي 

واالتجار بالبرش، ميكن االستعانة باملفاهيم واملؤرشات التي تحتوي عليها لتطبيقها عىل الدراسات النوعية الشبيهة بهذا 
البحث.

5 مفهوم "عدم الطوعية" يشري إىل عمل مل يتقدم الشخص ملزاولته مبلء إرادته.

6 مفهوم "العقوبة" يشري إىل العمل الذي يزاوله شخص تحت العقاب أو التهديد بالعقاب أو اإلكراه، من قبل صاحب 

العمل أو أي طرف ثالث.  ميكن إرغام العامل عىل العمل إما يف مرحلة االستخدام إلرغامه عىل قبول العمل، أو بعد مبارشة 
العمل إلرغامه عىل القيام بأعمل مل يوافق عليها عند توظيفه، وإما ملنعه من مغادرة الوظيفة.

اجلدول 2.1. اأبعاد العمل اجلربي والتعريف بها
التعريف البعد

ي�شري  الإكراه:  و/اأو  اخلداع  طريق  عن  ال�شتخدام 
ال�شتخدام عن طريق اخلداع اإىل ا�شتخدام العامل بعد 
العامل  لأن  ُيعترب غري طوعي  العمل، وهو  ب�شاأن  ت�شليله 
العمل احلقيقية  ب�شروط  لو علم  الوظيفة  كان �شريف�ص 
فيتم عندما  املكره"  "ال�شتخدام  الظروف.  وغريها من 
مُتار�ص ال�شغوط لإرغام العامل على العمل لدى �شاحب 
العمل. يف كلتا احلالتني، ل بد من توافر نوع من العقوبة.

ال�شتخدام املكره

يفرت�ص مفهوم "العمل حتت الإكراه" اأداء كم هائل من 
املعقولة  العمل  �شاعات  تتجاوز  التي  والوظائف  الأعمال 
"العي�ص  مفهوم  اأما  املحلي.  العمل  قانون  يجيزها  التي 
املعي�شية  والظروف  الإكراه  اإىل  في�شري  الإكراه"  حتت 
العمل  �شاحب  فر�ص  اأو  التنقل  حرية  وتقييد  املهينة 
التبعية الزائدة له على العامل. اإ�شافة لذلك، ل بد من 

توافر نوع من العقوبة.

العمل والعي�ص حتت الإكراه

اأو  العقوبة  اعتماد  خالل  من  احلرية  تقييد  من  نوع  هو 
التهديد بها. �شوف ُيعالج هذا البعد على حدة لأنه مكّون 

اأ�شا�شي من مكونات الجتار.

ا�شتحالة مغادرة �شاحب العمل
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موؤ�شرات العقوبة موؤ�شرات عدم الطوعية
موؤ�شرات قوية

اإبالغ ال�شلطات عنهم خداع ب�شاأن طبيعة العمل
م�شادرة اأوراق الثبوتية ووثائق ال�شفر1 ا�شتقدام ق�شري )خطف، احتجاز يف اأثناء 

عملية ال�شتخدام(
العنف البدين واجلن�شي ا�شتخدام مرتبط بالديون )�شلفة اأو قر�ص(

حجز املمتلكات
التهديدات

موؤ�شرات متو�شطة
عقوبات مالية ا�شتخدام قائم على اخلداع ب�شاأن ظروف 

العمل، وم�شمون عقد العمل اأو قانونيته، 
وظروف ال�شكن واملعي�شة، والو�شع القانوين، 

ومكان العمل، والأجور
ا�شتخدام خمادع قائم على الوعد بالزواج

موؤ�شرات العقوبة موؤ�شرات عدم الطوعية
موؤ�شرات قوية

اإبالغ ال�شلطات عنهم الإرغام على العمل ل�شاعات اإ�شافية
م�شادرة وثائق الثبوتية وال�شفر تقييد حرية التنقل والت�شال بالغري

الف�شل عن الآخرين/املراقبة الدائمة ظروف معي�شة وعمل مهينة
العنف البدين واجلن�شي

اأ�شكال اأخرى من العقوبات )احلرمان 
من الطعام واملاء والنوم(

حجز الأجور
موؤ�شرات متو�شطة

عقوبات مالية اإرغام العامل على العمل يف اأعمال �شاحب 
العمل اخلا�شة اأو لدى  �شائر اأفراد الأ�شرة

اجلدول 2.2. موؤ�ضرات اال�ضتخدام املكره

اجلدول 2.3. موؤ�ضرات العمل واملعي�ضة حتت االإكراه 

1 من الشائع يف الرشق األوسط أن يحتفظ صاحب العمل بجواز سفر العامل. تم تدوين مؤرش إيجايب للعمل الذين 

أخربوا الباحثني عن استحالة اسرتجاع جواز السفر عند طلبه من صاحب العمل.
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مع  اأجريت  التي  واجلماعية  الفردية  املقابالت  عن  املنبثقة  البيانات  اإدخال  جرى  بعدئٍذ، 
العمال املهاجرين يف قاعدة البيانات، ومت ت�شفريها بوا�شطة املوؤ�شرات املبينة اأعاله والتثبت 
العامل  ُيدرج  مل  مثاًل،  احلالت.  من  عدد  تقييم  يف  �شعوبة  الباحثون  واجه  مرتني.  منها 
املهاجر الذي يرغمه �شاحب العمل على اإيداع مبلغ ل�شرتداد جواز ال�شفر وترك العمل �شمن 

ا لفقدان احلقوق واملزايا7. حالت "ا�شتحالة مغادرة العمل"، لأنه لي�ص معر�شً

ويف اأثناء حتليل البيانات، اعُترب كل عامل را�شد �شجل نتيجة اإيجابية عن "ال�شتخدام املكره" 
اأو " العمل والعي�ص حتت الإكراه" اأو "ا�شتحالة املغادرة"، من �شحايا الجتار والعمل اجلربي.

من اأجل جمع البيانات، ا�شتعان البحث بال�شتبيان الذي اأجاب عليه العمال املهاجرون والذي 
ا�شُتعمل يف 34 مقابلة جماعية )�شارك فيها 263 عاماًل مهاجًرا( و91 مقابلة فردية يف اأربعة 
بلدان خمتارة. يرد ملخ�ص اأ�شحاب الأعمال الأ�شا�شيني بح�شب قطاعات العمل يف اجلدول 
اأمناط  مل�شح  املعلومات  تثليث  �شاعدوا على  الذين  الأعمال  اأ�شحاب  تنوع  يظهر  الذي   2.5

الجتار بالب�شر ال�شائدة يف ال�شرق الأو�شط.

7 انظر: االتجار بالبرش والعمل الجربي: دليل للترشيعات وتطبيق القانون )جنيف، 2005(، الصفحتان 19 و20.

اجلدول 2.3. موؤ�ضرات العمل واملعي�ضة حتت االإكراه 
موؤ�شرات العقوبة موؤ�شرات عدم الطوعية

موؤ�شرات قوية
اإبالغ ال�شلطات عنهم تقييد حرية العامل يف ف�شح عقد العمل

م�شادرة وثائق الثبوتية وال�شفر الإرغام على البقاء ملدة اأطول بانتظار 
الرواتب امل�شتحقة

فر�ص اأ�شواأ �شروط العمل الإرغام على العمل حتى اأجل غري م�شمى 
لغاية ت�شديد الديون امل�شتحقة

 الحتجاز يف مكان العمل اأو املعي�شة
 العنف البدين واجلن�شي

 اأ�شكال اأخرى من العقوبات
املراقبة الدائمة

حجز الأجور
موؤ�شرات متو�شطة

عقوبات مالية
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اجلدول 2.5. ملخ�ص عن م�ضادر املعلومات
م�شادر املعلومات قطاع العمل

• رجال ون�شاء مت ا�شتخدامهم كعمال منزليني )و�شع قانوين وغري 
   قانوين(

• عمال منزليون معتقلون
• عمال منزليون �شابقون يقيمون يف دور اإيواء موؤقتة 

• م�شوؤولون حكوميون )من وزارات العمل، والداخلية، والعدل، 
   واخلارجية، وال�شوؤون الجتماعية(

• م�شوؤولون يف �شفارات بلدان املن�شاأ
• اأ�شحاب عمل العمال املنزليني

• منظمات العمال
• منظمات اأ�شحاب العمل

• اأعيان جمتمعات املهاجرين 
• منظمات غري حكومية حملية ودولية )يف بلدان املن�شاأ واملق�شد(

• منظمات دولية
• نقابات املحامني

• وكالت ال�شتخدام اخلا�شة
• اأكادمييون

العمل املنزيل

• عاملون يف جمال اجلن�ص
• ن�شاء ورجال يعملون يف الرتفيه: م�شيفات، ونادلت، وراق�شات؛ 

   واأ�شحاب ومديري وحرا�ص النوادي الليلية
• �شما�شرة يف جمال اجلن�ص )القوادون(

• م�شوؤولون حكوميون )من وزارات العمل، والداخلية، والعدل، 
   واخلارجية، وال�شوؤون الجتماعية(

• م�شوؤولون يف �شفارات بلدان املن�شاأ
• زبائن العاملني يف جمال اجلن�ص

• منظمات العمال
• اأعيان جمتمعات املهاجرين

• منظمات غري حكومية حملية ودولية )يف بلدان املن�شاأ واملق�شد(
• منظمات دولية

• اإعالميون
• اأكادمييون

العمل يف جمال اجلن�ص

• عامالت وعمال مهاجرون
• اأ�شحاب ومدراء �شركات

• م�شوؤولون حكوميون )من وزارات العمل، والداخلية، والعدل، 
   واخلارجية، وال�شوؤون الجتماعية(

• م�شوؤولون يف �شفارات بلدان املن�شاأ
• منظمات العمال

• غرف ال�شناعة والتجارة
• اأعيان جمتمعات املهاجرين

• منظمات غري حكومية حملية ودولية )يف بلدان املق�شد(
• منظمات دولية

• نقابات املحامني
• اإعالميون
• اأكادمييون

�شائر الأن�شطة 
القت�شادية )البناء، 

وال�شناعة، والتجارة، 
والزراعة، اإ�شافة اإىل 

البّحارة(
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2.2. ملحة عن البيانات التي مت جمعها

 354 بينهم  من  الدرا�شة،  اأجل  من  امراأة(  و281  رجاًل   372( ا  �شخ�شً  653 مقابلة  جرت 
من  مماثلة  اأعداد  مقابلة  على  الباحثون  وحر�ص  مطلًعا.  م�شدًرا  و299  مهاجًرا  عاماًل 
امل�شادر املطلعة يف الكويت ولبنان والإمارات العربية املتحدة، وعلى مقابل عدد اأقل ن�شبًيا 
م�شدًرا   43 من  اإ�شافية  معلومات  الُتم�شت  كما   .2.6 اجلدول  من  يت�شح  كما  الأردن،  يف 

مطلًعا يف بلدان اأخرى8.

العمل  مو�شع  يف  هم  مقابلتهم،  جرت  مهاجًرا  عاماًل   354 اأ�شل  من  عاماًل   266 اأن  ُوجد 
اجلربي والجتار، وهي ن�شبة تتجاوز ثلثي العمال املهاجرين امل�شاركني يف البحث. ول ميكن 
تعميم هذه الن�شبة على املنطقة، نظًرا اإىل اأ�شلوب املعاينة املعتمد. فالعمال املهاجرون الذين 
�شاركوا يف املقابالت مل يتم اختيارهم ع�شوائًيا، فهم اإما يقيمون يف مالجئ تديرها منظمات 
غري حكومية اأو �شفارات اأو �شلطات حملية، واإما اختاروا الفرار من و�شع ا�شتغاليل ليدخلوا 
�شوق العمل غري املنظمة. كما ن�شحت امل�شادر املطلعة فريق البحث مبقابلة عدد اآخر من 
العمال املهاجرين املعر�شني لال�شتغالل اأكرث من غريهم؛ بالتايل ل بد من اإجراء املزيد من 
الأبحاث الكمية لتحديد مدى انت�شار العمل اجلربي والجتار يف منطقة ال�شرق الأو�شط ككل.

يلخ�ص اجلدول 2.7 موؤ�شرات الجتار والعمل اجلربي املنبثقة عن املقابالت.

8 أجريت مقابالت عرب الهاتف مع فعاليات املجتمع املدين التي تعمل عىل حمية العمل املهاجرين يف البحرين، 

وبنغالدش، وبلجيكا، ومرص، وأثيوبيا، والعراق، والنيبال، وقطر، ورسيالنكا، وسويرسا والفيليبني.

اجلدول 2.6. ملحة عن منوذج البيانات
العمال املهاجرون امل�شادر املطلعة الأ�شا�شية الفئة

354 299 جمموع املقابالت
املجموع يف كل بلد

66 54  الأردن
127 66  الكويت
100 71  الكويت
61 65  الإمارات العربية املتحدة

43 بلدان اأخرى
168 رجاًل : 186 امراأة 204 رجاًل : 95 امراأة ن�شبة الرجال اإىل الن�شاء

نوع امل�شادر املطلعة
115 م�شوؤولون حكوميون
50 �شركاء اجتماعيون

134  غري ذلك
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اإن الجتار بالب�شر بغر�ص ا�شتغالل اليد العاملة ظاهرة عاملية تكاد تطال جميع بلدان العامل. 
العمل اجلربي يف  اأن عدد �شحايا  اأظهرت  الدولية  العمل  العاملية ملنظمة  التقديرات  فاآخر 
– هو دون الأعداد امل�شجلة يف مناطق اأخرى من  – البالغ 600000 �شحية  ال�شرق الأو�شط 
العامل، واأن انت�شار العمل اجلربي يف هذه املنطقة )3.4 بالألف( اأدنى من املعدل امل�شجل يف 
اأوروبا الو�شطى وجنوب �شرق اأوروبا اأو اأفريقيا9. بالتايل ل ميكن الفرتا�ص باأن جميع العمال 
املهاجرين يف املنطقة معر�شون لال�شتغالل، بل يكرث عدد العمال الذين كانت لهم جتربة 

اإيجابية يف العمل والذين يحّولون مبالغ كبرية من املال لأ�شرهم يف الوطن.

والأنظمة  العاملة  اليد  هجرة  بحجم  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  تتميز  تقدم،  ما  �شوء  على 
الراعية لها والتي توؤدي يف بع�ص الأحيان اإىل انت�شار العمل اجلربي والجتار. يركز التحليل 
يف الف�شول التالية على الأو�شاع التي يتعر�ص فيها العمال املهاجرون مل�شاكل قد تكون خطرية 
يف بع�ص احلالت، بغية اإلقاء ال�شوء على النواق�ص التي ت�شوب الأنظمة املعنية باإدارة هجرة 
اليد العاملة وحتديد اأوجه التح�شني املمكنة. اأجري هذا التحليل على ال�شعيد الإقليمي وهو 
ل يفرت�ص اأن جميع اأمناط الجتار موجودة يف جميع البلدان، ولكنه يظهر خمتلف الأ�شاليب 

املتبعة لالجتار بالعمال الرا�شدين يف ال�شرق الأو�شط وتعري�شهم للعمل اجلربي فيه.

9 كم أظهرت التقديرات العاملية أن منطقة آسيا والهادئ تضم أكرب عدد لضحايا العمل الجربي – 11.7 مليون أو 56 يف 

املائة من املجموع العاملي. انظر املرجع اآليت:
ILO: Global estimate of forced labour: Results and methodology )Geneva, 2012(, pp. 
16–15.

املهاجرين  العمال  اأو�ضاط  يف  اجلربي  العمل  موؤ�ضرات  عن  نبذة   .2.7 اجلدول 
امل�ضاركني يف املقابالت1

متت  التي  احلالت  عدد 
الإفادة عنها

املوؤ�شر  بعد العمل اجلربي

0 ا�شتخدام ق�شري ال�شتخدام املكره
206 ا�شتخدام قائم على اخلداع
130 تهديد و/اأو عنف العمل والعي�ص حتت الإكراه
101 تقييد احلرية
149 حجز الأجور
196 الإرغام على العمل ل�شاعات 

اإ�شافية
108 الإكراه على اأداء بع�ص املهام
267 م�شادرة وثائق الثبوتية
168 ا�شتحالة مغادرة �شاحب العمل

266 جمموع العمال �شحايا العمل 
اجلربي والجتار

1 مجموع العمل املهاجرين املشمولني يف البحث: 354
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الف�سل 3اأ
امناط الإجتار بح�سب املجموعات املهنية

3.1. العمال املنزليون

3.1.1. نبذة عن املعطيات االأ�ضا�ضية حول العمال املنزليني

والنيبال،  واإندوني�شيا،  والهند،  بنغالد�ص،  من  منزلًيا  عاماًل   143 مع  املقابالت  اأجريت 
وكينيا،  واأثيوبيا،  والكامريون،  فا�شو،  بوركينا  ومن  اآ�شيا،  يف  والفيليبني  و�شريالنكا، 
ريفية وح�شرية  ون�شاء من مناطق  وا�شتملت على رجال  اأفريقيا.  وال�شنغال يف  ومدغ�شقر، 
اأو  فقرية  عائالت  من  يتحدرون  اإنهم  قالوا  معظمهم  عامًا،  و55   19 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
معدمة. معظم  العمال اأجنزوا مرحلة التعليم الثانوي، وبع�شهم �شبق له العمل يف ال�شرق 
الأو�شط بعك�ص الغالبية التي تهاجر اإىل املنطقة للمرة الأوىل. و�شرحوا يف غالبيتهم اأن قرار 
العمل يف اخلارج كان قراًرا �شخ�شًيا. ويف وقت اإجراء املقابالت يف الأردن ولبنان والكويت، 
اأو مقيمني يف مالجئ موؤقتة بانتظار  اأو معتقلني  كان العمال املنزليون موزعني بني عاملني 

الرتحيل.

اإىل جانب العمال، التم�ص فريق البحث معلومات من جمموعة م�شادر مطلعة �شاعدت يف 
اإلقاء ال�شوء على هجرة العمال املنزليني يف خمتلف جوانبها وخماطرها، منهم م�شوؤولون 
حكوميون من وزارات العمل والداخلية والعدل واخلارجية وال�شوؤون الجتماعية، اإىل جانب 
م�شوؤولني حكوميني يف �شفارات وقن�شليات بلدان املن�شاأ. كما ا�شُتقيت املعلومات من ممثلي 
حملية  حكومية  غري  ومنظمات  املهاجرين،  وجمعيات  العمل،  واأ�شحاب  العمال  منظمات 
ودولية يف بلدان املن�شاأ واملق�شد. والتقى فريق البحث بع�ص اأ�شحاب العمل واأ�شحاب وكالت 

ال�شتخدام اخلا�شة والأكادمييني وممثلي منظمات دولية.

العمال  ا�شتغالل  لغر�ص  بالب�شر  لالجتار  اأمناط  ثالثة  انت�شار  عن  البيانات  حتليل  ك�شف 
املنزليني يف العمل اجلربي )اجلدول 3.1(. ففي احلالة الأوىل، يوافق الفرد مبلء اإرادته 
على ال�شفر للخارج ملزاولة العمل املنزيل ليكت�شف يف بلد املق�شد اأن �شروط العي�ص والعمل 
خمتلفة عن تلك التي كان يتوقعها؛ لكنه يعجز عن الإفالت من هذا الو�شع ال�شتغاليل جلملة 
اأ�شباب. اأما الأ�شلوب الثاين فيق�شي ال�شتخدام املخادع للعامل يف بلد املن�شاأ من قبل الوكالء 
والأقارب والأ�شدقاء الذين ي�شللونه ب�شاأن طبيعة العمل. فيعتقد العامل اأنه �شيعمل لقاء اأجر 
جمز يف مهنة اأخرى )التدري�ص، اأو التمري�ص، اأو املطاعم...( اإىل اأن يكت�شف لدى و�شوله اأنه 
م�شتخدم يف العمل املنزيل. اأخرًيا، ينطوي النمط الثالث على عن�شر اخلداع يف ال�شتخدام، 
لكن اخلداع هذه املرة يتعلق بظروف العمل ولي�ص بطبيعته. ويف احلالت الثالثة، يتعر�ص 
اإ�شافية واحلرمان من فرتات  ل�شاعات  العمل  الإرغام على  اإن  العامل املنزيل لال�شتغالل. 
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الراحة وتقييد حرية التوا�شل والتنقل، كلها موؤ�شرات تنم عن العي�ص والعمل حتت الإكراه، 
اإ�شافة ملنع العامل من مغادرة العمل ب�شتى اأنواع العقوبات والتهديدات، منها م�شادرة جواز 

ال�شفر واحتجاز الأجر والعنف النف�شي والبدين واجلن�شي.

يف  مبينة  هي  كما  املنزليني،  بالعمال  لالجتار  الثالثة  الأمناط  متيز  التي  اخل�شائ�ص  اإن 
هذه الدرا�شة، مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بخ�شائ�ص هذه الفئة من العمال والبيئة التي ُيزاول 
فيها العمل. فعزل العمال داخل املنازل اخلا�شة التي ل يدخلها مفت�شو العمل اأو امل�شاعدون 
يرّبر  لال�شتغالل.  عر�شة  اأكرث  جتعلهم  املنزل  من  اخلروج  حرية  وتقييد  الجتماعيون، 
الذي  الكفالة  بنظام  املنزل  داخل  العامل  واحتجاز  ال�شفر  بجواز  احتفاظه  العمل  �شاحب 
يحّمله امل�شوؤولية القانونية عن اإقامة العامل املنزيل وتوظيفه. ويزداد �شعوره بامتالك العامل 
ب�شبب املبالغ الكبرية التي يدفعها مقابل ا�شتقدامه من بلد اآخر. اإن العديد من الأ�شر التي 
تعمد اإىل ا�شتخدام العمال املنزليني يف ال�شرق الأو�شط هي اأ�شر حمدودة الدخل، ولكن يف 
ظل غياب اخلدمات احلكومية املعقولة لرعاية الأطفال وامل�شنني، غالًبا ما ت�شطر الأ�شرة 
اإىل اللجوء اإىل امل�شاعدة اخلارجية. وكل ذلك يوؤدي اإىل ا�شتغالل اأفراد منزل �شاحب العمل 

للعامل املهاجر املنزيل بغفلة عنه.
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على  اجلربي  العمل  لفر�ص  بالب�ضر  االجتار  اأمناط  عن  نبذة   .3.1 اجلدول 
العمال املنزليني

ا�شتحالة مغادرة 
�شاحب العمل

�شروط العمل 
واملعي�شة يف بلد 

املق�شد

اال�شتخدام

• العجز عن 
ال�شتقالة ب�شبب 

نظام الكفالة

• الإرغام على 
العمل لأجل غري 

م�شمى حتى ت�شديد 
الديون

• م�شادرة جواز 
ال�شفر

• احتجاز الأجور

• العنف النف�شي 
والبدين واجلن�شي

ا�شتغالل العامل:
• الإرغام على 
العمل ل�شاعات 

اإ�شافية
• الإرغام على 

العمل عند الطلب
• تقييد حرية 

التنقل والتوا�شل 
مع الغري

• فر�ص ظروف 
عمل مهينة

• احلرمان من 
اأوقات الراحة

• التهديد باإبالغ 
ال�شلطات عنه 

• احتجاز وثائق 
الثبوتية والهواتف 

اجلوالة
• العزل

• الحتجاز يف 
مكان العمل

• املراقبة الدائمة

 عند الو�شول،
 يكت�شف العامل

 ظروف عمل
 ومعي�شة خمتلفة،
 ولكنه يعجز عن

الرحيل

 ال�شتخدام
 الطوعي يف العمل

 املنزيل عن
طريق الأقارب/

الأ�شدقاء/
الوكالء

1

 عند الو�شول،
 يكت�شف العامل

 الطبيعة احلقيقية
 للعمل، لكنه يعجز
 عن رف�ص �شروط

العمل والرحيل

 ال�شتخدام املكره
 يف اخلدمة املنزلية

 )خداع حول
 طبيعة العمل( من

 قبل الوكيل و/اأو
�شاحب العمل

2

 عند الو�شول،
 يكت�شف العامل

 ظروف عمل
 ومعي�شة خمتلفة،
 ولكنه يعجز عن

 رف�ص �شروط
العمل والرحيل

  ال�شتخدام املكره
 يف اخلدمة

 املنزلية )خداع
 حول ظروف

 العمل واملعي�شة(
 من قبل الوكيل

 و/اأو �شاحب
العمل

3

جتار
اال

ب 
شلو

اأ�
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3.1.2. ا�ضتخدام العمال املنزليني

ال�شتخدام الطوعي

اإن النمط الأول لالجتار بالب�شر وا�شتغاللهم يف العمل املنزيل اجلربي ينطبق على العمال 
اإرادتهم. لقد حتدث امل�شاركون يف البحث  املنزليني الذين يقررون العمل يف اخلارج مبلء 
عن قنوات عديدة للعمل يف اخلارج، بع�شها نظامي وبع�شها غري نظامي. لقد اعتمد بع�ص 
العمال على اأفراد الأ�شرة اأو الأ�شدقاء الذين لديهم معارف يف مكاتب ال�شتخدام اأو يعرفون 
�شاحب عمل حمتمل يف بلد املق�شد، على غرار عاملة منزلية اإثيوبية حتدثت عن جتربتها 
قائلة: "كان لدي �شديقة تعمل يف لبنان. اأر�شلت لها �شورة عن جواز �شفري فاأعطتها ملكتب 
ا�شتخدام يف بريوت. من ثم اختارتني اإحدى العائالت". كما اأفادت عاملة كينية عن جتربتها 
يف ال�شتخدام بالطرق غري النظامية: "التقيت بفتاة يف كينيا قالت يل اإنني اأحتاج اإىل جواز 
�شفر لي�ص اأكرث، ول حاجة لدفع اأي مبلغ من املال. وقالت يل اإنني قادرة على ك�شب 350 دولر 
اأمريكي يف ال�شهر. اأعطيتها �شريتي الذاتية وبعد ثالثة اأيام، تلقيت ات�شاًل هاتفًيا من رجل 

قال اإنه يت�شل من لبنان ويريدين اأن اأعتني باأمه املري�شة". 

ومع العلم اأن املعارف ال�شخ�شية �شاعدت البع�ص على اإيجاد عمل يف اخلارج1، اإّل اأن معظم 
العمال املنزليني امل�شاركني يف املقابالت ا�شتعانوا بوكالت ال�شتخدام اخلا�شة التي ات�شلوا 
بزيارة  اأو  الراديو،  اأو على  ال�شحف  الإعالنات يف  اأو  القرى،  ال�شما�شرة يف  بها من خالل 
قائلة:  جتربتها  مدغ�شقر  من  منزلية  عاملة  تتذكر  الكربى2.  املدن  يف  ال�شتخدام  مكاتب 
"�شمعت على الراديو فتيات يتحدثن عن العمل يف اخلارج واإعالنات عن ا�شتخدام الفتيات 
يف اخلارج. مل تعرت�ص عائلتي على الأمر، فقدمت طلًبا بدوري." وتفيد عاملة منزلية من 
اإىل  ال�شفر  "ميكنك  لها:  قيل  حيث  كامتندو  يف  ا�شتخدام  وكالة  اإىل  توجهت  اأنها  النيبال 
اخلارج. �شتعملني كعاملة منزلية وتاأخذين يوم عطلة كل اأحد". و�شرحت عاملة منزلية من 
الفيليبني التقى بها فريق البحث يف الأردن كيفية الهجرة: "ت�شتعني اأوًل بال�شم�شار يف القرية، 
املدينة".  يف  ا�شتخدام  ومكاتب  يف  معارف  لديهم  ال�شما�شرة  وجميع  به.  تثق  �شخ�ص  وهو 

وغالًبا ما يتنقل الراغب يف الهجرة بني ومكتبني اأو اأكرث يف اأثناء عملية ال�شتخدام3.

وغري  املنظمة  تنوع اجلهات  على  دللة  اإيجاد عمل يف اخلارج  كيفية  على  الأجوبة  تنوع  يف 
املنظمة التي ت�شارك يف عملية ال�شتخدام - من اأقارب واأ�شدقاء ومكاتب ا�شتخدام خا�شة 
– وت�شجع العمال على الهجرة4. يف بع�ص الأحيان، ت�شطدم عملية ال�شتخدام غري النظامية

1 يزعم البعض أن التوظيف من خالل املعارف الشخصية أكرث أمانًا، ألن الشخص الذي يدبّر الوظيفة يعرف الكفيل األجنبي 

الذي يتعاقد معه العامل. لكن البعض اآلخر يعترب أن االستعانة باملعارف ال تخلو من باملخاطر، فم من جهة  مسؤولة 
ومسجلة ميكن اللجوء إليها يف حال تعرض العامل لالستغالل. وبالعادة، يتقاىض السمسار رسًم عاليًا جًدا مقابل توظيف 

العامل بعد وصوله إىل بلد املقصد. انظر املرجع اآليت:
L.K. Ruhunage: Recruitment practices of employment agencies recruiting migrant workers 
)Colombo, Nov. 2011(, pp. 19–18.

2 تبقى وكاالت االستخدام الخاصة يف العديد من بلدان املنشأ املصدر األهم للتوظيف. عىل سبيل املثال، أظهرت وكالة 

االستخدام يف الخارج  يف سريالنكا )SLBFE( أن وكاالت االستخدام الخاصة كانت مسؤولة يف العام 2010 عن توظيف 60يف 
املائة من العمل يف الخارج. انظر املرجع اآليت:

)Ruhunage, Recruitment practices of employment agencies recruiting migrant workers, p. 16(.
3 إن وكاالت االستخدام الكردية العراقية التي أرسلت عمالً من النيبال وأثيوبيا إىل إقليم كردستان العراق استقدمت هؤالء 

العمل من خالل وكاالت لجلب األيدي العاملة يف اإلمارات لديها مكاتب يف البلدين. )تحالف هارت الند، مقابالت مع 
عمل مهاجرين، إقليم كردستان العراق، ترشين الثاين/نوفمرب 2010(.

4 للمزيد من املعلومات، انظر:

R. Abimourched: Migrant domestic workers in the Mashriq: Towards a rights-based regulatory 
framework, Carim Research Report )Florence, Consortium for Applied Research on 
International Migration, 2011(.
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بالقوانني املطبقة يف بلدان املن�شاأ. ففي الفيليبني مثاًل، ل ُي�شمح ملكاتب ال�شتخدام اخلا�شة 
با�شتخدام العمال خارج مكاتبها. وقد �شعت احلكومة لتطبيق القانون عرب اإن�شاء خط �شاخن 
وزارة  قامت  بنغالد�ص،  ويف  القرى.  يف  العاملني  ال�شما�شرة  عن  لالإبالغ  النا�ص  به  يت�شل 
رعاية املهاجرين والعمل يف اخلارج، وامل�شوؤولة عن مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة، بت�شكيل هيئة 
الالزمة ملكافحة  التدابري  وتتخذ  ال�شتخدام اخلا�شة  ت�شرف على مكاتب  وتنفيذية  رقابية 
املمار�شات الحتيالية5. ولكن على الرغم من اجلهود املبذولة لتنظيم عملية ال�شتخدام يف 
بلدان املن�شاأ، ل تزال مكاتب ال�شتخدام وال�شما�شرة العاملني من دون ترخي�ص يفلتون من 
العقاب، مما يربز احلاجة اإىل ت�شديد الرقابة على عمليات ال�شتخدام وفر�ص عقوبات اأ�شد 

�شرامة على املخلني بالقانون6.

دوافع الهجرة
تكرث العوامل "الدافعة" اإىل الهجرة، منها احلاجة اإىل املال، ورغبة الإفالت من الفقر املدقع، 
وتعليم الأطفال ورعاية املر�شى يف بلد املن�شاأ. لقد حتدث العديد من العمال امل�شتفتني عن 
حمدودية فر�ص العمل وا�شت�شراء البطالة يف بالدهم، ما مل يرتك لهم الكثري من اخليارات. 
قالت:  فيليبينية  عاملة  غرار  على  العمال  من  للعديد  جذاًبا  خياًرا  الأو�شط  ال�شرق  وُيعترب 
"مع نظام الكفالة، ل حاجة لدفع اأي مبلغ من املال لقاء ال�شتخدام. فهذا نظام جيد ي�شمح 
للمهاجرين الإفالت من الفقر". غري اأن اإعفاء العمال من الر�شوم يف البداية ل مينع �شاحب 
العمل اأو الوكيل من حجز اأجر العامل خالل الأ�شهر الأوىل، ل�شرتداد تكاليف ال�شتخدام 
"الدافعة" اإىل الهجرة اإمكانية اإيجاد عمل ب�شهولة اأكرب نظًرا ل�شدة  وال�شفر. ومن العوامل 
العالية.  الأو�شط، ورواج املنطقة املعروفة براوتبها  ال�شرق  املنزليني يف  العمال  الطلب على 
املزيد  لك�شب  الأو�شط  ال�شرق  اإىل  الذهاب  يف  الكثريون  "يفكر  اإثيوبية:  عاملة  قالت  فكما 
من املال. فالعمل يف تلك املنطقة رائج للغاية". وبح�شب اأحد الأعيان للرعايا النيباليني يف 
الذي  اإىل اخلارج لكنهم ل يعرفون ما  ال�شفر  باملو�شة، فهم يريدون  اأ�شبه  "الأمر  الكويت: 

ينتظرهم. ل اأحد يرغمهم على املجيء اإىل هنا"7.

ونتيجة الهتمام املتزايد بالعمل يف اخلارج، راحت مكاتب ال�شتخدام يف بلدان املن�شاأ تتخذ 
تدابري ا�شتباقية وت�شّوق علًنا ملنطقة ال�شرق الأو�شط وفر�ص العمل فيها. وقد ارتاأى م�شوؤول 
يف �شفارة النيبال اأن "الوكالء يبيعون الأحالم. فهم يرتادون القرى حيث يعرف الأهايل اأن 
الكويت بلد غني".8. يف بع�ص احلالت، لي�ص املهاجر هو من يختار وجهة ال�شفر، فهو ل يعرف 
اإحدى  البلد الذي ين�شحه به الوكيل". فكما �شرحت  اأي بلد يختار، لكنه ينتقي  بال�شرورة 
لبنان. مل  اإىل  بالذهاب  اأثيوبيا حيث ن�شحوين  ا�شتخدام يف  اإىل مكتب  "ذهبت  ال�شيدات: 

اأكن قد �شمعت بلبنان من قبل".

دور مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة
احرتافها  درجة  حيث  من  واملق�شد  املن�شاأ  بلدان  يف  اخلا�شة  ال�شتخدام  مكاتب  تختلف 
وحجمها وطريقة عملها9. فمكاتب ال�شتخدام ذات ال�شمعة احل�شنة ت�شعى لتوفري معلومات 
مالئمة ودقيقة لكّل من العمال واأ�شحاب العمل؛ اأما عدميو ال�شمري، فيدركون اأن باإمكانهم 
حتقيق مكا�شب هائلة من العمولت التي يفر�شونها لي�ص فقط على اأ�شحاب العمل ومكاتب

5 مراسالت بالربيد اإللكرتوين مع مسؤول يف منظمة ويرنوك إنرتناشونال، بنغالدش، يف 30 أيلول/سبتمرب عام 2012.

6 للمزيد من املعلومات انظر:

S. M. Morshed )ed.(, ECHO: Survivors Voice, trans. H. Rahman and S. Piazzano )Dhaka, 
SHISUK, Nov. 2011(, pp. 7–5.

7 مقابلة مع مسؤول يف جمعية النيباليني غري املقيمني، الكويت، يف 30 آذار/مارس عام 2012.

8 مقابلة مع مسؤول يف سفارة النيبال، الكويت، يف 26 آذار/مارس عام 2012.

9 تختلف وكاالت االستخدام الخاصة اختالفًا كبريًا من حيث الحجم. فبعضها مرخص ومعتمد والبعض اآلخر غري مرخص 

وغري معتمد. وبعض الوكاالت مكون أحيانًا من شخص واحد، بينم البعض اآلخر مكون من طاقم عمل كبري.
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ا على العامل امل�شتعد لدفع املال مقابل اختياره وت�شريع  ال�شتخدام يف بلدان املق�شد، بل اأي�شً
عملية ال�شتخدام، علًما اأن معايري العمل الدولية حتّظر على مكاتب ال�شتخدام تقا�شي اأية 
ر�شوم من العمال.10. ويف انت�شار هذه املمار�شات غري امل�شروعة دللة على �شعف الرقابة على 

مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة يف بلدان املن�شاأ واملق�شد على ال�شواء. 

وتفر�ص الت�شريعات الوطنية يف املنطقة موانع مماثلة، ففي الأردن مثاًل، ُيحّظر على مكاتب 
ال�شتخدام تقا�شي املال من العامل11، ويجوز للحكومة، اإذا تبني لها اأن مكتب ال�شتخدام 
يقرتف انتهاكات ج�شيمة لقانون العمل12، اإلغاء ترخي�ص املكتب على الفور واإغالق اأبوابه13. 
ويف الكويت، يق�شي العقد املوحد من الكفيل باأن يدفع للعامل تكاليف ال�شفر ور�شوم مكتب 
اأية  ال�شتخدام14. كما يحّظر مر�شوم وزاري �شدر عام 2010 على مكتب ال�شتخدام تلقي 
اأ�شحاب  اأتعاب من العامل املنزيل15. ويف لبنان، �شدر قرار وزاري عام 2011 يحظر على 
مكاتب ال�شتخدام تقا�شي اأية اأتعاب من العمال املنزليني، مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، حتت 
طائلة اإلغاء الرتخي�ص16. كما ُيحظر على مكاتب ال�شتخدام يف الإمارات تقا�شي اأية اأموال 

اأو ر�شوم من العمال، وهي ملزمة باإرجاع اأية مبالغ يدفعها العامل مقابل ا�شتخدامه17.

ولكن، غالًبا ما تبقى تلك املعايري الدولية حرًبا على ورق. فبح�شب �شاحب مكتب ا�شتخدام 
يف الكويت، "اإن ن�شبة كبرية من مكاتب ال�شتخدام خارج الكويت تتقا�شى ر�شًما من العامل 
بلد  يف  والتدريب  الطبية  والفحو�شات  اجلواز  اإ�شدار  بدل  يدفع  اأن  العامل  فعلى  املنزيل. 
على  املطبق   2010 العام  لنظام  خمالفة  املمار�شات  وهذه  امل�شتندات"18.  وخمتلف  املن�شاأ 
مكاتب ال�شتخدام يف الكويت19. حتى اأن م�شوؤوًل يف منظمة كفى غري احلكومية قال اإن بع�ص 
العمال املهاجرين يدفعون ر�شوًما م�شاعفة ملكاتب ال�شتخدام يف بلد املن�شاأ واملق�شد على 
ال�شواء، مما يزيد من مديونيتهم وبالتايل من درجة ا�شت�شعافهم20. بح�شب املقرر اخلا�ص 

10 منظمة العمل الدولية: اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة، 1997 )رقم 181(، املادة 7.

11 األردن، تعليمت رشوط وإجراءات ترخيص املكاتب الخاصة العاملة يف استقدام واستخدام غري األردنيني العاملني يف 

املنازل، 16 شباط/فرباير 2009، املادة 8 )ج(.
12 تشمل هذه االنتهاكات استقدام العمل بصورة غري قانونية أو مبوجب أوراق مزورة؛ استقدام عمل دون السن القانونية 

للعمل؛ توظيف العمل يف أعمل غري العمل املنزيل أو كمياومني أو إرغامهم عىل العمل ألصحاب منازل أخرى حيث ال 
يحق لهم العمل؛ االستغالل االقتصادي للعمل واحتجاز أجورهم كليًا أو جزئيًا؛ التعدي عىل العمل جسديًا أو جنسيًا، 

تعنيفهم أو تسهيل تلك املمرسات؛ نقل العمل خلسة إىل بلدان أخرى.
13 تنص تعليمت معدلة صدرت عام 2010 عىل الحاجة إىل الحد من إنشاء املزيد من وكاالت االستخدام الخاصة. فهذه 

التعليمت تقيض بتشكيل الوكاالت عىل شكل رشكات )يف السابق، كان من املمكن أن ميلكها أفراد(؛ بأن يكون صاحبها 
أردين الجنسية عمره 25 عام عىل األقل وأن يكون سجله العديل نظيًفا، وأال يكون صاحب وكاالت سفر، فنادق، مطاعم أو 

صالونات للتدليك أو للتجميل؛ أن يكون الحد األدىن لرأس املال األويل 50,000 دينار أردين )يف السابق، مل يشرتط توافر رأس 
املال األويل(؛ أن تقدم الوكاالت كفالة مرصفية قيمتها 100,000 دينار أردين )يف السابق كانت قيمتها 50,000 دينار أردين(؛ 
وأن تخضع لإلنذارات و الغرامات والتوقيف لغاية ستة أشهر أو لإلغالق إذا تبني للوزير أنها خالفت أي من تلك الرشوط.

14 الكويت، منوذج العقد الخاص باستقدام وتشغيل خدم املنازل، 2010، املادة 5)5(.

15 الكويت، وزارة الداخلية، القرار رقم 1182 لعام 2010، املادة 11)2(.

16 لبنان، املرسوم الوزاري رقم 1/1، 2011، املادة 5 :"يحظر عىل أصحاب مكاتب االستقدام تلقي أية رسوم مبارشة أو غري 

مبارشة من عاملة املنزل األجنبية، تحت طائلة إلغاء الرتخيص".
17 اإلمارات العربية املتحدة، وزارة العمل،  القرار رقم 1283 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكاالت التوظيف الخاصة، 23 

كانون األول/ديسمرب 2010، املادة 6)ب(.
18 مقابلة مع صاحب مكتب استخدام خاص، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.

19 "إذا تقاىض املرخص له )املكتب( من الخادم أو من يف حكمه أي مقابل نظري استقدامه أو تشغيله، يتم إقفال مكتب 

جلب األيدي العاملة" )الكويت، القرار الوزاري رقم 1182 لعام 2010 بتعديل بعض أحكام القرار 617 لعام 1992 بشأن 
تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيني، املادة )11(

20 مقابلة مع مسؤول يف منظمة كفى، لبنان، 21 أيلول/سبتمرب 2011. تأسست منظمة كفى عنف واستغالل يف لبنان عام 

2005، وهي منظمة أهلية لبنانية غري ربحية، غري سياسية وغري طائفية رسالتها تحقيق املساواة بني الجنسني ومكافحة 
التمييز والنهوض بحقوق النساء واألطفال.
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لالأمم املتحدة املعني بالجتار، عندما حتجم وكالت ال�شتخدام عن احرتام تلك القواعد، 
ت�شبح �شريكة يف جرمية الجتار: " وقد يعترب موظف ال�شركة نف�شه متاجًرا اإذا كان على علم 
باأن رب العمل يعني ال�شاغلة لأغرا�ص ال�شتغالل اأو اإذا غ�ص النظر عن ذلك، واأخفى ذلك 

عن  ال�شاغلة "21.

بوجود  البالد حتى  العمال على مغادرة  ت�شاعد  املن�شاأ  بلدان  ال�شتخدام يف  اأن مكاتب  كما 
املتكررة  النتهاكات  ب�شبب  البلدان  بع�ص  اإىل  املنزليني  العمال  اإر�شال  مينع  حكومي  حظر 
حلقوق العمال املنزليني فيها22. ففي غالب الأحيان، تقوم مكاتب ا�شتخدام غري مرخ�شة 
تعمل بعيًدا عن الأنظمة الر�شمية باإجراء ترتيبات ال�شفر بالطرق غري القانونية. لكن بع�ص 
ا تتحايل على احلظر، مع العلم اأن و�شعها القانوين ي�شّعب  مكاتب ال�شتخدام القانونية اأي�شً
عليها ا�شتغالل الثغرات التنظيمية. واحلظر ُيفر�ص من طرف واحد مببادرة من حكومات 
اإر�شال  ُيحّظر  احلايل،  الوقت  يف  املق�شد23.  بلدان  يف  ملزًما  لي�ص  وبالتايل  املن�شاأ،  بلدان 
العمال املنزليني اإىل عدة بلدان يف املنطقة. اأفاد م�شوؤول يف املديرية العامة لالأمن العام يف 
مطار بريوت الدويل اأن دائرة الهجرة ت�شمح للعامل الأجنبي بدخول لبنان متى كان يحمل 
تاأ�شرية �شياحية اأو تاأ�شرية عمل �شاحلة، بغ�ص النظر عن وجود حظر يف بلد املن�شاأ24. وهي 

ممار�شات منت�شرة يف خمتلف بلدان املنطقة.

بالتايل، على بلد املن�شاأ تطبيق احلظر، لكن الأمر لي�ص �شهاًل. فكما اأ�شار م�شوؤول من �شفارة 
الفيليبني يف الأردن: "اإن د�شتور بالدنا يخولنا مغادرة البالد، ومكاتب ال�شتخدام ت�شتغل هذا 
احلق الد�شتوري. ل ميكننا ممار�شة التمييز بالقول ’يبدو عليك اأنك عاملة منزلية ول ي�شعك 
ال�شفر ب�شبب احلظر‘. يحق لرعايا الفيليبني دخول الأردن مبوجب تاأ�شرية �شاحلة ملدة 60 
يوًما يقومون من ثم بتحويلها اإىل تاأ�شرية عمل"25. ويف لبنان، اأفاد م�شوؤول يف �شفارة الفيليبني 
اأن منذ احلظر ال�شادر عام 2006 26، ارتفع يف الواقع عدد العمال املنزليني الوافدين من 
الفيليبني مع توظيف 11000 عامل جديد كل عام يف لبنان27. كما تواجه بلدان اأخرى حتظر 
على رعاياها مزاولة العمل املنزيل يف املنطقة �شعوبة يف تطبيق احلظر. اإن الف�شاد والت�شاهل 
يف �شبط الهجرة يف بلدان املن�شاأ من العوامل التي تف�ّشر ا�شتمرار توافد العمال املنزليني اإىل 
"يف  لبنان:  يف  ال�شتخدام  مكاتب  اأحد  يف  م�شوؤول  بح�شب  احلظر28.  رغم  الأو�شط  ال�شرق 
البلدان التي فيها حظر، تعمل العديد من املكاتب يف اخلفاء ومن دون اأي ترخي�ص. ومبا اأنها 
تدفع الر�شوات لبع�ص امل�شوؤولني يف احلكومة، تتمكن من ا�شت�شدار الوثائق الالزمة لإخراج 

الفتيات من البلد"29.
21 س. هدى: تقرير املقررة الخاصة املعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا االتجار باألشخاص ال سيم النساء واألطفال: 

بعثة إىل لبنان، Add/62/2006/4.E/CN. 3، 20 شباط/فرباير 2006، الصفحة 10.
22 تشري كلمة "نرش" يف هذا السياق إىل إرسال رعايا بلد ما إىل بلد آخر للعمل فيه.

23 لإلطالع عىل الحظر األخري الذي فرضه النيبال، أنظر:

BBC News: “Nepal women banned from Middle East over exploitation”, Aug. 2012, http://
www.bbc.co.uk/news/world-asia19196245- [accessed 27 Sep. 2012].
24 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام يف مطار رفيق الحريري الدويل، بريوت، لبنان، 26 أيلول/سبتمرب 2011.

25 مقابلة مع مسؤول يف سفارة الفيليبني، األردن، 14 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

26 يف الفيليبني، ينص البند 3، املادة 6 من قانون العمل املهاجرين املراجع لعام 2010 عىل ما ييل: "تحقيًقا للمصلحة 

الوطنية وحرًصا عىل السالمة العامة، يجوز ملجلس إدارة مديرية االستخدام يف الخارج، بالتشاور مع وزارة الخارجية، 
أن ينهي أو يحظر يف أي وقت انتشار العمل املهاجرين. ويجوز ملجلس اإلدارة، بعد التشاور مع وزارة الخارجية، منح 

استثناءات عىل الحظر أو رفع الحظر".
27 مقابلة مع مسؤول يف السفارة الفيليبينية، لبنان، 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

28 مثاًل: "تقر السفارة الفيليبينية بأن وكاالت التوظيف يف الفيليبني فاسدة ألنها تحايلت عىل الحظر وتواصل إرسال عمل 

املنازل إىل لبنان مقابل 3000 و 5000 دوالر أمرييك": غ. شاهينيان، تقرير املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة، 
مبا يف ذلك أسبابها وعواقبها: بعثة إىل لبنان، Add/41/21/A/HRC. 1. )نيويورك، مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، 4 

متوز/يوليو 2012، الصفحة 9(.
29 مقابلة مع صاحب وكالة استخدام خاصة، لبنان، 15 كانون األول/ديسمرب 2011.



41

بوجود موانع ال�شفر، يتواطاأ العمال املنزليون مع مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة بغية التحايل 
على القيود املفرو�شة. فبح�شب م�شوؤول يف منظمة ويرنوك اإنرتنا�شونل يف بنغالد�ص: "نتيجة 
و�شبه  املاهرات  غري  املنزليات  عامالت  تهاجر  بنغالد�ص،  حكومة  تفر�شه  الذي  احلظر 
اعرتفت  وقد  لال�شتغالل"30.  عر�شة  اأكرث  يجعلهن  مما  القانونية،  غري  بالو�شائل  املاهرات 
عاملة فيليبينية يف اأثناء مقابلتها اأنها "ح�شلت على تاأ�شرية للبحرين ب�شبب احلظر املطبق 
على لبنان. قلت اإنني اأريد زيارة اأمي يف البحرين، لكن هذا غري �شحيح، فاأمي لي�شت هناك. 

كان علي اأن اأتذكر املعلومات التي اأعطاين اإياها الوكيل قبل ال�شفر".

الإمارات:  اأثناء عبور  تلقتها يف  التي  امل�شاعدة  الفيليبني عن  اأخرى من  ك�شفت عاملة  وقد 
ال�شخ�ص  وهذا  املطار،  يف  عنه  اأبحث  اأن  يجب  الذي  ال�شخ�ص  اأو�شاف  الوكيل  يل  "حدد 
"اأخربت  احلظر:  على  بتحايلها  اأثيوبية  عاملة  اأقرت  كما  لبنان".  اإىل  تاأ�شرية  اأعطاين 
امل�شوؤولني يف دائرة الهجرة يف اإثيوبيا اإنني ذاهبة اإىل البحرين، لأن ال�شفر ممنوع اإىل لبنان. 
اأم�شيت يوًما واحًدا يف اليمن يف املطار حيث بّدلت تذكرة ال�شفر للذهاب اإىل لبنان بدًل من 
بهم احلر�ص  املفرت�ص  م�شوؤولون حكوميون من  اأحياًنا  العملية  ويتواطاأ يف هذه  البحرين". 
على حماية املهاجرين. فقد ك�شفت درا�شة اأجرتها عدة منظمات اأهلية يف النيبال اأن العديد 
من الن�شاء يواجهن �شعوبة يف مطار كامتندو حيث يطلب منهن دفع "ر�شم اإ�شايف ‘للتجهيز‘ 
هو يف الواقع ر�شوة" ترتاوح بني 100 و700 دولر اأمريكي ُتدفع للعاملني يف دائرة الهجرة كي 

ي�شمحوا لها مبغادرة البالد31. وهذا النوع من الف�شاد منت�شر يف بلدان من�شاأ اأخرى.

بني  الو�شيط  دور  املق�شد  بلدان  يف  اخلا�شة  ال�شتخدام  مكاتب  تلعب  احلالت،  بع�ص  يف 
منوذج  عن  الكويت  يف  املهاجرين  اأعيان  اأحد  حتدث  لقد  املنزيل.  والعامل  العمل  �شاحب 
يف  البالد  �شفارة  لدى  و�شجلوها  �شنتني  قبل  جلنة  �شكلوا  النيبال  من  وكياًل   35 اعتمده 
الكويت32 . ويف حال تعر�ص عامل منزيل نيبايل لإحدى امل�شاكل، ت�شاعده اللجنة على حلها. 
وينت�شر هذا النوع من الو�شاطة يف �شائر بلدان املنطقة، فبح�شب �شاحب مكتب ا�شتخدام يف 
لبنان: "يف حال وقوع م�شكلة، نتحدث مع �شاحب العمل لإيجاد حل لها، واإن مل ننجح، نتوجه 
اإىل املديرية العامة لالأمن العام"33. كما قام م�شوؤول يف نقابة اأ�شحاب مكاتب ال�شتخدام 
اخلا�شة يف لبنان بتلخي�ص الدور احلا�شم الذي يلعبه الوكالء يف لبنان: "نحن جاهزون على 
مدار ال�شاعة. ميكننا ا�شطحاب الفتاة اإىل الغرف الآمنة التي منلكها يف املنزل ويف املكتب. 
فقط 5يف املائة من احلالت حُتال اإىل دار كاريتا�ص لالإيواء اأو اإىل �شلطات الهجرة. اأما باقي 

العامالت فيتو�شلن حلل امل�شكلة مع مكتب ال�شتخدام"34.

وتك�شف هذه الت�شاريح عن تخطي بع�ص مكاتب ال�شتخدام للدور الذي حتدده لها الت�شريعات 
الوطنية؛ ففي الكويت، اإن قطاع العمالة املنزلية يف وزارة الداخلية هو من يتو�شط يف نزاعات 
الهيئة  حتديد  عن  م�شوؤولة  العمل  وزارة  يف  العمل  م�شلحة  اإن  لبنان،  ويف  املنزيل.  العمل 
واأ�شحاب عملهم ومكاتب ال�شتخدام35  العمال املنزليني  النزاعات بني  للنظر يف  املخت�شة 
ثالثة  ملدة  اختبار  تليه فرتة  العامل،  ا�شتقدام  على  فيقت�شر  ال�شتخدام  مكاتب  دور  اأما   .
اأ�شهر36. وقد �شرح باحث اأعد درا�شة حول العمالة املنزلية: "بعد انق�شاء فرتة الثالثة اأ�شهر،

30 مراسالت بالربيد اإللكرتوين مع مسؤول من منظمة ويرنوك إنرتناشونال، بنغالدش، 30 أيلول/سبتمرب 2012.

31 االتحاد العام لنقابات العمل يف النيبال )GEFONT(؛ الجمعية الدولية ملكافحة الرق: ما قيمتها؟ دعوة ملحة إىل 

حمية وتعزيز حقوق عامالت املنازل املهاجرات يف النيبال ولبنان، حزيران/يونيو 2012.
32 مقابلة مع مسؤول يف جمعية النيباليني غري املقيمني، الكويت، 30 آذار/مارس 2012.

33 مقابلة مع صاحب وكالة استخدام خاصة، لبنان، 15 كانون األول/ديسمرب 2011.

34 مقابلة مع مسؤول يف نقابة أصحاب مكاتب االستقدام الخاصة، لبنان، 23 ترشين الثاين/نوفمرب 2011. كاريتاس كناية 

عن منظمة غري حكومية تدير مركزًا يف لبنان )مركز األجانب التابع لكاريتاس لبنان( ملساعدة ودعم طالبي اللجوء والالجئني 
والعمل املهاجرين.

35 لبنان، القرار الوزاري رقم 13)1( بتنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات األجنبيات )2009(، املادة 14. ال يذكر العقد 

كيفية تقديم شكوى إىل وزارة العمل.
36 لبنان، القرار الوزاري رقم 70)1( بتنظيم مكاتب استقدام الخادمات األجنبيات، 2009.
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تفقد مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة اأية �شفة قانونية للتدخل يف النزاعات بني اأ�شحاب العمل 
والعمال املهاجرين املنزليني، مع العلم اأن على الوكالء اإبالغ ال�شلطات املخت�شة باأية �شكاوى 

يتلقونها"37.

اخلانة 3.1. دور مكاتب اال�ضتخدام اخلا�ضة

"وكالت ال�شتخدام اخلا�شة تبيع وت�شرتي العمال املنزليني، حتى اأنها ت�شتعمل م�شطلحات 
‘البيع’ و‘ال�شراء’. ها قد عدنا اإىل القرون الو�شطى. لناأخذ مثاًل على ذلك �شاحب العمل 
دولر   500 قيمة  عليه  يعو�ص  الذي  ال�شتخدام  مكتب  اإىل  املنزلية  العاملة  يعيد  الذي 
األف دولر ويحتفظ  اآخر مقابل  العاملة ل�شاحب عمل  اأمريكي. من ثم يقوم املكتب ببيع 
بالربح. يوّقع �شاحب العمل الأول على تنازل يف وزارة الداخلية التي ل ترى �شوى التنازل 

التوافقي ولي�ص ال�شفقة املالية".

مقابلة مع ثالثة م�شوؤولني من جمعية املحامني الكويتية، الكويت، 28 اآذار/مار�ص 2012.

اأن تدّخل مكاتب ال�شتخدام ل ي�شّب دائًما يف م�شلحة  ارتاأى بع�ص امل�شادر املطلعة  وقد 
اأن بع�ص وكالء  ادعاءات مفادها  تنت�شر  الواقع،  3.1.(. يف  املنزيل )اأنظر اخلانة  العامل 
ال�شتخدام يتدّخلون فقط لتحقيق املكا�شب املالية. فقد اأّكد م�شوؤول يف �شفارة كينيا يف لبنان 
اأن "املكتب يتقا�شى بني 3000 و4000 دولر اأمريكي من �شاحب العمل، وهو مبلغ كبري. اإنها 
حرب بيننا وبني الوكالء"38. ووافقه م�شوؤول يف نقابة اأ�شحاب مكاتب ال�شتخدام يف لبنان 
يف  م�شبوهة‘.  ‘مبوؤ�ش�شات  اأ�شبه  هي  والتي  املرخ�شة،  غري  املكاتب  مع  امل�شكلة  "تقع  قائاًل: 
وم�شوؤولة"39.  حمرتفة  ب�شورة  تعمل  وكالة   200 اأن  اأعترب  واأنا  مرخ�شة،  وكالة   460 لبنان 
واإقراًرا منها بامل�شاكل التي تت�شّببها بع�ص مكاتب ال�شتخدام، قامت احلكومة اللبنانية يف 

العام 2011 باإلغاء ترخي�ص 40 مكتًبا لإخاللها بالت�شريعات الوطنية.

ويف الأردن، اأفاد م�شوؤول يف جمعية متكني، وهي منظمة غري حكومية توؤّمن امل�شاعدة للعمال 
املهاجرين، باأن مكاتب ال�شتخدام تفر�ص ر�شوًما عالية على اأ�شحاب العمل ترتاوح بني 5000 
و7000 دولر اأمريكي. وي�شعها القيام بذلك لأن قوانني وزارة العمل حتّظر على اأ�شحاب العمل 
ا�شتخدام العمال مبا�شرة. لقد واجهت متكني �شعوبة يف م�شاءلة مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة 
عدمية ال�شمري، فعلى الرغم من الدعاوى التي رفعتها، "مل نفز باأية ق�شية متعلقة بالجتار 
اأثرياء وميكنهم الو�شول اإىل ما يريدون،  والعنف اجلن�شي والبدين، لأن وكالء ال�شتخدام 
ال�شتخدام  الق�شائية �شد مكاتب  ف�شل املالحقات  اإن  ال�شهود"40.  �شراء  قادرون على  وهم 
ي�شمح لها مبوا�شلة تعدياتها دون ح�شيب اأو رقيب، كما يظهر الهوة الفعلية بني الت�شريعات 
املعتمدة موؤخًرا لتنظيم مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة يف الأردن وتطبيقها على اأر�ص الواقع. 

والأمر �شيان يف بلدان اأخرى يف املنطقة جتهد لتنظيم مكاتب ال�شتخدام ب�شورة فعالة.

ال�شتخدام‘املكره’
املنزيل،  العامل  ا�شتقدام  مرحلة  يف  الإكراه  ممار�شة  على  اأدلة  اأية  البحث  فريق  يجد  مل 
كخطف العامل اأو بيعه. لكن بع�ص العمال املهاجرين امل�شاركني يف البحث تعر�شوا للخداع 
يف اأثناء ا�شتخدامهم، وبالتايل ميكن اعتبارهم �شحايا "ال�شتخدام ‘املكره’. اإن الأ�شلوبني

37  انظر:

Abimourched: Migrant domestic workers in the Mashriq, p. 9.
38 مقابلة مع مسؤول يف سفارة كينيا، لبنان، 16 كانون األول/ديسمرب 2012.

39 مقابلة مع مسؤول يف نقابة أصحاب مكاتب االستقدام الخاصة، لبنان، 23 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

40 مقابلة مع مسؤول يف متكني، األردن، 10 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.



43

بت�شليل  يق�شي  اجلربي  املنزيل  العمل  يف  وا�شتغاللهم  بالب�شر  لالجتار  والثالث  الثاين 
الثنني  اأو  املق�شد،  بلد  واملعي�شة يف  العمل  ب�شاأن ظروف  اأو  العمل  ب�شاأن طبيعة  اإما  العمال 
اأو العقد املوقع معه يف  مًعا. وينطوي ذلك على خمالفة التفاق ال�شفهي املعقود مع العامل 
بلد املن�شاأ اأو املق�شد. وقد حتدثت موؤ�ش�شة دبي لرعاية الن�شاء والأطفال عن هذا النوع من 
اخلداع يف تقريرها ال�شنوي للعام 2011، والذي اأفاد اأن 8 من اأ�شل 23 �شحية لالجتار قيل 

لهم اإنهم �شيعملون كعمال منزليني، لكنهم اأجربوا على العمل يف جمال اجلن�ص41.

ومل يوقع جميع العمال املنزليني الذي قابلهم فريق البحث على عقود مع �شاحب العمل اأو 
مكتب ال�شتخدام؛ حتى اأن املوقعني على عقود مل يفهموا يف معظمهم حمتوى العقد اإما لأنهم 
ب�شاأن طبيعة وظيفتهم  اإن املخدوعني  اأجنبية.  بلغة  العقد حمرر  اأو لأن  القراءة  ل يجيدون 
يتوقعون العمل يف جمال اآخر كالتدري�ص اأو املبيعات اأو رعاية الأطفال وامل�شنني اأو التمري�ص 
)اخلانة 3.2(42، ح�شب ما اأفادت عاملة كامرونية يف لبنان: "قال يل مكتب ال�شتخدام اإنني 

�شاأعمل كمدر�شة واأعطي درو�ًشا خ�شو�شية"، غري اأنها وجدت نف�شها عاملة منزلية.

اخلانة 3.2. الت�ضليل ب�ضاأن طبيعة العمل

"و�شلت يف ال�شاعة الثالثة �شباًحا. عند و�شويل، اأخذ حار�ص احلدود جواز ال�شفر مني. 
�شدمني هذا الأمر لكن مل يكن بيدي حيلة. مل ي�شرح يل ما الذي يح�شل، وبعد اأن ا�شتلمت 
حقيبتي، كان علي اأن اأتبع رجاًل يف اللبا�ص الر�شمي رماين يف غرفة مليئة بالفتيات. كان 
هناك 30 فتاة يفرت�شن الأر�ص. مل يكن جواز ال�شفر بحوزتي وكنت غا�شبة للغاية. �شعرت 
اأن ثمة خطب. طلبت عدة مرات التحدث اإىل م�شوؤول. ذكرت حقوقي فقالوا يل ’انتظري 
املدام‘ كي تاأتي ل�شتالمك. يف العا�شرة �شباًحا، كنت ما زلت يف تلك الغرفة وكنت غا�شبة 
جًدا. طلبت مكاملة امل�شوؤولني واإجراء ات�شال هاتفي، ومنذ تلك اللحظة راحوا يراقبونني 
عن كثب. مل ي�شمحوا يل بالذهاب اإىل احلمام. كانت قد مرت ثالثة اأيام على بع�ص الفتيات 
يف تلك الغرفة. ويف ال�شاعة الثالثة من بعد الظهر، نادوا ا�شمي. اأتى رجل و�شلموه جواز 
�شفري. ويف اأثناء خروجنا من املطار، قال يل اإنني لدى اأ�شرته املكونة من زوجته وثالثة 
لطيفة  اأ�شرته  كانت  احلقيقة.  يقول  اأنه  اأدركت  عندما  �شدمت  منزلية.  كعاملة  اأطفال 

للغاية. مل يكن لدي غرفة يف املنزل، بل كان علي اأن اأفرت�ص الأر�ص يف غرفة ال�شتقبال".

مقابلة مع عاملة منزلية من كينيا، لبنان، 24 اأيلول/�شبتمرب 2011.

املتوقع  العمل  نوع  ب�شاأن  للخداع  تعر�شهم  عن  املنزليني  العمال  بع�ص  اأفاد  لذلك،  اإ�شافة 
للعمل  لبنان  اإىل  اأتت  اإنها  قالت  اإثيوبية  عاملة  غرار  على  العمل،  �شاحب  منزل  يف  منهم 
ا على العناية بر�شيع وبطفل اآخر". وتذمر الكثريون من  كمدبرة منزل، "لكنني اأرغمت اأي�شً
ال�شطرار لتنظيف عدة منازل بالإ�شافة لرعاية الأطفال وامل�شنني. قيل لعاملة من الكامرون 
اإن عليها تنظيف منزل �شاحب العمل، ولكن "بالإ�شافة للعمل يف املنزل، اأرغمت على تنظيف 
ا. ملا اأتيت لو عرفت اأنني �شاأعي�ص واأعمل يف مثل هذه الظروف  الغرف يف اأحد الفنادق اأي�شً
الفظيعة". وقد �شجلت اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان يف قطر حالت �شبيهة من الحتيال، 
اململكة  اإىل  كفيلها  اأخذها  هندية  عاملة  عن  حتدثت   ،2007 للعام  ال�شنوي  تقريرها  ففي 

العربية ال�شعودية وتركها تعمل هناك لدى اأقارب له لأكرث من �شتة اأ�شهر43.

41 مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال، التقرير السنوي ملؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال عن ضحايا االتجار بالبرش 

)ديب، 2011(، الصفحة 52.
42  انظر:

Morshed )ed.(: ECHO: Survivors voice, p. 4.
43  دولة قطر، اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان: التقرير السنوي الخامس بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دولة قطر )الدوحة، 

2007(، الصفحة 67.
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ا للخداع ب�شاأن البلد الذي يق�شده. فقد اأفاد م�شوؤول يف منظمة هارتالند  ويتعر�ص العامل اأي�شً
األين�ص عن تردد العمال املنزليني و�شائر املهاجرين اأحياًنا يف قبول وظيفة يف العراق، ومن 
�شمنه يف اإقليم كرد�شتان الآمن ن�شبًيا. فقد قيل لعدد من العمال املنزليني الذين ت�شاعدهم 
تلك املنظمة اإنهم ذاهبون اإىل الكويت اأو الأردن اأو لبنان، لكن مكتب ال�شتخدام اأر�شلهم اإىل 
اإقليم كرد�شتان حيث قيل لهم اإنهم وقعوا على عقد عمل وبالتايل ل يحق لهم رف�ص الوظيفة 

اأو مغادرة البالد44.

حالة العاملني يف تربية املا�ضية 

كعمال  اأ�شا�ًشا  ا�شتخدامهم  عن  املقابالت  يف  امل�شاركني  املهاجرين  العمال  من  عدد  اأفاد 
منزليني واإرغامهم يف مرحلة لحقة على العمل يف تربية احليوانات ورعي الغنم واجلمال 

واملا�شية يف ال�شحراء. 

كعمال  للعمل  الكويت  اإىل  ال�شبيان  ببع�ص  "ياأتون  �شريالنكا:  �شفارة  يف  م�شوؤول  فبح�شب 
منزليني ومن ثم يبيعونهم للعمل يف رعاية املا�شية يف اململكة العربية ال�شعودية اأو على احلدود 
الكويتية"45. وروى �شريلنكي "هرب" من رعاية املا�شية يف الكويت جتربته يف ال�شحراء: "جئت 
 6 ق�شيت  ال�شعودية حيث  بي احلدود  عرَب  العمل  �شاحب  لكن  ك�شائق،  للعمال  الكويت  اإىل 
اأ�شهر. كنت اأعي�ص يف كوخ حديدي �شغري من دون تربيد ول كهرباء ول حمام. وكان حمظوًرا 
علي اأن اأنحر املا�شية لأقتات منها. كنت اأخاف من �شاحب العمل الذي حاول �شربي، لكنني 

قلت له اإنني �شاأ�شربه اإن �شربني".

كما اأفاد م�شوؤول يف منظمة ويرنوك اإنرتنا�شونال يف بنغالد�ص عن ممار�شة هذا النوع من 
الت�شليل: "تعاملنا مع عدة حالت حيث قيل للعامل املهاجر اإنه �شيعمل كعامل منزيل لكنه 
اأرغم على العمل يف رعاية املا�شية"46. واخلداع يف تلك احلالت ي�شدر اإما عن �شاحب العمل 
الذي يرغم العامل املنزيل على العمل يف ال�شحراء، واإما عن وكيل ال�شتخدام الذي يعطي 

العامل معلومات م�شللة حول طبيعة العمل الذي ينتظره.

ويتم ا�شتقدام رعاة املا�شية من عدة بلدان اآ�شيوية منها بنغالد�ص والنيبال و�شريالنكا. يعتقد 
م�شوؤول يف ال�شفارة النيبالية يف الكويت �شبق له اأن اأنقذ 50 عاماًل تعر�شوا لهذا النوع من 
اأن  علًما  �شركة،  �شيعمل يف  اإنه  للعامل  ُيقال  "حيث  املن�شاأ  بلد  يتم يف  اأن اخلداع  الت�شليل، 
الكفيل يكون قد اأو�شح للوكيل اأنه يبحث عن موظف للعمل يف مزرعة للجمال. وهم يدفعون 
500 دينار كويتي )1800 دولر اأمريكي( كي يجد لهم الوكيل عاماًل"47. ومل ي�شدق جميع 

العمال املخدوعني بهذه الطريقة اأنهم ذاهبون للعمل كعمال منزليني.

44 مراسالت بالربيد اإللكرتوين مع مسؤول يف تحالف هارت الند، إقليم كردستان العراق، 18 أيلول/سبتمرب 2012.

45  مقابلة مع مسؤول يف السفارة الرسيالنكية، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.

46  مراسالت بالربيد اإللكرتوين مع مسؤول يف منظمة ويرنوك إنرتناشونال، بنغالدش، 30 أيلول/سبتمرب 2012.

47  مقابلة مع مسؤول يف السفارة النيبالية، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.
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3.1.3. العمل واملعي�ضة حتت االإكراه

اأم  ا�شتقدامهم طوًعا  النظر عن  بغ�ص  مقابلتهم،  الذين جرت  املنزليني  العمال  اإّن معظم 
باتباع  اأو  بالقوة  عليهم  فر�شت  مهينة  ومعي�شة  عمل  ظروف  يف  اأنف�شهم  وجدوا  اإكراًها، 
التهديد اأو العقوبة. ترد يف ما يلي خمتلف اأنواع ال�شتغالل التي ك�شفت عنها املقابالت على 

�شوء املوؤ�شرات املبينة يف اجلدول 2.3. اأعاله. 

ال�شاعات الإ�شافية اجلربية واحلرمان من فرتات الراحة

العمل  على  واإرغامهم  الإجازة  يوم  من  حرمانهم  من  املنزليني  العمال  من  العديد  ا�شتكى 
اأعمل  باأن  العقد  "يق�شي  الأردن:  يف  فيليبينية  منزلية  عاملة  فبح�شب  ال�شاعة.  مدار  على 
ملدة 8 �شاعات يف اليوم، لكنني اأعمل طيلة النهار والليل مبعدل 15 �شاعة يف اليوم." واأفادت 
عاملة اأخرى من �شريالنكا يف الكويت اأنها م�شطرة للعمل "من ال�شاد�شة �شباًحا لغاية الثانية 
�شباًحا من اليوم التايل، مقابل 50 دينار كويتي )180 دولر اأمريكي( يف ال�شهر". وبفر�ص 
 48 على  ين�ص  الذي  الكويت  املوحد يف  العمل  عقد  عملها  �شاحب  يخالف  املتطلبات،  هذه 
�شاعة عمل ويوم اإجازة يف الأ�شبوع48. كما ذكر بع�ص العمال يف لبنان اأن �شاحب العمل ي�شمح 
لهم بالذهاب اإىل الكني�شة يوم الأحد ب�شرط العمل بقية النهار. وتلك املمار�شات منافية لعقد 
العمل املوحد املعتمد يف لبنان والذي ين�ص على منح فرتة راحة اأ�شبوعية ل تقل عن 24 �شاعة 
متتالية وح�شر �شاعات العمل بع�شر �شاعات غري متتالية كحد اأق�شى يف اليوم49. كما حتدث 
اإثيوبية:  العمال املنزليون عن الكم الهائل من العمل املفرو�ص عليهم، حيث تذكرت عاملة 
"كنت اأنظف بيتني كل يوم. كنت اأنتهي من العمل يف منزل �شاحبة العمل يف حوايل ال�شاعة 
الثالثة من بعد الظهر، من ثم اأذهب لتنظيف منزل ابنها يف الطابق الثاين". وكان ُيطلب من 
البع�ص تنظيف منزل �شاحب العمل ومكتبه. وغالًبا ما يوؤدي العمل الإ�شايف املفرو�ص تع�شفًيا 

على العمال املنزليني اإىل توتر العالقات بينهم وبني وكفالئهم.

ظروف معي�شية مهينة

لقد حتدث بع�ص العمال املنزليني عن ظروف املعي�شة ال�شعبة كالنوم يف غرفة الأطفال اأو مع 
امل�شنني. وقيل للبع�ص اإنهم �شيح�شلون على غرفة خا�شة، لكنهم تفاجئوا عندما اأرغموا على 
النوم يف املطبخ اأو على اأريكة غرفة اجللو�ص، ل بل على ال�شرفة اأحياًنا، على غرار عاملة يف 
لبنان من بوركينا فا�شو: "لقد وعدوين بغرفة خا�شة مع اإنرتنت وتلفزيون، ولكن عند و�شويل 
قيل يل اإنني �شاأنام يف املطبخ، ومن ثم على ال�شرفة. وعندما ا�شتد الربد، اأ�شبت بالتهاب 
رئوي". كما اأفادت عاملة منزلية اأخرى من الكامرون يف لبنان اأنها كانت تنام على فرا�ص 
منافية  ال�شيئة  الظروف  وهذه  ع�شكري."  كنت يف خميم  لو  "كما  اجللو�ص  �شغري يف غرفة 
العمل  �شاحب  تلزم  والتي  الدر�ص  قيد  الأربعة  البلدان  يف  بها  املعمول  الوطنية  للت�شريعات 

بتوفري امللب�ص واملاأكل وامل�شكن املالئم للعامل املنزيل50.

تقييد حرية التنقل والتوا�شل مع الآخرين

يف اأثناء املقابالت، حتدث العديد من العمال املنزليني عن منعهم من اقتناء هواتف جوالة. 
48 الكويت، منوذج العقد الخاص باستقدام وتشغيل خدم املنازل، 2010، املادة 6)1( تنص عىل ما ييل: يعمل الفريق 

الثالث 48 ساعة يف األسبوع ويتمتع بيوم راحة مدفوع األجر يف األسبوع مع عائلته".
49 لبنان، وزارة العمل، عقد العمل املوحد لعامالت املنازل املهاجرات، الرقم 1/19، 2009، املادتان 11 و12.

50 األردن، وزارة العمل، نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم رقم 90 لعام 2009، املادة 4)د(؛ 

الكويت،  منوذج العقد الخاص باستقدام وتشغيل خدم املنازل، 2010، املادة 5)1(؛ لبنان، وزارة العمل، عقد العمل املوحد 
لعامالت املنازل املهاجرات، رقم 1/19 )2009( املادة 8؛ اإلمارات العربية املتحدة، عقد العمل الخاص بالفئات املساعدة يف 

املنازل ومن يف حكمهم، 2007، املادة 4.
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خارج  العمل  �شاحب  كان  عندما  الهاتف  "�شرقت  اأنها  املنزليات  العامالت  اإحدى  فاأفادت 
امل�شوؤولني عن  وبّلغت  كينيا  را�شلت حكومة  وهي  امل�شاعدة،  لطلب  بقريبتي  وات�شلت  املنزل 
العمل:  �شاحب  باختالف  تختلف  القواعد  اأن  الأردن  يف  فيليبينية  عاملة  ووجدت  و�شعي". 
لدى  ولكن  املنزل،  هاتف  من  بعائلتي  بالت�شال  يل  ت�شمح  كانت  لديها  عملت  ‘مدام’  "اأول 
الأ�شرة التالية، كنت جمربة على اإخفاء اجلوال يف اأثناء النهار ول اأفتحه �شوى يف الليل لأكلم 
داخل  املحتجزين  على  للغاية  �شعًبا  كان  والأقارب  الأ�شدقاء  مع  التوا�شل  فعدم  عائلتي". 
‘املدام’  "كانت  عليها:  العزلة  اأثر هذه  لبنان عن  اأثيوبية يف  عاملة  املنازل51، حيث حتدثت 
تقفل الباب. وزوجها يبقى يف املنزل لأنه مري�ص ويراقبني على الدوام. مل يكن لدي اأي يوم 

اإجازة وفقدت 10 كيلو غرامات من وزين".

اخلانة 3.3. جتربة عاملة نيبالية روتها �ضقيقتها

كمية  تعطيها  ل  املنزل  ربة  �شريرة.  اأ�شرة  لدى  تعمل  فهي  للغاية،  �شعب  �شقيقتي  "و�شع 
كافية من الطعام وت�شربها. وم�شى على عملها يف ذلك املنزل �شنتان. ل ت�شمح يل ربة 
املنزل بزيارتها. هي ل تعرف معنى احلرية، ول يحق لها ب�شراء هاتف جوال. اأت�شل بها 

كل �شهر لكنني ل اأعرف اأين هي".

مقابلة مع عاملة منزلية نيبالية، لبنان، 25 اأيلول/�شبتمرب 2011.

اإحدى  هربت  واملراقبة.  والحتجاز  اجلربية  للعزلة  التعر�ص  عن  الكثريون  حتدث  كما 
العامالت باأعجوبة بعد اأن عطلت كامريات املراقبة واأجهزة ال�شت�شعار يف املنزل: "كنت اأقيم 
ا�شت�شعار  واأجهزة  ي�شتحيل اخلروج منه بحرية. يف املنزل حر�ص وكامريات  يف منزل كبري 
واإنذار. والباب مقفل على الدوام". كما تقوم بع�ص مكاتب ال�شتخدام باحتجاز العامالت 
املنزليات يف مكاتبها قبل ت�شليمهن ل�شاحب العمل. بح�شب م�شوؤول يف وحدة مكافحة الجتار 
بالب�شر يف الأردن: "لقد واجهتنا حالة حيث احتجز مكتب ال�شتخدام ت�شع عامالت منزليات 
ال�شاخن، متكّنا من  ات�شال على اخلط  بلغنا  اأن  وبعد  لأيام عديدة.  من جن�شيات خمتلفة 

حترير جميع الفتيات"52.

العامل  على  ي�شعب  التنقل،  حرية  يف  املنزيل  العامل  حق  املوحد  العقد  ي�شمن  ل  عندما 
التحرر من القيود التي يفر�شها عليه �شاحب العمل. كما اأن ذلك خمالف اتفاقية منظمة 
التي تن�ص يف   2011 189( لعام  للعمال املنزليني )رقم  العمل الالئق  ب�شاأن  الدولية  العمل 
مادتها التا�شعة على اأن العمال املنزليني "غري ملزمني، بالن�شبة ملن يقيمون منهم مع الأ�شرة، 
بالبقاء يف املنزل اأو مع اأفراد الأ�شرة خالل فرتات راحتهم اليومية والأ�شبوعية اأو اإجازتهم 
�شاعات  خارج  التنقل  حرية  يف  العامل  حق  ذكر  على  العقد  ياأتي  ل  الكويت،  يف  ال�شنوية". 
اأ�شبوعًيا للراحة مع العائلة53. كذلك فاإن العقد املوحد  العمل، بل يكتفي مبنح العامل يوًما 
اإمكانية اخلروج من املنزل خارج  يف الإمارات ل ياأتي على ذكر يوم الراحة الأ�شبوعية ول 
�شاعات العمل54. ويف لبنان، ل يذكر العقد اإن كان يحق للعامل املنزيل ق�شاء يوم الإجازة 

51 يف لبنان، تنص املادة 4 من عقد العمل املوحد لعامالت املنازل املهاجرات رقم 1/19، 2009، "يلتزم الفريق األول 

)املخدوم( بأن يسمح للفريق الثاين )املستخدم( بتلقي اتصاالت هاتفية ومراسالت وأن يسمح له بالتواصل مع أهله 
مرة يف الشهر عىل نفقة الفريق األول، وفيم عدا ذلك فعىل نفقة الفريق الثاين".ويف األردن، ينص تنظيم العاملني يف 
املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم رقم 90 لعام 2009، يف املادة 4)هـ( عىل "متكني العامل باالتصال بأهله 

هاتفيًا وعىل نفقة صاحب املنزل مرة واحدة يف الشهر، وللعامل الحق يف مكاملات إضافية عىل نفقته الخاصة، وكذلك 
حقه يف مراسلتهم خطيًا".

52 مقابلة هاتفية مع مسؤول يف مديرية األمن العام األردنية، وحدة مكافحة االتجار بالبرش، يف 26 أيلول/سبتمرب عام 2012.

53 املادة 6)1( من منوذج العقد الخاص باستقدام وتشغيل خدم املنازل، 2010 يف الكويت.

54 يف اإلمارات العربية املتحدة، تنص املادة 1)2( وحدها من عقد العمل املوحد الخاص بالفئات املساعدة يف املنازل ومن يف 

حكمهم، 2007 عىل "أن تعطى فرتات كافية للراحة ".
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خارج املنزل55. ويف الأردن، تقيد الت�شريعات الوطنية ب�شراحة حرية العامل يف التنقل، مبا 
يف ذلك خارج �شاعات العمل، اإذ ت�شرتط احل�شول على موافقة �شاحب العمل ملغادرة املنزل 

"وعلمه مبكان وجوده"56.

3.1.4. ا�ضتحالة املغادرة

تتفاقم ظروف العمل والعي�ص حتت الإكراه عندما ي�شتحيل على العامل ترك �شاحب العمل. 
وتعترب ا�شتحالة املغادرة من اأبرز خ�شائ�ص الجتار ال�شتغاليل لليد العاملة، خا�شة عندما 
اأدناه  املبينة  ال�شهادات  تظهر  واملزايا.  احلقوق  فقدان  خلطر  اأو  للعقوبات  العامل  يتعر�ص 
خمتلف اأ�شكال العقوبات والتهديدات التي يتعر�ص لها العمال املنزليون للحوؤول دون اإفالتهم 

من ال�شتغالل.

اخلانة 3.4. معاقبة العاملة عند حماولتها الفرار

راأتني  املنزل  ربة ذلك  لكن  الثالث،  الطابق  اإىل  و�شوًل  ال�شرفة  ت�شلقت  الفرار.  "حاولت 
واأعادتني اإىل اأ�شحاب عملي. غ�شب �شاحب العمل كثرًيا وك�شر كوعي، ثم قيد يدّي وراء 
ظهري. تركوين طيلة النهار يف غرفتي ورّكبوا كامريات فيها. ثم هددين �شاحب العمل 
قائاًل: ‘�شاأتهمك بال�شرقة واأطالب با�شرتجاع مايل، و�شريمونك يف ال�شجن!‘ ثم اأعادوين 
مقا�شاة  اأريد  بكاريتا�ص.  يت�شلوا  اأن  قبل  اأيام  ثالثة  مكثت  حيث  ال�شتخدام  مكتب  اإىل 

�شاحب العمل واإرغامه على اإجراء عملية لكوعي. اأريده اأن يحاَكم على ما فعله بي".

مقابلة مع عاملة منزلية فيليبينية يف لبنان

م�شادرة الوثائق ال�شخ�شية

اأفاد  لقد  الأو�شط57.  ال�شرق  ومثبت يف  �شائع  اأمر  الإقامة  وبطاقة  ال�شفر  احتجاز جواز  اإن 
�شاحب  قبل  من  �شفرهم  جواز  احتجاز  عن  البحث  يف  امل�شاركني  املنزليني  العمال  معظم 
العمل وعدم القدرة على ا�شرتداده عند الطلب. يف بع�ص احلالت، مكتب ال�شتخدام هو من 
يحتجز جواز ال�شفر، كما اأفادت عاملة فيليبينية يف الأردن: "كان جواز ال�شفر بحوزة مكتب 
ال�شتخدام. اأخذوه بكل ب�شاطة دون ا�شتئذاين". واأفادت جمعية متكني يف اآخر تقرير لها اأن 
530 عاملة منزلية من اأ�شل 757 عاملة تعاملت معهن عام 2011، اأفدن عن ا�شتيالء �شاحب 
العمل اأو وكيل ال�شتخدام على جوازات ال�شفر. حتى اأن بع�شهن ا�شطررن اإىل دفع مبلغ من 
التي حتتج على م�شادرة جوازها.  العاملة  املال ل�شرتداد اجلواز58. وغالًبا ما يتم جتاهل 
"�شاحبة العمل تفاجاأت عندما طلبت ا�شرتجاع جوازي ال�شفر  اأن  تذكرت عاملة من كينيا 
‘املدام’ اإىل الوكيل وطلبت جواز ال�شفر  واأعربت عن عدم موافقتي على احتجازه. فذهبت 

وقالت اإنه باأمان معها".

55 يف لبنان،  تنص املادة 12 من عقد العمل املوحد لعامالت املنازل املهاجرات رقم 1/19، 2009 عىل أن "الفريق األول 

)املخدوم( يلتزم مبنح الفريق الثاين )املستخدم( فرتة راحة أسبوعية ال تقل عن 24 ساعة متعاقبة، عىل أن يتم االتفاق عىل 
رشوط استعملها بني الفريقني".

56 يف األردن، تنص املادة 5)5( من نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم رقم 90 لعام 2009، عىل 

"عدم ترك املنزل أو التغيب عنه  دون موافقة صاحب املنزل وعلمه مبكان وجوده".
57 حتى أن النظام األكرث تقّدًما يف املنطقة، أي النظام األردين للعاملني يف املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم رقم 

90 لعام 2009، ال يعطي عمل املنازل حق االحتفاظ بجواز السفر.
58 متكني: بني املطرقة والسندان: العمل املهاجرون بني مطرقة إساءات أصحاب العمل وسندان املمرسات الرسمية )عّمن، 

2012(، الصفحة 6.
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ُيوؤخذ جواز ال�شفر عادة من دون موافقة العامل، اإما يف املطار عندما ت�شّلمه دائرة الهجرة 
اأو  ل�شاحب العمل، واإما يف الأيام الأوىل التالية لو�شول العامل عندما يقوم �شاحب العمل 
االوكيل باإجراء معامالت الإقامة. و�شرح م�شوؤول يف املديرية العامة لالأمن العام يف بريوت 
ال�شفر ل�شاحب العمل، ولكن هكذا  "ما من قانون يرغمنا على ت�شليم جواز  الو�شع قائاًل: 

جرت العادة، خا�شة مع العمال الأجانب ذوي املهارات املتدنية"59. 

يخالف  مبا  �شفرها،  بجواز  الحتفاظ  يف  العاملة  حق  الأنظمة  اآخر  ت�شمن  ل  الأردن،  يف 
العقد املوحد مو�شع التنفيذ60. ويف لبنان والإمارات، ل يرد حق الحتفاظ بجواز ال�شفر يف 
العقد املوحد. ويف الكويت، اإن املر�شوم الوزاري الذي يحّظر على اأ�شحاب العمل الحتفاظ 
بجوازات �شفر العمال ل يغطي فئة العمال املنزليني، تارًكا هذه الفئة خارج حماية القانون61. 
فب�شحب اجلمعية الكويتية حلقوق الإن�شان، "يحتفظ مكتب ال�شتخدام عادة بجواز ال�شفر، 
خا�شة بالن�شبة للعمال املنزليني"62. حتى اأن بع�ص مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة تو�شي �شاحب 

العمل بالحتفاظ بجواز �شفر العامل للتاأكيد على عدم فراره.

وت�شب هذه املمار�شة يف �شلب الجتار، حيث تعطي الوكالء اأو �شاحب العمل �شلطة مطلقة 
على العمال املهاجرين. ومع ذلك، مل يدن جميع اأ�شحاب الأعمال على هذه املمار�شة يف اأثناء 
املقابالت. فقد اأكد �شاحب مكتب ا�شتخدام يف الكويت اأن "99 يف املائة من العمال املنزليني 
يعطون جوازهم ال�شفر ل�شاحب العمل مبلء اإرادتهم، واأن هذا نوع من اأنواع احلماية للعمال 
وهي  املنزيل  العامل  اجتاه  املّتبع  للنهج  الأبوي  الطابع  الت�شريح  هذا  ويعك�ص  املنزليني"63. 
�شمة �شائدة يف الكثري من الأ�شر ال�شرق اأو�شطية التي تعترب العامل املنزيل فرًدا �شغرًيا من 
اأفراد الأ�شرة الذي يحميه رب الأ�شرة كاأحد اأبنائه. ويف هذه احلالة، اإن اخلط الفا�شل بني 

احلماية الأبوية والإكراه دقيق جدًا. 

ميزان القوى ل�شالح �شاحب العمل
كما اأن نظام الكفالة )املبني يف الف�شل الأول، الفقرة 1.3.( يعزز ال�شيطرة التي ميار�شها 

�شاحب العمل على العامل، اإذ يلزم العامل با�شتئذان �شاحب العمل قبل مغادرة البالد. 

للت�شريعات  احلالية  لل�شياغة  نظًرا  العمل  عقد  ف�شخ  املنزيل  العامل  على  يتعذر  قانونًيا، 
العمل ح�شب  ف�شخ عقد  للعامل  يجوز  كيف  املوحد  العقد  يذكر  ل  الكويت،  ففي  الوطنية64. 
اإرادته، بل يحتاج اإىل  الأ�شول. يف الواقع، ل ي�شتطيع العامل املنزيل اأن يف�شخ العقد مبلء 
تنازل موقع من �شاحب العمل الأ�شلي للتمكن من نقل الكفالة65. ويف الإمارات، يربم عقد 
العمل املنزيل ملدة �شنتني، وعلى العامل الراغب يف اإنهاء العقد لأ�شباب �شخ�شية قبل انق�شاء 
هذه املدة اأن يتحمل تكاليف العودة اإىل بلد املن�شاأ 66. بالتايل ي�شعب على العامل ترك العمل 

ب�شبب ال�شيقة املالية والديون التي غالًبا ما يكون واقًعا فيها مع اأ�شرته.
 

كما اأن عقد العمل املوحد الذي اأقر عام 2009 يف لبنان ي�شمح للعامل بف�شخ العقد يف ثالث 
حالت معينة: اإذا تخلف �شاحب العمل عن ت�شديد الأجر على مدى ثالثة اأ�شهر متعاقبة،

59 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام يف مطار رفيق الحريري الدويل، بريوت، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 2011.

60 األردن، نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم رقم 90 لعام 2009.

61 هيومن رايتس ووتش: الطُرق املسدودة: اإلساءة إىل عامالت املنازل الوافدات عرب نظام الكفالة الكويتي )نيويورك، 

ترشين الثاين/أكتوبر 2010( الصفحة 38-37.
62 مقابلة مع مسؤول يف الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان، 26 آذار/مارس 2012.

63 مقابلة مع صاحب وكالة استخدام خاصة، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.

64 للمزيد من املعلومات، انظر: هيومن رايتس ووتش: إصالحات بطيئة: حمية عامالت املنازل املهاجرات يف آسيا والرشق 

األوسط )نيويورك، نيسان/أبريل 2010(.
65 الكويت، وزارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 640 لعام 1987 بالالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب، املادة 25.

66 اإلمارات العربية املتحدة، عقد العمل املوحد الخاص بالفئات املساعدة يف املنازل ومن يف حكمهم، 2007، املادة 9.
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هوؤلء  اأحد  قام  اأو  الإيذاء  اأو  بال�شرب  عائلته  اأفراد  اأحد  اأو  العمل  �شاحب  اعتدى  واإذا 
بالتحر�ص اأو العتداء جن�شًيا على العاملة املنزلية، واإذا قام �شاحب العامل بت�شغيل العاملة 
�شاحب  ُيلزم  احلالت،  تلك  ويف  فيها.  للعمل  ا�شتخدمها  التي  ال�شفة  بغري  موافقتها  دون 
العاملة املعر�شة  ال�شفر. لكن  اإىل بالدها وبدفع ثمن تذكرة  العاملة املنزلية  باإعادة  العمل 
اإبراز تقرير طبي ينظمه  اأو العتداء اجلن�شي قادرة على ف�شخ العقد �شرط  للعنف البدين 
طبيب �شرعي وحم�شر حتقيق من ال�شرطة اأو وزارة العمل يثبت وقوع العتداء67. ويف لبنان 
كما يف الكويت، ل يجوز نقل الكفالة مببادرة من العامل، بل يجب احل�شول على تنازل من 
�شاحب العمل الذي قد ميتنع عن التوقيع. فكما �شرحت عاملة اأثيوبية يف لبنان: "تكلم وكيلي 
مع �شاحبة العمل عدة مرات وطلب منها ت�شليمي وثائقي والتوقيع على تنازل كي يت�شنى يل 
العمل يف منزل اآخر، لكنها رف�شت. فهي ل تريد اإعادة وثلئقي اإل اإذا تعهد املكتب باإرجاعي 

اإىل بلدي".  

نظًرا ل�شعوبة احل�شول على تنازل يف البلدان الأربعة قيد الدر�ص، ل يبقى عادة اأمام العامل 
الراغب يف ف�شخ عقد العمل �شوى خيار وحيد: مغادرة املنزل من دون موافقة �شاحب العمل، 
وهو و�شع تعتربه ال�شلطات مبثابة فرار. ففي الكويت، يطلب من �شاحب العمل تبليغ اإدارة 
اجلن�شية واجلوازات والإقامة بفرار العامل يف غ�شون اأ�شبوع68. عندئٍذ، تلغي ال�شرطة اإقامة 
العامل وت�شدر اأمًرا باعتقاله اأو اعتقالها69. وكما �شرحت جمعية العمل الجتماعي الكويتية: 
"بعد اعتقال العامل املنزيل، يزج يف ال�شجن وتتوىل املحكمة النظر يف ق�شيته. ويعرب معظم 
هو  اأمامهم  املتاح  الوحيد  اخليار  لأن  اإىل بالدهم  العودة  رغبتهم يف  املنزليني عن  العمال 
اإما ال�شجن واإما الرتحيل"70. ويطلب من ال�شرطة ترحيل العمال املنزليني املتهمني بالفرار 
عاماًل   2353 الكويت  دولة  رّحلت   ،2011 عام  يف  اأ�شهر.  �شتة  تتجاوز  ل  اعتقال  فرتة  بعد 
اأجل جتنب التهام  واإندوني�شيا، والنيبال، و�شريالنكا والفيليبني71. من  اأثيوبيا،  منزلًيا من 
ب�شكوى  يتقدم  اأن  ا�شتغاليل  و�شع  الفار من  العامل  الإقامة، على  لإلغاء  والتعر�ص  بالفرار 
لدى ال�شرطة قبل اأن يبلغ �شاحب العمل عن اختفائه72. وقد اأدى هذا البند على ما يبدو اإىل 
اأن يدينه �شاحب العمل بتهمة  "�شباق نحو مراكز ال�شرطة" كي يبّلغ العامل عن نف�شه قبل 

الفرار73. 

اإرجاعه عن املطار.  يتم  العمل،  البالد من دون موافقة �شاحب  العامل مغادرة  واإذا حاول 
فبح�شب م�شوؤول يف املديرية العامة لالأمن العام يف مطار بريوت الدويل، "يتاأكد املوظفون 
من �شالحية الإقامة واجلواز. واإذا مل يكن العامل يحمل بطاقة اإقامة �شاحلة، يحتاج اإىل 
وزارة  من  ذمة  براءة  على  ال�شتح�شال  عليه  كما  البالد.  مغادرة  من  ليتمكن  خروج  �شمة 
العمل ودفع ر�شوم اخلروج. وم�شاكل العمال املنزليني تفوق م�شاكل �شائر العمال الآخرين"74.

منع  اإ�شدار  مبوجب  القانونية  بالطرق  البالد  مغادرة  من  املنازل  عمال  مينع  قد  كما 
�شكوى ر�شمية �شد  العمل  يقدم �شاحب  اأن  بعد  ال�شفر  اإ�شدار منع  بحقهم. فيمكن  �شفر 
العامل بتهمة الفرار اأو ال�شرقة املزعومة75. فبح�شب عامل هندي كان يعمل كطباخ يف الكويت

67 لبنان، وزارة العمل، عقد العمل املوحد لعامالت املنازل املهاجرات رقم 1/19، 2009، املادة 17.

68 الكويت، وزارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 640 لعام 1987 بالالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب، املادة 20.

69 الكويت، القرار الوزاري رقم 84 بتنظيم رشوط وإجراءات اإلقامة العادية للخدم الخصوصيني، 1977، املادتان 3 و4.

70 مقابلة مع مسؤول يف جمعية العمل االجتمعي الكويتية، الكويت، 31 آذار/مارس 2012.

71 إحصائيات وفّرتها عام 2012 وزارة الشؤون االجتمعية والعمل يف الكويت، إدارة عالقات العمل.

72 مقابلة مع عدة مسؤولني يف وزارة الشؤون االجتمعية والعمل يف الكويت، 25 آذار/مارس 2012.

73 وزارة الخارجية األمريكية: تقرير عام 2011 حول االتجار بالبرش )واشنطن العاصمة، 2012(.

مع العلم أن التفاصيل الواردة يف هذه الفقرة تنطبق عىل الكويت، وتُعتمد إجراءات ممثلة يف لبنان واألردن واإلمارات.
74 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام يف مطار رفيق الحريري الدويل، بريوت، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 2011.

75 غالبًا ما يزعم أصحاب العمل أن العاملة رسقتهم ملنعها من املغادرة. يف لبنان، "إن االعتقاالت بتهمة الرسقة  تشكل 

نصف االعتقاالت الشهرية لعمل املنازل من قبل قوى األمن الداخيل" ) شاهينيان: تقرير املقررة الخاصة املعنية بأشكال 
الرق املعارصة، مبا يف ذلك أسبابها وعواقبها: بعثة إىل لبنان، الصفحة 10.(



50

مبوجب تاأ�شرية عامل منزيل: "ذهبت اإىل ال�شفارة ثالث مرات ل�شت�شدار �شهادة طوارئ 
تخولني العودة اإىل بالدي من غري جواز �شفر. فاأعطوين ال�شهادة، وعند و�شويل اإىل املطار، 
اأرجعوين ب�شبب وجود منع �شفر بحقي. حتى اإنني ل اأعرف من الذي رفع ال�شكوى �شدي". 
ومنع ال�شفر يعطي �شاحب �شلطة كبرية على العامل الذي يحتاج اإىل اأ�شهر ل بل اإىل �شنني 
ال�شلطات  تنظر  اأن  بعد  اإل  بالده  اإىل  يعود  اأن  املنزيل  العامل  ي�شتطيع  ول  لإزالته.  اأحياًنا 

املخت�شة يف مو�شوع ال�شكوى.

وغالًبا ما يهدد العامل املنزيل بالعتقال ملنعه من مغادرة البالد. روت عاملة من مدغ�شقر 
جتربتها يف لبنان قائلة: "بعد ثالث �شنوات، اأردت الرحيل كما كان متفًقا عليه، لكن �شاحب 
وهو  هددين  ال�شفر.  تكاليف  تغطية  بعدم  هددين  واإل  اإ�شايف،  لعام  بالبقاء  اأمرين  العمل 
ي�شرخ با�شتمرار! لقد اأرعبني، ومل ي�شعني �شوى البقاء، فهم اأرغموين على ذلك". وغالًبا 
ما ي�شمع العمال املنزليون ق�ش�ص عمال اآخرين يتم اعتقالهم يف ظروف مريعة يف لبنان. 
اإن �شجن النظارة يف العدلية حيث يتم احتجاز العمال املهاجرين "الهاربات" يقع حتت ج�شر 
ول يدخله ل نور ال�شم�ص ول الهواء النقي. ومعظم الزنزانات ل تزيد على 28 مرًتا مربًعا 
بالب�شر  بالجتار  املعني  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  للمقرر  وات�شح  باملوقوفني76.  مكتظة  وهي 
على  احلالت  من  كثري  يف  حماكمتها  جتري  عليها،  القب�ص  األقي  "اإذا  املنزلية  العاملة  اأن 
وجودها غري القانوين يف لبنان ويحكم عليها بال�شجن ملدة ترتاوح بني �شهر وثالثة �شهور لأن 

ال�شلطات ل تاأخذ عمومًا يف العتبار اإ�شاءة معاملة ال�شاغلة اأو ا�شتغاللها"77.

اخلانة 3.5. طلب املال ملنح التنازل

"يف اأحد الأيام، نادتني املدام لتخربين اأن الوكيل يود التحدث معي، واأخذتني اإىل املكتب. 
ولكن بعد ع�شر دقائق، عادت مع حقائبي. اأخذوين اإىل منزل الوكيل وو�شعوين يف غرفة 
على ال�شطح مع خم�ص بنات اأخريات مثلي. وطلب مني �شاحب املكتب مبلغ 2000 دولر. 
 2000 مني  طلب  واأخفته.  حتاول‘  اأن  ’اإياك  فاأجبت  ي�شربني،  اأن  واأراد  كذابة  اإنني  قال 
دولر حتى اأمتكن من املغادرة، لكنني ل اأملك املال، فقلت له: ‘ل�شت �شجينة، ل اأريد �شوى 
الرحيل‘. اأخرًيا، اأعادوين اإىل الأ�شرة التي كنت اأعمل لديها لأنني كنت عاجزة عن دفع 

املال.

مقابلة اأجريت مع عاملة منزلية من كينيا يف لبنان

حجز الأجور
اأ�شرهم،  اأجل  املال من  لك�شب  يهاجرون  املنزليني  العمال  اأن  والوكالء  العمل  اأ�شحاب  يعي 
نهاية  يف  عليها  احل�شول  اأمل  على  البقاء  على  يرغمهم  باأجورهم  الحتفاظ  فاإن  وبالتايل 
عاملة  مع  مقابلة  اأجريت  اأجورهم.  بفقدان  يجازفون  العمل،  �شاحب  تركوا  فاإذا  الأمر. 
اإندوني�شية يف ال�شتني من العمر موقوفة يف الكويت، كانت قد عملت طيلة �شت �شنوات لدى 
�شاحب العمل نف�شه لكننها مل تتقا�ص اأجرها يوًما، فقررت الفرار. وباعتبارها "هاربة"، مت 

احتجازها بانتظار ترحيلها. ول اأمل لديها يف حت�شيل اأجورها املتاأخرة.

يف الأردن، توؤّمن جمعية متكني ا�شت�شارات قانونية جمانية ودور لالإيواء اإىل 37 عاملة منزلية 
�شريلنكلية مل تقب�ص اأجورهن بعد العمل بني عامني واأربعة ع�شر عاما78. كما لحظت متكني 

76 هدى: تقرير املقررة الخاصة املعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا االتجار باألشخاص ال سيم النساء واألطفال: بعثة 

إىل لبنان، الصفحة 14؛ مقابلة مع رئيس نظارة العدلية يف لبنان، يف 27 أيلول/سبتمرب عام 2011.
77 هدى: تقرير املقررة الخاصة املعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا االتجار باألشخاص ال سيم النساء واألطفال: بعثة 

إىل لبنان، الصفحة 13.
78 مقابلة مع مسؤول يف متكني، قطر، 15 ترشين األول/أكتوبر 2012.
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البحرين،  ويف  جزئًيا79.  اأو  كلًيا  الأجر  بحجز  تتعلق  عاجلتها  حالة   757 اأ�شل  من   465 اأن 
الثاين/ كانون  بني  اأن  الوافدين  العمال  حماية  جمعية  جمعتها  التي  الإح�شائيات  اأظهرت 
يناير عام 2011 ومتوز/يوليو عام 2012، ا�شتكت 115 من اأ�شل 196 امراأة يف دور الإيواء 

ا80. من حجز الأجر اأو دفعه منقو�شً

وهذه املمار�شات خمالفة للقوانني الوطنية املعمول بها يف البلدان الأربعة قيد الدر�ص، حيث 
�شهر81.  كل  للعامل  الأجر  بدفع  املوحدة  والعقود  الأنظمة  مبوجب  ملزم  العمل  �شاحب  اأن 
اإذ ي�شعب على العامل املنزيل الأجنبي فتح ح�شاب  يف معظم احلالت، ُيدفع الأجر نقًدا، 
م�شريف يف بلد املق�شد. وب�شبب طريقة الدفع هذه، من ال�شعب جًدا على ال�شلطات التحقق 

من دفع الأجر وتوقيف اأ�شحاب العمل الذين ل يتقيدون بالقانون.

العنف النف�شي والبدين واجلن�شي

يف احلالت الق�شوى، يلجاأ �شاحب العمل اأو الوكيل اإىل العنف البدين اأو اجلن�شي اأو التهديد 
من  عاملة  حتدثت  الرحيل82.  من  ومنعه  ل�شتغالله  املنزيل  العامل  �شد  القوة  با�شتعمال 
"كنت اأ�شتعمل حماًما واأواين مطبخ خمتلفة. مل ي�شمح  كينيا يف لبنان عن معاملتها املذلة: 
يل با�شتعمال ال�شحون التي ت�شتعملها العائلة"83. واأفادت عاملة اأخرى من الكامريون كان 
�شعرها ق�شرًيا للغاية وقت اإجراء املقابلة معها: "اأرغمت على ق�ص �شعري وارتداء املالب�ص 
اأن  تلك احلالت، ميكن  اأبقى فقرية". يف  اأن  وعلي  اإنني فقرية  قالت  املنزل  ربة  لأن  الرثة 
يتحكم �شاحب العمل كلًيا بالعاملة املنزلية، حتى اأنه يقرر ال�شورة التي يجب اأن تكونها عن 

نف�شها وي�شلبها ثقتها بالنف�ص وحتى هويتها.

لقد حتدث العديد من العمال املنزليني عن الإهانات اللفظية وال�شرب الذي تعر�شوا له على 
79 متكني: بني املطرقة والسندان، الصفحة 7.

80  يف العام 2011، اشتكت 70 عاملة من عدم دفع األجور و7 عامالت من دفع أجور منقوصة. ويف النصف األول من عام 

2012، اشتكت 30 عاملة من عدم دفع األجور و8 عامالت من دفع أجور  منقوصة )مقابلة مع مسؤولني يف جمعية حمية 
العمل الوافدين، البحرين، 25 أيلول/سبتمرب 2009(. تأسست جمعية حمية العمل الوافدين عام 2005 برتخيص من وزارة 

التنمية االجتمعية، بهدف مساعدة وتثقيف وتوجيه العمل األجانب إلدراك حقوقهم ومسؤولياتهم؛ توعية الرأي العام 
حيال االستغالل والتجاوزات التي يتعرض لها العمل األجانب ورشح دور املجتمع يف مكافحة هذه الظاهرة؛ منارصة العمل 

األجانب لدى السلطات واملؤسسات الحكومية.
81 األردن، وزارة العمل، نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم رقم 90 لعام 2009، املادة 4)ب(؛ 

لبنان، وزارة العمل، عقد العمل املوحد لعامالت املنازل املهاجرات رقم 1/19، 2009، املادة 6 )"يدفع الراتب نقًدا مبارشة 
للفريق الثاين، مبوجب إيصال خطي يوقعه الفريقان أو مبوجب حوالة مرصفية مع إيصال خطي يوقعه الفريقان أيًضا"(؛ 
الكويت، منوذج العقد لخاص باستقدام وتشغيل خدم املنازل، 2010، املادة 5)2( )"يدفع الفريق الثاين )صاحب العمل( 

كامل الراتب للفريق الثالث )العامل( منذ اليوم األول للعمل لديه، يف نهاية كل شهر، برشط أال يقل عن 40 دينار كويتي يف 
الشهر، مبوجب إيصال يوقعه الفريق الثالث"(؛  اإلمارات العربية املتحدة، عقد العمل املوحد الخاص بالفئات املساعدة يف 
املنازل ومن يف حكمهم، 2007، املادة 1)1( )"يوافق الفريق األول عىل توظيف الفريق الثاين يف مهنة - مقابل راتب شهري 

قدره - يدفع كامالً يف بداية كل شهر، إضافة ملأكل ومرشب العامل. يوقع الفريقان عىل إيصال يثبت إجراء الدفع. يحرر 
اإليصال بالعربية واإلنكليزية ويحتفظ به الفريق األول إلبرازه عند االقتضاء"(.

82 غالبًا ما يرتبط العنف الجنيس باالتجار الجنيس، غري أن األبحاث أثبتت أيًضا أن العنف الجنيس ميارس أيًضا كنوع من 

اإلكراه النفيس والجسدي لإلرغام عىل العمل. للمزيد من املعلومات، انظر:
Global Freedom Center, Overlooked: Sexual violence in labour trafficking )Washington, DC, and 
San Francisco, n.d.( pp. 2–1.
83 كشفت دراسة أجريت مؤخرًا عن عامالت املنازل اإلثيوبيات أن أصحاب العمل يوجهون اإلهانات العنرصية وميارسون 

التمييز بحق هؤالء العامالت: 
B. Fernandez: “Cheap and disposable? The impact of the global economic crisis on the 
migration of Ethiopian women domestic workers to the Gulf”, )July 2010(, in Gender and 
Development )2010, Vol. 18, No. 2, July(, p. 254.
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للتحر�ص اجلن�شي والغت�شاب. حتدثت  التعر�ص  البع�ص عن  اأفاد  العمل، كما  اأ�شحاب  يد 
عاملة من كينيا يف لبنان عن �شاحب عملها الذي اأراها �شوًرا خالعية على هاتفه اجلوال 
األ  راأيك؟  ’ما  زوجته  اأمام  وي�شاألني  النوم  غرفة  اإىل  يناديني  "كان  عارًيا:  وهو  له  و�شوًرا 
كما  يحدث".  �شقيقته مبا  واأخربت  كثرًيا  فخفت  اجلن�ص؟‘  اأمار�ص  واأنا  م�شاهدتي  تريدين 
�شرحت عاملة من بنغالد�ص يف اأثناء مقابلتها يف لبنان قائلة "اأرغمُت على العمل من دون 
اأجر طيلة عام كامل واأجربت على اإقامة عالقات جن�شية مع �شاحب املنزل. حتى اأنه كان 
نيبالية  واأفادت عاملة  له".  الرغم من رف�شي و�شربي  يرغمني على ممار�شة اجلن�ص على 
ا اأنها تعر�شت لالغت�شاب من قبل �شاحب العمل واأنها اأخربت زوجته، لكن  يف لبنان اأي�شً
الزوجة اتهمتها بالكذب. واأفيد عن تعر�ص العمال املنزليني للعنف يف �شائر بلدان املنطقة 

)مثاًل اأنظر اخلانة 3.6(.

اخلانة 3.6. تعر�ص عاملة منزلية لالغت�ضاب

ي�شمح يل  لكفيلي كي  مبلًغا  ثم دفعت  تاأ�شرية عاملة منزلية،  الكويت مبوجب  اإىل  "اأتيت 
بالعمل يف حمل لبيع الهواتف اجلوالة. يف اأحد الأيام، ركن �شيارته اأمام املتجر، دخل وقال 
اإنه بحاجة ملقابلتي. فلحقت به اإىل ال�شيارة حيث اغت�شبني. ذهبت اإىل الطبيب وتقدمت 
اأما هو، فاأبلغ ال�شلطات  ب�شكوى يف مركز ال�شرطة، ثم عدت اإىل العمل يف اليوم التايل. 
باأنني هاربة واعتقلتني ال�شرطة. ويقول يل اإنه �شيحر�ص على عدم ترحيلي اإذا اأ�شقطت 

تهمة الغت�شاب.

مقابلة مع عاملة فيليبينية معتقلة يف الكويت.

كما جرى توثيق حالت عديدة يف بلدان املن�شاأ من العنف النف�شي والبدين واجلن�شي. فقد مت 
توثيق جتربة فظيعة تعر�شت لها عاملة �شريلنكية لدى عودتها اإىل بالدها. كانت تلك املراأة 
لأ�شد  "تعر�شت  2012 حيث  عام  �شباط/فرباير  منذ  العمر يف عمان  عامًا من   38 البالغة 
اأنواع التعذيب والعنف يف مكتب ال�شتخدام بوا�شطة اأدوات موؤذية"84. ويف متوز/يوليو عام 
2012، اأخذها �شاحب العمل اإىل املطار ورّحلها اإىل �شريالنكا. لدى و�شولها، دخلت مبا�شرة 
وحتى  امل�شت�شفى.  مغادرة  قبل  يوًما   20 طيلة  العالج  تلقت  حيث  العام  باتيكاول  م�شت�شفى 
ال�شاعة، ما زالت اأ�شرتها قلقة حيال �شالمتها العقلية لأنها تبدو عاجزة عن تخطي ال�شدمة.

بتهمة  البالد  اإىل  العودة  لدى  دعوى  برفع  املنزليني  العمال  من  عدد  قام  الفيليبني،  ويف 
التي  الدعاوى  اإحدى  وتتعلق  ال�شتخدام.  ومكاتب  العمل  اأ�شحاب  اأيدي  على  ال�شتغالل 
اطلع عليها فريق البحث ب�شيدة �شافرت اإىل الأردن يف متوز/يوليو عام 2002 للعمل كعاملة 
منزلية. ويف اليوم التايل لو�شولها اإىل عمان، رماها �شاحب العمل من الطابق الثاين ب�شبب 
خالف على ا�شتعمال الهاتف اجلوال. جنت املراأة لكنها تعر�شت لإ�شابات خطرية ت�شببت 
يف  م�شت�شفى  يف  عام  ق�شاء  بعد  ال�شطناعي.  التنف�ص  اإىل  واحلاجة  الرباعي  بال�شلل  لها 
اللجنة  العمل يف  وقرر حمّكم  اأ�شبوعني.  بعد  توفيت  بالدها حيث  اإىل  ترحيلها  الأردن، مت 
الوطنية لعالقات العمل يف مدينة كينزون اأن الأهل ي�شتحقون اأجر ابنتهم املتوفاة بالإ�شافة 
اإىل عطل و�شرر عن املكا�شب الفائتة والتعوي�ص املعنوي وعطل و�شرر حتذيري من �شاحب 

العمل يف الأردن85.

لــدى حتليــل املعلومــات الــواردة مــن العمــال املنزليــني وامل�شــادر املطلعــة الأ�شا�شــية امل�شــاركني 
يف املقابالت، اأكدت الدرا�شــة على الأمناط الثالثة لالجتار بالعمال املنزليني الواردة اأعاله، 

84 معلومات صادرة عن مسؤول يف مركز حقوق اإلنسان والتنمية بعد زيارة إىل منطقة باتيكالوا )اإلقليم الرشقي(، 

رسيالنكا، 4 أيلول/سبتمرب 2012.
85 القضية رقم )ل( 03-06-1373-00 التابعة للجنة الوطنية لعالقات العمل، باناوي، كينزون، الفيليبني، 30 أيلول/سبتمرب 

.2003
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وحتديًدا ال�شــتخدام الطوعي ثم التعر�ص لال�شــتغالل عند بلوغ بلد املق�شد، واخلداع ب�شــان 
طبيعــة العمــل، واخلــداع ب�شــاأن ظــروف العمــل واملعي�شــة يف بلــد املق�شــد. وتــربز هــذه النتائــج 
احلاجــة اإىل اإ�شــالح القوانــني وال�شيا�شــات العامــة يف املنطقــة حلمايــة العمــال املنزليــني مــن 
اأ�شكال العمل غري املقبولة. فت�شكو قوانني العمل احلالية من ثغرات كبرية يف التغطية، حيث اأن 
قوانني العمل ل تغطي فئة العمال املنزليني اإل يف الأردن. وت�شتمر املنطقة يف التقليل من �شاأن 
العمل املنزيل، ويبقى العمال املنزليون من اأكرث العمال تهمي�ًشــا يف ال�شــرق الأو�شــط. ول �شــك 
يف اأن حجــم امل�شــكلة مــا زال مثــار جــدل ويدعو اإىل اإجراء املزيد مــن الأبحاث والإح�شائيات. 
فالبع�ــص يعتقــد اأن الجتــار بالعمــال املنزليــني م�شــتهان بــه ب�شــبب �شعوبة الو�شــول اإىل اأماكن 
العمــل والتعــرف علــى ال�شحايــا؛ يف حــني اأن البع�ــص الأخــر ي�شــكك يف مزاعــم بع�ــص ال�شحايا 
ويركز على التجارب الإيجابية عموًما للعمال املنزليني يف ال�شرق الأو�شط86. فكما قال م�شوؤول 
كويتي: "لدينا مقولة مفادها اأنك ترى �شــمكة ميتة تطفو على �شــطح املاء، لكنك ل ترى باقي 

 .87
ال�شمك احلي"

86 من األمثلة الحديثة، رد الحكومة اللبنانية عىل تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة حول األشكال املعارصة للرق الصادر 

يف متوز/يوليو 2012. ففي 11 أيلول/سبتمرب 2012، أصدرت الحكومة بيانًا ترشح فيه أن حاالت االستغالل الجنيس وانتهاك 
حقوق عامالت املنازل نادرة يف لبنان وال تعكس الواقع الذي تعيشه غالبية عامالت املنازل يف لبنان. أنظر: شاهينيان: تقرير 
املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة: البعثة إىل لبنان، التعليقات املقدمة من الدولة بناء عىل تقرير املقرر الخاص، 

. HRC/A/21/Add.2 41،2012 11 أيلول/سبتمرب
87 مقابلة مع مسؤول يف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، 29 آذار/مارس 2012.
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3.2. العمل يف حمال اجلن�ص

3.2.1. نبذة عن اأبرز املعطيات حول العمل يف جمال اجلن�ص

قابل فريق البحث 20 عاملة يف جمال اجلن�ص يف لبنان والأردن والإمارات من رو�شيا البي�شاء، 
والأردن، ولبنان، ورو�شيا، و�شوريا، والفيليبني، وتون�ص، واأوكرانيا واأوزبك�شتان. ترتاوح اأعمار 
الن�شــاء بــني 19 و40 عاًمــا ومعظمهــن مــن مناطــق ح�شريــة، مــن عائــالت تنتمــي اإىل الطبقــة 
الفقــرية اأو الو�شــطى، واأجنــزن مرحلــة التعليــم الثانــوي. البع�ــص �شــبق لــه العمــل يف ال�شــرق 
الأو�شــط بعك�ــص الغالبيــة التــي تهاجــر اإىل املنطقــة للمــرة الأوىل. و�شرحــت غالبيــة الن�شــاء اأن 
قــرار العمــل يف اخلــارج كان قــراًرا �شــخ�شًيا. كمــا التقــى فريــق البحــث ن�شــاء ورجــال يعملــون 
يف جمال الرتفيه، منهم نادلت وراق�شات، واأ�شحاب مالهي ليلية وم�شوؤولون وحرا�ص فيها. 
كمــا اأجريــت مقابــالت مــع بع�ــص ال�شما�شــرة يف جمــال اجلن�ــص )القواديــن( وزبائــن عاملــني 
يف جمــال اجلن�ــص. وا�شــتعان فريــق البحــث مب�شــادر ثانويــة للمعلومــات للتثبــت مــن البيانــات 
والك�شــف عن مدى عر�شة العاملة املهاجرة من اآ�شــيا واأفريقيا خلطر اخلداع وال�شــتغالل يف 

الأعمال اجلن�شــية الق�شــرية.

وجمــع فريــق البحــث معلومــات اإ�شافيــة مــن جمموعــة م�شــادر مطلعة اأ�شا�شــية �شــلطوا ال�شوء 
علــى اأ�شــاليب الجتــار بالعامــالت يف جمــال اجلن�ــص، منهــم م�شــوؤولون حكوميــون يف وزارات 
العمــل والداخليــة والعــدل واخلارجيــة وال�شــوؤون الجتماعيــة، اإ�شافــة ملمثلــني ر�شــميني يف 
�شــفارات وقن�شليــات بلــدان املن�شــاأ. كمــا ا�شــتقيت املعلومــات من ممثلني عن منظمــات العمال 
وجمعيــات املهاجريــن ومنظمــات غــري حكوميــة حمليــة ودوليــة يف بلــدان املن�شــاأ واملق�شــد علــى 

�شــواء، اإ�شافــة لإعالميــني واأكادمييــني.

بعــد حتليــل املعلومــات الــواردة مــن م�شــادر اأوليــة وثانويــة، بــرزت اأربعــة اأمنــاط لالجتــار 
بالب�شــر وال�شــتغالل يف الأعمال اجلن�شــية الق�شــرية )اجلدول 3.2(. اإن النمط الأول يق�شي 
با�شــتقدام الفتــاة مبــلء اإرادتهــا للعمــل كعاملــة منزليــة. عنــد و�شولهــا اإىل بلــد املق�شــد، ترتك 
�شاحــب العمــل بعــد اأن تغريهــا وعــود احلــب اأو وعــود العمــل يف وظيفــة اأف�شــل، من ثم ي�شــتغلها 
’ع�شــيقها‘ اأو �شــائق التاك�شــي اأو اأي �شم�شــار اآخــر ويرغمهــا علــى ممار�شــة الدعــارة. والنمــط 
الثــاين ينطبــق علــى املــراأة التــي هاجرت للعمل كممر�شة اأو عاملة منزلية اأو مدّر�شــة اأو نادلة، 
غــري اأن وكيــل ال�شــتخدام امل�شــتقل يخطفهــا عنــد و�شولهــا ويرغمها على اأداء خدمات جن�شــية 
لزبائنــه يف �شــقق اأو منــازل خا�شــة بعيــدة عــن الأنظــار. اأمــا النمــط الثالث فيق�شي با�شــتقدام 
املهاجرة للعمل يف املالهي الليلية واحلانات. وتتوقع هذه "الفنانة" بح�شب الت�شمية املعتمدة، 
العمــل كراق�شــة اأو نادلــة اأو مغنيــة، لكن وكيل اأعمالها اأو �شاحب العمل يخدعها ب�شــاأن طبيعة 
العمل ويرغمها على اأداء خدمات جن�شية. اأخرًيا، ينطبق النمط الرابع على املراأة التي يقطع 
لها اأقاربها وعوًدا كاذبة بالزواج وعي�ص حياة اأف�شل يف املهجر، اأو التي يقوم زوجها اأو وكيلها 
بخداع اأهلها كي ي�شــمحوا لها بال�شــفر. ويف كلتا احلالتني، عند و�شولها اإىل بلد املق�شد، يتم 
ا�شتغاللها جن�شًيا واإرغامها على العمل يف املالهي الليلية واحلانات اأو ال�شقق اخلا�شة لك�شب 

لقمة العي�ص. 

ول ُت�شــّجل جميــع الأمنــاط يف كل مــن البلــدان الأربعة قيد الدر�ــص، اإذ تختلف اأ�شــاليب الجتار 
باختــالف نــوع الأن�شــطة الرتفيهيــة الرائجــة يف كل بلــد واإجــازات العمــل املعمــول بهــا. ومبــا اأن 
معظــم بلــدان املنطقــة حتظــر الأعمــال اجلن�شــية لأغرا�ــص جتاريــة، تتعر�ــص العاملة يف جمال 
الرتفيــه التــي ُترغــم علــى اإقامــة عالقــات جن�شــية مــع الزبائــن خلطــر التوقيــف والرتحيــل. مل 
تتفــق جميــع امل�شــادر املطلعــة علــى مفهــوم الإكراه يف العمل يف جمال اجلن�ــص، لكن الأ�شــاليب 
امل�شتعملة لإرغام ال�شحايا على ممار�شة اجلن�ص مت�شابهة اإىل حد بعيد، منها احتجاز ال�شحية 
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والمتنــاع عــن دفــع بــدل اخلدمــات التــي توؤديهــا، واحتجــاز الأجــر، وا�شــتغالل مديونيتهــا. فــال 
يــرتدد اأ�شحــاب ومديــرو املوؤ�ش�شــات الرتفيهيــة وال�شما�شــرة يف جمــال اجلن�ــص )القوادون( يف 
تهديــد العاملــة باإبــالغ ال�شــلطات واإخ�شاعهــا للعنــف اللفظــي والبــدين واجلن�شــي اأو تهديدهــا 
بالطــالق اأو حتــى القتــل مــن قبــل عائلتهــا لإخافتهــا. وي�شعــب التحــرر مــن ال�شــتغالل، خا�شة 
واأن املراأة التي تزاول العمل يف جمال اجلن�ــص ُتعترب غري قابلة للتوظيف يف �شــائر القطاعات 

القت�شادية. 
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اجلدول 3.1. نبذة عن اأمناط االجتار بالب�ضر لفر�ص العمل اجلربي على العمال 
املنزليني

ا�شتحالة مغادرة 
�شاحب العمل

�شروط العمل 
واملعي�شة يف بلد 

املق�شد

اال�شتخدام

• عنف نف�شي 
وبدين وجن�شي
ا�شتغالل نظام 

تاأ�شرية الدخول 
املمنوحة "للفنانني"

• ا�شتغالل املبلغ 
الذي ت�شتدينه 

العاملة عند 
ا�شتقدامها )"ر�شم 

املرافقة"(
• التهديد 

بالف�شيحة والنبذ 
• اإمكانية ال�شجن/ 

الرتحيل
التهديد باإبالغ 

ال�شلطات بالفرار 
والتوقيف

تقييد حرية التنقل
غياب البديل 

القت�شادي

ا�شتغالل العاملة:
• الحتجاز يف 

فندق اأو �شالون 
تدليك اأو �شقة 

خا�شة
• املراقبة 
با�شتمرار

• احتجاز وثائق 
الثبوتية

• حجز الأجر
• التهديد  بتلطيخ 

�شمعة العاملة اأو 
اأ�شرتها )ابتزاز(

 بعد اأن غرتها الوعود واآمال
 احلب، تهرب من منزل

 �شاحب العمل؛ ثم يرغمها
 ’ع�شيقها‘   على العمل

 كعاملة يف جمال اجلن�ص يف
�شقة/منزل خا�ص

 ال�شتخدام
 الطوعي للعمل
 كعاملة منزلية

 )دون خداع
 اأو اإكراه(

 مب�شاعدة من
 الأقارب/

الأ�شدقاء/
 وكالء

1
 تهرب من �شاحب عمل

 ي�شتغلها ثم يتم خداعها
 اأو خطفها من قبل �شائق

 تاك�شي ي�شتغلها جن�شًيا يف
�شقة/منزل خا�ص

 يخدعها الوكيل ب�شاأن
 طبيعة العمل، فهي تعتقد

 اأنها �شتعمل كعاملة منزلية
 اأو ممر�شة اأو مدر�شة اأو

 نادلة، لكنها ُتخطف وجُترب
 على اأداء خدمات جن�شية يف

�شقة/منزل خا�ص

 ال�شتخدام
 املكره للعاملة
 املهاجرة من

 قبل الوكالء يف
 بلدان املن�شاأ

واملق�شد

2

يخدعها وكيل اأعمالها و/
 اأو �شاحب العمل ب�شاأن

 طبيعة العمل، فهي تظن
 اأنها �شتعمل كنادلة اأو مغنية
 اأو راق�شة لكنها جترب على
 اأداء خدمات جن�شية داخل
 اأو خارج احلانة اأو النادي

الليلي

م  ا �شــتخد ل ا
للعمــل  املكــره  
يف  "كفنانــة" 
املالهــي الليلية 
احلانــات،  اأو 
مــن قبــل وكيــل 
و/اأو  الأعمــال 
�شاحــب العمــل

3

 يخدعها والدها الذي يرتب
لها عماًل يف ملهى ليلي/

حانة
 ال�شتخدام

 املكره من قبل
 اأفراد الأ�شرة

 )بوا�شطة
 الإكراه و/اأو

)اخلداع

 يخدعها خطيبها و/اأو4
 زوجها ويعدها بالزواج و/اأو

بحياة اأف�شل يف اخلارج

جتار
اال

ب 
شلو

اأ�
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3.2.2. اال�ضتخدام

ال�شتخدام عن طريق خداع العمال املنزليني "الهاربني" 

تنــاول الق�شــم املخ�ش�ــص للعمــل املنــزيل باإ�شــهاب مو�شــوع ال�شــتخدام الطوعــي للعامــالت 
املنزليــات يف بلــدان ال�شــرق الأو�شــط. اإن العاملــة املنزليــة التــي تقــرر مغــادرة �شاحــب العمــل 
دون موافقته، تلجاأ اإىل ذلك كمالذ اأخري هرًبا من ظروف العمل ال�شتغاللية اأو �شعًيا لإيجاد 
وظيفــة اأف�شــل اأجــًرا. ول تتعر�ــص جميــع الهاربــات لال�شــتغالل اجلن�شــي، لكــن قد يكــون للفتاة 
ع�شــيق اأو وكيــل يقنعهــا مبغــادرة �شاحــب العمــل ويقطــع لهــا وعــوًدا كاذبــة باحلــب والعمــل يف 
وظيفة اأف�شل. ويوؤكد خبري راقب الأمناط ال�شائدة يف لبنان على مفهوم ال�شريك حيث "تن�شاأ 
اأحياًنــا عالقــة جن�شــية بــني اخلادمــة واأحــد اأفــراد الأ�شــرة، ويف حــالت اأخــرى، جتــد اخلادمــة 
 .88

�شــريًكا لهــا يكــون اإمــا لبنانًيــا اأو مــن جن�شــيتها اأو مــن بلــدان اأخــرى كالهند وم�شر و�شــوريا"

وبعــد اأن تهــرب العاملــة املنزليــة الآ�شــيوية والإفريقيــة يف معظــم احلــالت، تواجــه خطــر 
التوقيف والرتحيل من قبل ال�شلطات، بالتايل ت�شبح اأكرث عر�شة لال�شتغالل على يد ع�شيقها 
اأو ال�شم�شــار يف جمــال اجلن�ــص )القــواد(، حتــى اأنهــا قــد تتعر�ــص للخطــف يف بع�ــص احلــالت 
مــن قبــل �شــائق التاك�شــي الــذي تلتم�ــص منــه امل�شــاعدة والــذي يــرى فيهــا مك�شــًبا مادًيــا. تواجــه 
ال�شــلطات الر�شــمية و�شــائر اجلهــات املعنيــة �شعوبــة يف احل�شــول علــى معلومــات موثوقــة حول 
تلــك احلــالت يف كل مــن الأردن والكويــت ولبنــان والإمــارات. فعلــى حد قول اأحــد ال�شحافيني 
املتمر�شني يف الكويت: "ن�شمع �شائعات حول اختطاف العامالت املنزليات عنوة، لكننا جنهل 
89. وقد �شــمع م�شــوؤولون يف وزارة العمل وال�شــوؤون الجتماعية يف الكويت 

ما يجري يف اخلفاء"
عن حالت مماثلة: "�شــائق التاك�شــي يعد العاملة ’الهاربة‘ بوظيفة جديدة واأجر اأف�شل، لكنه 
90. وحيــث تعــذر علــى فريــق البحــث زيــارة ال�شــقق 

يف الواقــع ياأخذهــا ملقابلــة بع�ــص الزبائــن"
امل�شــتعملة لالأعمــال اجلن�شــية ومقابلــة الفتيــات فيهــا، جلــاأ بالتــايل اإىل مقابلــة عــدد مــن 

الزبائــن يف الكويــت الذيــن حتدثــوا عــن جتربتهــم مــع العامــالت يف جمال اجلن�ــص.

قِبــل عمــال مهاجــرون مــن م�شــر والنيبــال التحــدث مــع فريق البحــث عن عالقاتهــم بعامالت 
يف جمــال اجلن�ــص، ف�شــرحوا اأن العامــالت يف تلــك ال�شــقق املعزولــة هــن جميًعــا دون الثالثــني 
من العمر ومن خمتلف اجلن�شيات91. العربيات يف معظمهن من لبنان وم�شر و�شوريا وتون�ص 
واملغرب، يف حني اأن الآ�شيويات من �شريالنكا واإندوني�شيا والفيليبني، والأفريقيات من اأثيوبيا 
خا�شة. ويعتمد بدل اخلدمات اجلن�شية على عدة اعتبارات، منها اجلن�شية واجلمال وال�شن. 
ف�شــرح اأحــد الزبائــن اأن "العربيــات هــن الأغلــى �شــعًرا تليهــن الآ�شــيويات والإفريقيــات. كمــا 

يعتمد ال�شــعر على جمال املراأة، وهو يدفع على ال�شــاعة ولي�ــص على اأ�شا�ــص اخلدمة".

88 انظر:

R. Jureidini: “Sexuality and the servant: An exploration of Arab images of the sexuality of 
domestic maids living in the household”, in S. Khalaf and J. Gagnon )eds(: Sexuality in the 
Arab world )Beirut, Saqi, 2006(, p. 147.

89 مقابلة مع صحايف كويتي يف 25 آذار/مارس 2012.

90 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل والشؤون االجتمعية، الكويت، 25 آذار/مارس 2012.

91 جميع املقابالت مع زبائن عامالت يف مجال الجنس أجريت يف الكويت يف 1 نيسان/أبريل 2012.
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اخلانة 3.7. نظرت اأحد الزبائن اإىل العمل يف جمال اجلن�ص

"ميكن لأي رجل يرغب يف ممار�شة اجلن�ص اأن يت�شل برقم ملقابلة عاملة منزلية �شابقة 
دولًرا   30-18( كويتية  دنانري  و8   5 بني  الزيارة  ثمن  يرتاوح  �شقة.  يف  تعمل  الآن  باتت 
اأمريكًيا(، علًما اأن ال�شعر يعتمد على جن�شية العاملة. فالأمر اأ�شبه بقائمة طعام: 8 دنانري 
للمراأة القادمة من الفيليبني، 5 دينار للمراأة القادمة من النيبال اأو بنغالد�ص اأو الهند. 
تتلقاه  الذي  املبلغ  من  متاأكًدا  ل�شت  لكنني  ال�شقة،  يدير  الذي  للرجل  املال  الزبون  يدفع 

املراأة".

مقابلة مع اأحد زبائن عامالت يف جمال اجلن�ص، الكويت، 1 ني�شان/اأبريل 2012.

ويف العديــد مــن املقــالت ال�شحفيــة املوثوقــة و�شــٌف لعمليــة الجتــار بغر�ــص ال�شــتغالل 
اجلن�شي. ي�شعب التحقق من �شحة تلك املقالت، غري اأنها ت�شلط ال�شوء على بع�ص احلالت 
التي تنك�شف للعيان اأو ت�شل اإىل املحاكم. لقد �شدرت موؤخًرا مقالة تناولت ق�شية يف الإمارات 
عــن �شــاب يف الع�شــرين مــن العمــر و�شــيدة يف احلاديــة والثالثني مــن العمر. اأظهرت �شــجالت 
املحكمة اأن الرجل خدع املراأة للعمل يف الإمارات كعاملة منزلية مقابل 800 درهم يف ال�شهر 
)218 دولًرا اأمريكًيــا(. وروت ال�شحيــة مــا تعر�شــت لــه يف �شــهادتها: "يف اأحــد الأيــام، ات�شــل 
بي رجل يدعى حممد ورتب يل زيارة اإىل دبي. اأقلني رجالن من املطار واأخذاين مبا�شرة اإىل 
�شــقة... اأجــرباين علــى ممار�شــة اجلن�ــص مــع �شــبعة رجــال يف اليــوم. وكان هنــاك دائًمــا رجــل 

يراقبنــي يف ال�شــقة التــي كنت حمتجزة فيها"92.

يف بع�ــص احلــالت، تتعر�ــص الن�شــاء لال�شــتغالل علــى يــد عمــال مهاجريــن اأخريــن ي�شــعون 
لتحقيق الأرباح من الجتار باجلن�ص، وغالًبا ما هم من اجلن�شية نف�شها ك�شحاياهم. وغالبًا 
ما يعملون بدعم من الكفالء املحليني. لقد اأفاد م�شوؤول يف جمعية املحامني الكويتية: "جميع 
املتهمــني هــم اأجانــب يقومــون با�شــتغالل العاملة املنزلية واإرغامها على اأداء خدمات جن�شــية. 
ومعظم املتهمني الذين يروجون للدعارة ويبيعون املواد اخلالعية هم من اآ�شــيا يف الواقع"93. 
واأكد اأحد اأعيان املهاجرين النيباليني على وجود تلك ال�شبكات غري املنظمة يف الكويت: "نحن 
على علم باعتقال 3 اأو 4 ن�شاء ملمار�شة الدعارة يف ع�شابات يديرها رعايا من بنغالد�ص"94. 
كما ذكرت �شــفارة �شــريالنكا يف الكويت عدة حالت للدعارة اجلربية �شــارك فيها رعايا من 
ا اإن العامالت يف جمال اجلن�ــص �شــابقًا يلعنب دور الو�شــيط، فيزعمن  �شــريالنكا95. وُيقال اأي�شً
تقدمي املاأوى وامل�شــاعدة جلذب الن�شــاء اإىل بيوت الدعارة96. وت�شــري م�شادر ومقالت اأخرى 
اإىل ن�شاء اأرغمن على ممار�شة الدعارة على يد �شما�شرة يف جمال اجلن�ص، على غرار عاملة 
يف اأحــد املالهــي الليليــة يف لبنــان: "لقــد التقيــت بعــدة عامــالت منزليــات اأثيوبيــات هاربــات، 

92 للمزيد من املعلومات حول هذه الحالة، أنظر املقاالت الصحفية التالية:

B. Za’za’: “Court upholds three-year jail term for human trafficking”, in Gulfnews.com 
)Dubai(, 9 Aug. 2012, http://gulfnews.com/news/gulf/uae/crime/court-upholds-three-year-jail-
term-for-human-trafficking1.1060087- "accessed 23 Aug. 2012"; S. Al Amir: "Jail term upheld 
for man who lured widow into prostitution”, in The National )Dubai(, 8 Aug. 2012, http://
www.thenational.ae/news/uae-news/courts/jail-term-upheld-for-man-who-lured-widow-into-
prostitution "accessed 23 Aug. 2012".

93 مقابلة مع مسؤول يف جمعية املحامني الكويتية، الكويت، 28 آذار/مارس 2012.

94 مقابلة مع مسؤول يف جمعية النيباليني غري املقيمني، الكويت، 30 آذار/مارس 2012.

95 مقابلة مع مسؤول يف سفارة رسيالنكا، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.

96 انظر: 

SCEME: Karamatuna: An investigation into the sex trafficking of Iraqi women and girls )London, 
2011(, pp. 14–13.
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.97
ا�شــتوىل عليهن قواد واأرغمهن على ممار�شــة الدعارة يف �شــقة يف النبعة"

ُترغــم هــوؤلء الن�شــاء علــى ممار�شــة الأعمــال اجلن�شــية اإمــا عــن طريــق العنــف اأو عــن طريــق 
ا�شــتغالل نقــاط �شعفهــن.  ورد يف مقالــة �شحفيــة عــن هجــرة العامــالت املنزليــات الإثيوبيات 
اإىل اخلليج اأن العاملة املنزلية التي تهرب من ال�شــتغالل "تعي�ــص مع ن�شــاء اأخريات يف غرف 
�شغــرية وتعمــل حل�شــابها اخلا�ــص اإمــا كعاملة منزلية واإما يف تخمري وبيع امل�شــروبات الروحية 
املمنوعــة واإمــا يف ممار�شــة العمــل يف جمــال اجلن�ــص. وب�شــبب و�شعهــا غــري القانــوين، ت�شبــح 
98. ت�شمل ع�شابات 

عر�شة لال�شتغالل اإن ك�شف اأمرها وتتعر�ص لالبتزاز وال�شجن والرتحيل"
الدعــارة ال�شــرية، �شحايــا اأرغمــن على ممار�شــة اجلن�ــص ون�شــاء اأخريات قــررن مزاولة العمل 
يف جمــال اجلن�ــص مبــلء اإرادتهــن لتحقيــق مداخيــل اإ�شافيــة. ووجــود هــذه املوؤ�ش�شــات لي�ــص 
بالأمــر املفاجــئ نظــرًا ل�شــدة الطلــب املحلــي علــى اجلن�ــص، اإىل جانــب الأعــداد الكبــرية مــن 
العمال املهاجرين النا�شــطني جن�شــًيا واملقيمني ل�شــنوات طويلة بعيًدا عن اأ�شــرهم، ما مينعهم 
مــن اإ�شــباع رغباتهــم اجلن�شــية بالطــرق امل�شــروعة. نتيجــة لذلــك، يــزداد الطلب علــى الأعمال 

اجلن�شــية، ول ميكــن قمعــه مبجــرد عقــاب الذيــن يتعاطون الدعارة �شــًرا.

ال�شتخدام عن طريق اخلداع ب�شاأن طبيعة العمل

اأما النمط الثاين لالجتار فينطبق على املراأة التي تهاجر اإىل ال�شــرق الأو�شــط للعمل كعاملة 
منزليــة اأو ممر�شــة اأو نادلــة اأو بائعــة اأو مدّر�شــة اأو مــا �شــابه. ومتــت الإفــادة عــن جتــارب مــن 
هــذا القبيــل يف خمتلــف بلــدان املنطقــة. اأفــاد م�شــوؤول يف مديريــة الأمــن العــام يف الأردن عــن 
ت�شليــل الن�شــاء باإعالنــات كاذبــة يف ال�شحــف اأو علــى الإنرتنــت عــن فر�ــص العمــل يف املنــازل 
اأو يف جمــالت اأخــرى، يف حــني اأن "هــوؤلء الــوكالء يبحثــون يف الواقــع عــن ن�شــاء ل�شــتغاللهن 
99. فت�شــافر العاملــة اإمــا مبوجــب تاأ�شــرية عمــل اأو تاأ�شــرية زيــارة، ثــم ُتخطــف عنــد 

جن�شــًيا"
و�شولهــا اإىل بلــد املق�شــد وترغــم علــى العمل يف جمال اجلن�ــص التجاري. بح�شــب مدٍع عام يف 
وزارة العــدل يف الإمــارات، "يحــاول اجلنــاة ف�شــل ال�شحايا عن عامة النا�ــص.. فياأتي الزبائن 
100. كما �شرح م�شــوؤول يف 

اإىل املنــازل اأو ال�شــقق. غالًبــا مــا تبــاع الفتيــات ل�شــخ�ص اآخــر لحًقا"
�شفارة الفيليبني يف الإمارات اأنه ا�شتغرق اإحدى ال�شحايا 3 اأ�شابيع للفرار، وكان من ال�شعب 
عليها ذلك ب�شــبب خطر التعر�ص للعنف ومراقبتها با�شــتمرار من قبل املراأة التي كانت تدير 

.101
�شــبكة الدعارة الق�شــرية واملعروفة با�شــم "ماما �شــان"

اخلانة 3.8. حاالت جلاأت اإىل دار الإيواء الن�ضاء واالأطفال

"يقولون للمراأة ’�شتعملني كمزينة �شعر اأو بائعة اأو نادلة‘، ولكن يف الواقع  يقومون بخطفها 
عن املطار واحتجازها ج�شدًيا اأو نف�شًيا. لقد تعر�شت ال�شحايا اللواتي ا�شتقبلناهن يف دار 
الإيواء للكثري من التهديدات املوجهة لهن ولأ�شرهن. وقالت يل اإحدى ال�شحايا: "و�شعوين 
خمتلفة،  جن�شيات  من  والزبائن  معي".  اجلن�ص  ملمار�شة  الرجال  وا�شطف  غرفة  يف 
ذلك  يعرفون  البع�ص  لكن  اجلن�ص.  ممار�شة  على  جمربة  املراأة  اأن  يعرفون  ل  معظمهم 

وي�شاعدون الن�شاء على الت�شال بال�شرطة".

مقابلة مع ثالثة م�شوؤولني يف دار الإيواء، اأبو ظبي، الإمارات، 31 كانون الثاين/يناير 2012. 

97 مقابلة مع صحايف، لبنان، 25 أيلول/سبتمرب 2012.

98  انظر:

 Fernandez: “Cheap and disposable?”, p. 255.
99 مقابلة مع مسؤول يف مديرية األمن العام، وحدة مكافحة االتجار، األردن، 26 أيلول/سبتمرب 2012.

100 مقابلة مع مسؤول يف النيابة العامة االتحادية، اإلمارات العربية املتحدة، 1 شباط/فرباير 2012.

101 مقابلة مع مسؤول يف سفارة الفيليبني، اإلمارات العربية املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2012.
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 مل يتمكــن فريــق البحــث مــن مقابلــة ن�شــاء وقعــن �شحيــة هــذا النــوع مــن الجتــار، لكنــه جمــع 
معلومــات مــن جهــات تقــدم الدعــم املبا�شــر ل�شحايــا الجتار، على غرار موؤ�ش�شــة دبــي لرعاية 
الن�شــاء والأطفــال التــي اأفــادت يف تقريرهــا ال�شــنوي للعــام 2011 اأن 21 مــن اأ�شــل 23 �شحيــة 
لالجتــار اجلن�شــي قامــت املوؤ�ش�شــة باإيوائهــا قــد تعر�شــت للخــداع102. كمــا عالــج احتــاد املــراأة 
ــا دار لإيواء الن�شــاء، حالت تعر�شت فيها الن�شــاء للخداع والإكراه  الأردنيــة، والــذي يديــر اأي�شً
علــى العمــل يف جمــال اجلن�ــص، خا�شــة فتيــات ون�شــاء مــن تون�ــص واملغــرب. و�شــرح م�شــوؤول مــن 
دار لإيــواء الن�شــاء: "يتــم الت�شــال عــادة باملــراأة عــرب الإنرتنــت، للعمــل ك�شــكرترية اأو نادلــة 
يف مطعــم. ولكــن عنــد و�شولهــا اإىل الأردن ترغــم علــى العمــل يف نــاد ليلــي"103. وقــال ممثــل 
ملنظمــة غــري حكوميــة يف الإمــارات عاجلــت 284 حالــة اعتداء بــني كانــون الثاين/يناير 2011 
وت�شــرين الأول/اأكتوبــر 2012 لن�شــاء معظمهــن مــن اأوزبك�شــتان والحتــاد الرو�شــي ومولدافيــا 
ــاأ تخــدع ال�شحيــة وتعدهــا  وقريغيز�شــتان، "اإن مكاتــب ال�شــتخدام اخلا�شــة يف بلــدان املن�ش
بوظائف غري واقعية مع اأجور عالية، وتعّرف ال�شحية اإىل ن�شــاء اأخريات �شــمح لهن العمل يف 

ال�شــرق الأو�شــط ب�شــراء منــزل اأو �شــيارة كبــرية والقــرتان بــزوج �شالــح"104.

يف لبنــان، اأ�شــار دار اإيــواء الأجانــب يف كاريتا�ــص اإىل "وجــود حالت الدعارة الق�شــرية، ولكنها 
ل حتال اإلينا"105. و�شــرح م�شدر اآخر طلب عدم الك�شــف عن هويته اأنه التقى ب�شــيدة تون�شــية 
يف اخلام�شة والثالثني من العمر قيل لها اإنها �شتعمل يف التمري�ص، لكنها اأجربت على العمل 
يف جمال اجلن�ص يف جونيه، لبنان. ومل يطلق �شراحها اإل بعد �شتة اأ�شابيع عندما حّول اأهلها 

مبلغ 6000 دولر اأمريكي اإىل لبنان106.

ويف الإمارات، اأحالت النيابة العامة يف دبي امراأتني وم�شتبهني اإىل حمكمة البداية يف دبي 
عام 2011 بتهمة احتجاز ثالث �شحايا واإرغامهن على العمل يف �شالون للتدليك وممار�شة 

اجلن�ص مع الرجال. وقد ورد يف تقرير النائب العام ما يلي:

اأتت ال�شحية اإىل الإمارات للعمل يف مراكز تدليك للن�شاء، وبعد م�شي �شهر اأخذوها اإىل �شقة 
على �شطح املبنى ذاته لتدليك الرجال وممار�شة اجلن�ص معهم. فرف�شت، لكن اجلاين اأرغمها 
وتوجهت  الزبائن  اأحد  من  امل�شاعدة  ال�شحية  طلبت  النهاية،  يف  التهديد.  بوا�شطة  ذلك  على 
الطريقة.  بنف�ص  اأخرى  امراأة  ا�شتغالل  عن  واأخربتهم  العنوان  فاأعطتهم  ال�شرطة،  مركز  اإىل 
فاقتحمت ال�شرطة املكان واأوقفت امل�شتبه بهم. واأفاد املحامي العام اأنها املرة الأوىل التي تقا�شي 

فيها النيابة العامة متهمني بالجتار بالب�شر بتهمة ال�شتعباد الق�شري107.   

يــرد يف العديــد مــن التقاريــر ال�شحفيــة و�شــف لعمليــة الجتــار اجلن�شــي )اأنظــر مثــاًل اخلانــة 
3.9(. ففي مقالة ن�شرت حديًثا، اُتهمت ثالث ن�شاء بت�شليل �شيدة من اأوزبك�شتان �شافرت اإىل 
دبي مبوجب تاأ�شرية زيارة، اإذ قيل لها اإنها �شتعمل كمربية اأطفال. ولكنها اأرغمت على ممار�شة

102 8 ضحايا اعتقدن أنهن أتني للعمل يف الخدمة املنزلية، 4 للدراسة، 3 للعمل يف رشكة، 2 يف صالون تجميل، 1 يف 

الخياطة، 1 كنادلة يف مطعم، 1 يف البيع و 1 يف مجالسة األطفال. أما باقي الضحايا البالغ عددهن 2، فتوقعت إحداهن 
املتاجرة يف الجنس يف حني أن األخرى مل تكن عىل علم بطبيعة العمل قبل وصولها. أنظر مؤسسة ديب رعاية النساء 

واألطفال، التقرير السنوي ملؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال عن ضحايا االتجار بالبرش لعام 2011، الصفحتان 51 و52.
103 مقابلة مع مسؤول يف اتحاد املرأة األردنية، األردن، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2012.

104 انظر: 

Vivere: Report on activities, Sep. 2012, p. 18.
105 مقابلة مع مسؤول يف دار إيواء األجانب يف كاريتاس، لبنان، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

106 مقابلة مع مصدر رفض الكشف عن اسمه، لبنان، 19 أيلول/سبتمرب 2012.

107  النيابة العامة يف ديب: "إحالة أول قضية اتجار بالبرش مبنية عىل االستغالل القرسي"، 26 كانون الثاين/يناير 2011.

http://www.dxbpp.gov.ae/NewsPage.aspx?ID=806 ]متت املعاينة يف 10 حزيران/يونيو 2012[
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الدعــارة لتغطيــة تكاليــف ال�شــفر البالغــة 20000 دولر اأمريكــي ح�شــب مــا قيــل لهــا108. كمــا 
حتدثت عاملة يف جمال اجلن�ص قابلها فريق البحث عن الر�شوم التي يفر�شها القواد لتغطية 
109 الــذي يــرتاوح بــني 25000 

ر�شــوم ال�شــتخدام: "عليــك اأن تعملــي لت�شــددي ’ر�شــم املرافقــة‘
و30000 درهم اإماراتي )6800 – 8200 دولر اأمريكي(. اأنت بحاجة ل�شهر كامل على الأقل 
لت�شديد هذا املبلغ مبعدل خم�شة زبائن يف اليوم. عليك ت�شديد ’ر�شم املرافقة‘ قبل اأن تتمكني 
مــن املغــادرة ومزاولــة عمــل اآخــر." واأكد م�شــوؤول يف منظمة غــري حكومية اأن املتجرين بالب�شــر 
يرغمون جميع �شحايا الجتار على ت�شــديد ر�شــوم ال�شــتخدام، اإىل جانب م�شاريف امل�شــكن 

واملــاأكل التــي تــرتاوح عــادة بــني 20000 و30000 دولر اأمريكــي110.

اخلانة 3.9. تقرير �ضحفي حول االجتار بغر�ص اال�ضتغالل اجلن�ضي

اأحيلت اإىل حمكمة اجلنايات يف دبي دعوى �شد رعايا من نيجرييا يف اآذار/ما�ص عام 2011. 
بح�شب التقرير ال�شحفي، دخل املدعى عليهم الإمارات مبوجب تاأ�شرية زيارة حيث قاموا 
با�شتغالل ثالث ن�شاء نيجرييات يف اأعمال جن�شية. وكان املدعى عليهم يتقا�شون 500-200 
درهم اإماراتي )55-140 دولًرا اأمريكًيا( يف اليوم من كل امراأة اإىل اأن قامت ال�شحايا بتبليغ 
ال�شرطة. ويف �شهادات ال�شحايا الثالثة )18، و29 و31 عاًما( لدى النيابة العامة، �شرحت 
ال�شحية الأوىل اأن اأول مدعى عليه اأعطاها تاأ�شرية وبطاقة �شفر اإىل الإمارات ثم اأخذها من 
املطار اإىل �شقة يف منطقة الرفاع حيث اأرغمها على ممار�شة الدعارة ل�شداد دينها البالغ 
60000 درهم اإماراتي )16300 دولر اأمريكي(. لكن ال�شحية رف�شت وقالت للمدعى عليه 
اإنها عذراء. فاأتى املدعى عليه برجل من نف�ص اجلن�شية ملمار�شة اجلن�ص معها لأول مرة، من 
ثم اأرغمها على ممار�شة اجلن�ص مع عدة رجال يف اليوم. والأمر �شيان بالن�شبة للمدعى عليه 
الثاين الذي قام بال�شيء نف�شه مع ال�شحية الثانية والثالثة. وحكم القا�شي على املدعى عليهم 

باحلب�ص ملدة 5 اأعوام.
املرجع: 

 31 اليوم،  الإمارات  يف  ن�شاء"،   3 يف  تاجرتا  لزائرتني  �شنوات   5 "ال�شجن  املطريي:  ب. 
http://www.emaratalyoum.com/local-section/،2011 اآذار/مار�ص 

accidents/2011-03-31-1.375167، ]17 اأيار/مايو 2012[

تدخــل �شحايــا هــذا النــوع مــن الجتــار اجلن�شــي اإىل ال�شــرق الأو�شــط اإمــا مبوجــب تاأ�شــرية 
�شــياحية اأو تاأ�شــرية زيارة يدبرها مكتب ا�شــتخدام عامل حل�شــابه اخلا�ص. و�شــرح م�شــوؤول يف 
ال�شــفارة الرو�شــية يف الإمــارات "اأن العديــد مــن رعايانــا يدخلــون البــالد بتاأ�شــرية �شــياحية، 
اإذ ي�شعب عليهم دفع 5000 دولر بدل تاأ�شــرية العمل. ومن الأ�شــهل للجناة ا�شــتقدام العمال 
مبوجــب تاأ�شــرية �شــياحية لأنهــا اأقــل كلفــة والدولــة ل تراقــب ال�شــياح"111. كما اأفــادت عاملة يف 
جمــال جن�ــص يف الإمــارات اأن العاملــة التــي �شتمار�ــص الأعمــال اجلن�شــية تدخــل البــالد عــادة 
مبوجب تاأ�شرية �شياحية اأو تاأ�شرية زيارة، واأن "اجلميع مير يف املرة الأوىل عرب �شيدة ت�شرتي 

تذكــرة ال�شــفر وتهتــم با�شــت�شدار التاأ�شــرية. وجتهــل الفتيات اأحياًنــا حقيقة الأمر". 

108 انظر:

B. Za’za: “Trio accused of forcing visitor into prostitution”, in Gulfnews.com, 2 May 2012, 
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/crime/trio-accused-of-forcing-visitor-into-prostitution [متت 
[املعاينة يف 22 آب/أغسطس 2012

109 غالبًا ما تشري عامالت يف مجال الجنس إىل "رسم املرافقة" )escort fees( وهي الرسوم التي يدفعها صاحب العمل/

القواد الستقدام العاملة ومن ضمنها مثن تذكرة السفر والتأشرية وبدالت النقل، والتي عىل العاملة سدادها قبل التمكن من 
مغادرة العمل.

110 مقابلة مع مسؤول يف Vivere، 27 شباط/فرباير 2012.

111 مقابلة مع مسؤول يف سفارة االتحاد الرويس، اإلمارات العربية املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2012.
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ا�شتخدام الفنانات عن طريق اخلداع

اأمــا الأ�شــلوب الثالــث لالجتــار بغر�ــص ال�شــتغالل اجلن�شــي فيق�شي بت�شليل الن�شــاء العامالت 
يف احلانــات والنــوادي الليليــة واملعروفــات با�شــم "الفنانــات". اإن معظــم العامــالت يف جمــال 
الرتفيــه مــن اأوروبــا ال�شــرقية، وبخا�شــة رو�شــيا واأوكرانيــا ورو�شــيا البي�شــاء ومولدافيــا، ومــن 
منطقة املغرب العربي وحتديًدا من تون�ص واملغرب ومن �شائر البلدان العربية كم�شر و�شوريا 

والعراق.112.

املالهي الليلية يف املنطقة

علــى الرغــم مــن حظــر الدعــارة يف قوانــني معظــم بلــدان ال�شــرق الأو�شــط113، يتــم التغا�شــي 
يف الواقــع عــن جتــارة اجلن�ــص مــع الأجنبيــات114. تختلــف خ�شائ�ــص قطــاع الرتفيــه باختــالف 
البلــدان، ففــي لبنــان مثــاًل مــاله ليليــة خا�شــة )�شــوبر نايــت كلــوب( ومــاله ليلية عاديــة )نايت 
كلوب( وحانات )بار(115. وحده ال�شــوبر نايت كلوب يحق له ا�شــتخدام "فنانات" اأجنبيات116. 
اأما املالهي واحلانات العادية فتوظف يف معظمها ن�شاء لبنانيات وعربيات. يف منطقة جونيه 
وجبيــل �شــمال بــريوت، كمــا يف منطقــة املعاملتــني يف جونيــه حــوايل 130 ملهــى ليلًيــا117. لقــد 
اعتمــد لبنــان يف مر�شــوم �شــدر عــام 1962 نظاًمــا يق�شــي مبنــح تاأ�شــرية للفنانــني والفنانــات 
يرعــى عمــل الن�شــاء يف ال�شــوبر نايــت كلــوب 118. وينطبــق هــذا النظــام علــى عــازيف ومن�شــقي 
املو�شــيقى وعار�شــات الأزيــاء، اإ�شافــة للعامــالت يف ال�شــوبر نايــت كلــوب119. بح�شــب املديريــة 
العامة لالأمن العام، يف لبنان 60 �شوبر نايت كلوب تقريًبا حيث تعمل ن�شاء بني 19 و31 عامًا 
مــن رو�شــيا البي�شــاء، ومولدافيــا، ورو�شــيا، واأوكرانيــا واأوزبك�شــتان، اإ�شافــة للجزائــر واملغــرب 
وتون�ــص120. لقــد ورد يف ال�شحــف و�شــف لل�شــوبر نايــت كلــوب مفــاده اأنــه "لي�ــص دوًرا للتعري ول 
بيوًتا للدعارة بكل ما للكلمة من معنى.. بل هي اجلانب املظلم للحياة الليلية التي ي�شتهر بها 
لبنــان... ومــن املتعــارف عليــه اأن م�شطلــح ’فنانة‘ طريقــة ملّطفة لالإ�شــارة اإىل ’العاهرة‘"121. 

112 مقابلة مع مسؤول يف اتحاد املرأة األردنية، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2012.

113 واالستثناء الوحيد ھو لبنان الذي أقر قانونًا يرخص الدعارة عام 1931 . آخر تراخيص للعمل يف الجنس أصدرتھا قوى 

األمن الداخيل. يف نيسان/أبريل 1975
114 انظر:

KAFA: Shadow report on article 6 to the 40th CEDAW Session, 14 Jan.–1 Feb. 2008 )Beirut(, p. 5.
115 للمزيد من املعلومات، انظر:

P. Speetjens: “Tourism’s dark side”, in Executive, Aug 2014, No. 63, http://www.
executivemagazine.com/getarticle.php?article=201 6315 [ .[متت املعاينة يف 27 آب/أغسطس

116 بحسب املديرية العامة لألمن العام، ال يحق للنساء ارتياد السوبر نايت كلوب كزبائن. مقابلة مع 

مسؤول يف املديرية العامة لألمن. العام، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 2011

117 انظر:

S. Anderson: “Sex for sale in Beirut”, in Foreign Policy, 7 Feb. 2012, http://www.foreignpolicy.
com/articles/09/02/2012/sex_for_sale_beirut.

]متت املعاينة يف 27 آب/أغسطس 2012[

118 لبنان، وزارة الداخلية، املرسوم رقم 10267 بشأن دخول الفنانني إىل لبنان واإلقامة فيه، 6 آب/أغسطس 

1962

119 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام مسؤول عن شعبة الفنانني، لبنان، 24 كانون الثاين/

يناير 2012

120 بحسب املديرية العامة لألمن العام، يعمل يف لبنان أكرث من 5000 فنانة كل عام.

121 انظر :

Anderson: "Sex for sale in Beirut".
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وقابــل فريــق البحــث م�شــوؤول مــن �شــعبة الفنانــني يف املديريــة العامــة لالأمــن العــام نكــر اأن 
يكــون ال�شــوبر نايــت كلــوب غطــاء للدعــارة. ف�شــرح اأنــه يف العــام 2010، كانــت تعمــل بني 1300 
و1400 فنانــة يف الكاباريهــات122. والفنانــة تعي�ــص يف غرفــة خا�شــة اأو يف فنــدق ذي جنمتني اأو 
ثالث جنوم123. وال�شوبر نايت كلوب يوظف الفنانة كي ترق�ص وتقدم الكحول للرجال وترفه 
عنهــم. فمــن اأجــل جمال�شــة الفنانــة، علــى الزبــون اأن ي�شــرتي الكحــول مــن ثم ي�شــتطيع اختيار 
الفتــاة التــي تعجبــه124. وقــال اأحــد الزبائــن اإن "الفتيــات يتقا�شــني 5 دولرات عــن كل زجاجــة 
�شــمبانيا ي�شــرتيها الزبــون"125. عــادة، تقيــم الفنانــة فــرتة ق�شــرية يف لبنــان ل تتجــاوز ال�شــتة 
اأ�شــهر، مــن ثــم عليهــا ق�شــاء فــرتة مماثلــة يف بلدها قبل اأن يحق لها العــودة اإىل لبنان126. وقد 
اأعــّدت املديريــة العامــة لالأمــن العــام عقًدا منوذجًيــا تربمه الفنانة مع �شاحــب امللهى لتنظيم 
�شــروط العمــل، لكــن العقــد ل ين�ــص على حــد اأدنى لالأجر على افرتا�ــص اأن الأجر يتم التفاق 
عليهــا وقــت اإبــرام العقــد. و�شــرح �شاحــب �شــوبر نايت كلــوب يف اأثنــاء مقابلته اأن احلــد الأدنى 
لالأجر هو 800 دولر اأمريكي يف ال�شهر واحلد الأق�شى هو 1800 دولر يف ال�شهر، وهو يعتمد 
علــى اخلــربة التــي متلكهــا الفتــاة وعمرهــا ومــدى جمالهــا. وهــذا املبلــغ ل ي�شــمل العمولــة التــي 
تتلقاهــا127. اإ�شافــة لذلــك، ين�ــص هــذا العقــد املوحــد علــى �شــرورة اأن يتقيــد الطرفــان "ببنــود 
العقود العاملية" املتعلقة بف�شخ العقد128، لكنه ل ين�ص على القوانني املطبقة اإذا رغبت العاملة 

يف تــرك العمــل اأو علــى كيفية تطبيــق اأحكام العقد.

ا، ولكنها اأقل ا�شــتعماًل. لقد �شــمحت املقابالت التي اأجريت  ويف الأردن تاأ�شــرية للفنانني اأي�شً
مــع اأ�شحــاب املالهــي الليليــة باإلقــاء ال�شــوء علــى حجــم هــذا القطــاع يف عمــان. "يف عمــان 
30 ملهــى رو�شــًيا و40 ملهــى عربًيــا"، علــى حــد قــول �شاحــب اأحــد املالهــي129. تعــزف املالهــي 
الرو�شية مو�شيقى غربية ويرتادها كبار املوظفني واملدراء. معظم الن�شاء يتكلمن الإنكليزية، 
واأ�شلهــن مــن رو�شــيا البي�شــاء، ومولدافيــا، ورو�شــيا، واأوكرانيــا واأوزبك�شــتان. باملقابــل، تعــزف 
املالهي العربية مو�شيقى حملية وتوظف ن�شاء من م�شر، والأردن، ولبنان، واملغرب، و�شوريا 
وتون�ــص. �شرحت اإحدى العامالت يف جمال اجلن�ــص اأن الأردنيات العامالت يف املالهي ياأتني 
مــن خمتلــف املناطــق الأردنيــة مبا فيها عمان والكرك واإربد، "ومعظم الزبائن هم من الأردن 
واخلليــج". بح�شــب �شاحــب ملهــى ليلــي يف العقبــة، فــاإن الزبائــن "حمليــون و�شــياح و�شــعوديون 

يجتــازون احلــدود التــي تبعد 20 كيلو مــرًتا من العقبة"130.

بت�شــغيل املالهــي  ت�شــمح  لكــن احلكومــة  بالفنانــني،  تاأ�شــرية خا�شــة  الإمــارات  ل ت�شــدر 
والبارات. ويف الإمارات ماله ليلية ملختلف اجلن�شيات وموؤ�ش�شات ترفيهية ت�شتجيب حلاجات 
كبار الزبائن من خمتلف اأنحاء العامل، حيث قال اأحدهم: "يف الإمارات نوعان من العرو�ص، 
اأولهمــا عرو�ــص رق�ــص حتييهــا يف معظــم احلــالت ن�شــاء من الهند وباك�شــتان والنيبــال. وهذه

122 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام مسؤول عن شعبة الفنانني، لبنان، 24 كانون الثاين/يناير 2012

123 بحسب املديرية العامة لألمن العام، يف لبنان 23 فندقًا للفنانات واملديرية تفتش تلك الفنادق بصورة غري منتظمة، 

أقله مرة يف السنة.
124 للمزيد من املعلومات، انظر:

“Prostitution, the business of sex” in Executive )Aug. 2009, Issue 121(, http://www.executive-
magazine.com/getarticle.php?article=12135 [accessed 27 Aug. 2012].

125 مقابلة مع أحد الزبائن، لبنان، 15 كانون األول/ديسمرب 2012.

126 بحسب املديرية العامة لألمن العام، تعود نساء كثريات إىل لبنان للعمل، وأحيانًا يخرتن العمل يف سوبر نايت كلوب 

آخر. إن مھلة. الستة أشھر منصوص عليھا يف املرسوم رقم 10267 املتعلق بدخول الفنانني إىل لبنان واإلقامة فيه، 6 آب/
أغسطس 1962 ، املادة 9

127 مقابلة مع صاحب سوبر نايت كلوب، لبنان، 24 نيسان/أبريل 2010 .

128 إن العقد املوحد للفنانني الذي تستعمله املديرية العامة لألمن العام يف لبنان يحتوي عىل 6 بنود فقط. وينص البند 

الثالث عىل ما ييل: "يتقيد الفريقان املتعاقدان ببنود العقود الدولية املتعلقة باملرض والتغيب والتوقف عن العمل أو 
الظروف القاھرة )فيضان، حريق، حرب، ثورة وطنية أو عصيان ديني(".

129 مقابلة مع صاحب ملھى لييل، األردن، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2010 .

130 مقابلة مع صاحب عمل، األردن، 12 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 .
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الأنديــة مغلقــة وح�شريــة. اأمــا العرو�ــص الثانيــة فتتــم يف املالهــي الليلية حيث تعمل  ن�شــاء من 
رو�شيا والفيليبني وجنوب اأفريقا واأوكرانيا. اإن الدخول اإىل املالهي الليلية متاح للجميع حيث 
ي�شــهل التعــرف علــى الفتيــات. ميكنــك اختيار الفتاة التي تعجبك ثــم تاأخذها اإىل الفندق"131. 

واأفادت اإحدى الدرا�شات عن دبي مبا يلي: 

باتت احلياة الليلية يف دبي اأكرث تنوًعا وتطوًرا و�شاملة جلميع الأذواق. قبل اأواخر الت�شعينيات، 
مل يكن يف دبي ماله لل�شياح والأجانب ال�شباب والأثرياء، نظًرا لأعدادهم القليلة اآنذاك، ولكن 
كما  املالهي  تنوعت  وال�شياح،  الفنادق  عدد  ازدياد  ومع  والدميوغرايف،  القت�شادي  النمو  مع 
ونوًعا مما جذب املزيد من ال�شياح والأجانب من خمتلف اأنحاء العامل، ولي�ص فقط من البلدان 

الغربية132 . 

وبينمــا تزدهــر �شناعــة الرتفيــه يف لبنــان والأردن والإمــارات، تبقــى املالهــي الليلية واحلانات 
حمظــورة يف الكويــت. فالعمــل يف جمــال اجلن�ــص يتــم يف اخلفــاء الكلــي هنــاك حيــث متار�ــص 
الدعارة يف ال�شقق اخلا�شة والفنادق واملقاهي. لقد عّلق اأحد الأعيان الأجانب قائاًل: "لي�شت 
الدعــارة يف الكويــت بحجــم الدعــارة يف دبــي، فاملالهــي الليليــة حمظورة. لذا ي�شــتعمل النا�ــص 
ال�شقق اأو املنازل اخلا�شة يف احلويل وال�شاملية"133. واأعطى اأحد الزبائن املزيد من التفا�شيل 
قائــاًل: "اإن العديــد مــن املقاهــي مــزودة بحجــرة خا�شــة. الأمــر مبنتهــى ال�شــرعة ول ي�شــتغرق 
اأكرث من خم�ــص دقائق. كما ميكن ا�شــتئجار ال�شــقق. وتقبل بع�ص الن�شــاء بالذهاب اإىل منزل 

الزبــون، لكــن مقابل ر�شــم اإ�شايف" 134.

وتت�شــارب الآراء حــول ممار�شــة الدعــارة يف املالهــي، �شــواء يف ال�شــوبر نايــت كلــوب اأو النايت 
كلوب اأو البارات. لقد ك�شف �شحايف من لبنان عن وجود قاعات �شرية يف املالهي والبارات، 
حيث ميكن "طلب اإقامة عالقات جن�شية مبا�شرة من الفتاة اأو من الرجل اجلال�ص اإىل البار. 
واإذا قــرر الزبــون ا�شطحــاب الفتــاة اإىل فنــدق اأو اإىل اأي مــكان اآخــر خــارج البــار، يدفــع ر�شــًما 
اإ�شافًيــا"135. ولكــن هــذه القاعــات ال�شــرية تبقــى بعيــدة عــن الأنظــار. نقل تقريــر �شحايف حول 
اجلن�ــص يف لبنــان عــن مرا�شــل متخــف تقــّرب مــن فنانــة مــن الدومينيــك يف �شــوبر نايــت كلــوب 
اأجابته ب�شراحة: "اجلن�ص يكلفك 100 دولر لثالث �شاعات. راجع  املدير لتحديد موعد"136.

يف معظــم احلــالت، وكمــا ت�شــري اإليــه املقابــالت التــي اأجريــت يف معر�ص هذا البحث، مُتار�ــص 
الأن�شــطة اجلن�شــية التجاريــة خــارج املالهــي الليليــة. فالرجــل يلتقــي بالفتــاة يف امللهــى الليلــي 
ثــم يدعوهــا اإىل منــزل خا�ــص اأو فنــدق. واأكــدت اإحــدى العامــالت يف جمال اجلن�ــص يف الأردن 
اأن "ل �شــيء البتــة يحــدث داخــل امللهــي لأن �شاحــب امللهــي يراقــب املــكان با�شــتمرار ويالحــظ 
اإن اأ�شــاءت اإحــدى الفتيــات الت�شــرف. ويجــوز اأن تخــرج بع�ــص الفتيــات مــع اأحــد الزبائــن بعــد 
انتهــاء الــدوام". كمــا اأ�شــار �شاحــب اأحــد املالهــي يف عمــان اإىل هــذه الإمكانيــة: "بعــد الثالثــة 
�شباًحا، يحق للعاملة بوقت حر. اأنا اأن�شح الفتيات بعدم الذهاب مع الزبائن ب�شبب املخاطر 
املحدقــة"137. واأ�شــار �شاحــب �شــوبر نايــت كلــوب يف لبنــان اإىل ال�شفقــات اجلن�شــية التــي تتــم 
خــارج امللهــى، عندمــا تذمــر من �شــاعات عمــل الفنانات التي ت�شــيء اإىل اأعمالــه: "تعمل الفتاة

131 مقابلة مع أحد زبائن املالھي الليلية، اإلمارات العربية املتحدة، 27 كانون الثاين/يناير 2010.

132 انظر:

S. Ali: Dubai: Gilded cage )New Haven, Yale University Press, 2010(, p.4.
133 مقابلة مع مسؤول يف جمعية للمھاجرين، الكويت، 30 آذار/مارس 2012.

134 مقابلة مع أحد زبائن عامالت يف مجال الجنس، الكويت، 30 آذار/مارس 2012.

135 مقابلة مع صحايف، لبنان، 15 أيار/مايو 2012.

136 انظر:

Gilbert: “Lebanon’s sex industry: hidden in plain sight”, in Globalpost.com )Beirut(, 7 Oct. 
2010, http://www.globalpost.com/dispatch/lebanon/091210/lebanon‐sex‐industry.

]متت املعاينة يف 25 آب/أغسطس 2012[
137 مقابلة مع صاحب ملھى لييل، األردن، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2012.
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يف الكاباريــه مــن ال�شــاعة العا�شــرة م�شــاء لغايــة اخلام�شــة �شباًحــا، من ثم تذهــب اإىل الفندق 
للنوم لغاية ال�شاعة الواحدة ظهًرا. بعد ذلك لديها وقت حر لغاية ال�شابعة م�شاء حيث ت�شتعد 
لل�شــهرة. فهــذه القواعــد لي�شــت منطقيــة. جميع الــرواد يريدون مت�شية الوقت مــع الفتاة اأثناء 

الليــل، لأنهم يف عملهم اأثناء النهار"138.

اإن النظــام املعتمــد حالًيــا يف لبنــان يجعــل مــن ال�شعــب مراقبــة الأن�شــطة اجلن�شــية التجاريــة 
وبالتايل الك�شــف والق�شاء على ال�شــتغالل اجلن�شــي. لقد اأكد دار اإيواء الأجانب يف كاريتا�ــص 
اأنــه �شــاعد علــى مــدى 11 عاًمــا حــوايل 10 فنانات تعر�شن لال�شــتغالل139. واأعطت قوى الأمن 

الداخلي تفا�شيل عن �شــيدتني من رو�شــيا:

اأثناء التحقيق، اأفادت فنانتان من رو�شيا اأنه جرى اإرغامهما على ممار�شة الدعارة مع الزبائن. 
وقام مدير امللهى بت�شوير اإحدى الفنانات عندما كانت متار�ص الدعارة مع اأحد الزبائن وهددها 
با�شتعمال الفيلم اإن طلبت العودة اإىل بالدها. فالذت بالفرار مع فنانة رو�شية اأخرى اإىل �شفارة 
رو�شيا. اأفادت ال�شفارة اأنها لي�شت على علم مبزاولة هذا النوع من الأن�شطة يف املالهي الليلية واأن 

الفنانة جرى خداعها على يد �شم�شار، فهي مل تاأت اإىل لبنان ملمار�شة الدعارة140.

وكمــا �شــرح م�شــوؤول يف قــوى الأمــن الداخلــي، "حتــى مــع وجــود اأدلة �شــد �شاحب ال�شــوبر نايت 
كلــوب، ل ميكــن اإغــالق امللهــى لأن قانــون العقوبــات اللبنــاين ين�ــص يف املــادة 103 علــى احلكم 
باإقفــال املحــل  فقــط عنــد اقــرتاف اجلرميــة يف داخلــه. بالتــايل يقــوم �شاحــب امللهــى باإرغــام 
الفتيــات علــى ممار�شــة الدعــارة خارج امللهى"141. وتزداد امل�شــاألة �شعوبة اإذ يحق للموؤ�ش�شــات 
التــي جــرى اإغالقهــا اأن تفتــح اأبوابهــا مــن جديــد بعــد احل�شــول علــى موافقــة القا�شــي. فبــني 
ت�شــرين الثاين/نوفمــرب عــام 2010 واأيلول/�شــبتمرب عــام 2012، اأغلقــت قــوى الأمــن الداخلي 
25 �شالون تدليك ومقهى ومنزًل على ال�شاطئ كانت ت�شتعمل للدعارة، اأعيد فتح 16 منها142.

ال�شتخدام: طوًعا اأم اإكراًها؟
ي�شــتعني اأ�شحــاب املالهــي العاديــة واخلا�شــة باأ�شــاليب ا�شــتخدام مت�شــابهة يف خمتلــف بلــدان 
املنطقة. فهم ي�شتعينون اأحياًنا مبديري اأعمال الفنانني يف بلدان املن�شاأ واملق�شد، كما يبحثون 
عن املر�شــحات عرب الإنرتنت، وي�شــافرون اإىل بلدان املن�شــاأ بحًثا عن مر�شــحات ن�شحت بهن 
ن�شــاء اأخريــات يعملــن يف هــذا املجــال )اخلانــة 3.10(. كمــا تبحــث بع�ــص الن�شــاء باأنف�شــهن 
عن عمل يف اخلارج، بح�شب م�شوؤول يف ال�شفارة الرو�شية يف الإمارات: "هن يجدن معلومات 

حــول فر�ص العمل على الإنرتنت"143.

وبعــد اختيــار املــراأة، يقــوم �شاحــب امللهــى باإر�شــال العقــد واأوراق ال�شــفر. يف الأردن، نظــًرا 
ل�شعوبة احل�شول على تاأ�شرية فنان، تدخل املراأة البالد مبوجب تاأ�شرية �شياحية اأو تاأ�شرية 
عمــل، ح�شــبما اأفــاد م�شــوؤول يف �شــلطة منطقــة العقبة القت�شادية اخلا�شــة: "يف العقبة، تقدم 
العاملــة يف امللهــى الليلــي طلًبــا للح�شــول علــى تاأ�شــرية �شــياحية اأو تا�شــرية عمــل كنادلــة، فمــن 
اأ�شل 800 تاأ�شــرية ت�شدر يف العام، رمبا ت�شدر 100 تاأ�شــرية للعمل كنادلة يف حني ل ت�شدر 
اأكــرث مــن 4 اأو 5 تاأ�شــريات للعمــل كفنانــة". ول يحتاج رعايا رو�شــيا ورو�شــيا البي�شاء واأوكرانيا 
اإىل تاأ�شرية لدخول الأردن، لكنهم بحاجة اإىل اإقامة. "تكلف اإقامة الرو�شية 400 دينار اأردين 
)560 دولًرا اأمريكًيــا( يف العــام واإقامــة العربيــة 272 دينــاًرا )380 دولًرا("، نقــاًل عن اأحد 

138 مقابلة مع صاحب سوبر نايت كلوب، لبنان، 24 نيسان/أبريل 2012.

139 مقابلة مع مسؤول يف مركز األجانب يف كاريتاس، لبنان، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

140 بحسب قوى األمن الداخيل، أحيلت ھذه القضية ملكتب النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان بتاريخ 14 ترشين 

األول/أكتوبر 2009 وصدرت مذكرة تفتيش بحق صاحب امللھى وأحد املالكني.
141 مقابلة مع مسؤول يف قوى األمن الداخيل، لبنان، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2012.

142 مقابلة مع مسؤول يف قوى األمن الداخيل، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 2012.

143 مقابلة مع مسؤول يف سفارة االتحاد الرويس، اإلمارات العربية املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2012.
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اأ�شحــاب املالهــي الليليــة يف عمــان144. وتواجــه مواطنــات بع�ــص البلــدان �شعوبــة خا�شــة يف 
دخــول الأردن، فالقادمــة مــن اأوزبك�شــتان مثــاًل حتتــاج اإىل تاأ�شــرية خروج من �شــلطات بالدها 
لل�شــفر خــارج احتــاد الــدول امل�شــتقلة اأو تركيــا. بالتايل، عليها اأن تعرب باأحــد البلدان اأوًل حيث 

ت�شــتلم م�شــتندات زائفــة لل�شــفر اإىل بلــدان اخلليج145.

اخلانة 3.10. كيفية ا�ضتخدام الفنانات

لها،  ب�شديقة  لدي  تعمل  فتاة  تو�شي  اأن  اإما  الفنانات.  ل�شتخدام  و�شائل  بعدة  "اأ�شتعني 
اإل اجلميالت.  اأوظف  واأنا ل  باإر�شال �شورتها و�شورة عن جواز �شفرها.  فتقوم ال�شديقة 
فاإذا اأعجبتني، اأهتم باأوراقها واأر�شل لها تاأ�شرية. كما اأتعامل يف بع�ص الأحيان مع مكاتب 
ا�شتخدام. واأوظف اأحياًنا فتيات يعملن يف مالهي ليلية اأخرى اإذا طلنب العمل لدي. تبقى 

الفتيات بني عامني واأربعة اأعوام وترتاوح اأعمارهن بني 25 و35 عاًما".

مقابلة مع �شاحب ملهى يف عمان، الأردن، 16 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011.

واختلفــت الآراء حــول مــدى ت�شليــل الفنانــة ب�شــاأن طبيعــة العمــل املطلــوب منهــا. ففــي لبنــان 
مثاًل، اأكد م�شوؤول من املديرية العامة لالأمن العام اأن الفتاة "اإنهن يعلمن ما بانتظارهن قبل 
الو�شــول اإىل لبنــان. واإن مل يكــن را�شيــات عــن عملهــن كفنانات، ي�شــعهن العودة اإىل بالدهن. 
فقائمــة النتظــار مليئــة باأ�شــماء الن�شــاء الراغبــات يف العمــل يف ال�شــوبر نايــت كلــوب، لــذا ل 
ي�شطر مديري الأعمال واأ�شحاب العمل للجوء اإىل الإكراه"146. ول �شــك يف اأن هوؤلء الن�شــاء 
يدركن كمية املال املمكن حتقيقه يف فرتة وجيزة، حيث علق م�شــوؤول يف ال�شــفارة الرو�شــية يف 
لبنان قائاًل: "اإن المراأة الرو�شية التي تاأتي اإىل لبنان تنتمي عادة اإىل اأ�شرة معدمة. واأعتقد 
اأنها على علم ب�شيئات العمل"147. و�شرح �شحايف لبناين براأي مماثل: "قلة من الن�شاء تعتقد 
اأنهــا قادمــة للعمــل يف الرق�ــص، وتكت�شــف غــري ذلــك عنــد الو�شــول اإىل لبنــان، واإذا رف�شــت 
الفتاة، فلن تتقا�شى اأكرث من 200 اأو 300 دولر يف ال�شهر، وهو اأجرها ال�شهري لغاية انتهاء 

العقد. فاملراأة املحتاجة مل تتكبد م�شــقة ال�شــفر اإىل لبنان مقابل 300 دولر يف ال�شــهر"148.

باملقابــل، ي�شــر البع�ــص علــى تعر�ــص عامــالت املالهــي للخــداع. فعلــى اإثــر زيــارة اإىل لبنــان، 
اأعــرب املقــرر اخلا�ــص لــالأمم املتحدة املعني بالجتار عن قلقه حيال عدد الن�شــاء املخدوعات 
ب�شــاأن طبيعــة العمــل اأو ب�شــاأن م�شــاركتهن الفعليــة يف الأعمــال اجلن�شــية. "مثــاًل، تعتقد غالبية 
الن�شــاء اأن املطلوب هو الرق�ص والتعري ولي�ــص اإقامة العالقات اجلن�شــية مع الزبائن. كما اأن 
نظام التاأ�شــرية الذي ي�شــمي املراأة ’فنانة‘ ي�شــّهل عملية الت�شليل"149. واأقر م�شــوؤولون يف دائرة 
الهجرة بالتعامل مع عدة حالت ت�شليل. "يف العام 2011، اأتت ثالث فتيات اإىل لبنان للعمل 
ك�شكرتريات، وانتهى بهن املطاف يف العمل كراق�شات"، نقاًل عن م�شوؤول يف املديرية العامة 
لالأمن العام. "اأتني لطلب امل�شــاعدة ف�شــاعدناهن على العودة اإىل بالدهن مب�شــاعدة املنظمة 

144 مقابلة مع صاحب ملھى لييل، عمّن، األردن، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

145 انظر: 

Vivere: Report on activities, Sep. 2012, pp. 20– . 21
146 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 2011.

147 مقابلة مع مسؤول يف سفارة االتحاد الرويس، اإلمارات العربية املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2012.

148 مقابلة مع صحايف، لبنان، 3 أيار/مايو 2012.

149 انظر:

J. Ngozi Ezeilo, The UN Special Rapporteur in Trafficking in Persons, especially Women and 
Children concludes her country visit to the United Arab Emirates, Abu Dhabi, 17 Apr. 2012, 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12062&LangID=E 
9, p. 15.[2013 متت املعاينة يف 5 آذار/ مارس] 
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الدولية للهجرة"150.
ا�شتخدام الن�شاء املخدوعات على يد الوالد اأو الزوج

اإن النمــط الرابــع لالجتــار يف هــذا املجــال يق�شــي بخــداع الفتيــات والن�شــاء ملمار�شــة الدعــارة 
من قبل اأفراد الأ�شرة، وبخا�شة الوالد اأو الزوج. فقد يكون الوالد متورًطا مبا�شرة يف الجتار 
بابنتــه مقابــل املــال، اأو غــري مبا�شــرة اإذا تعر�ــص للخــداع كــي ي�شــمح لبنتــه بال�شــفر مــن اأجــل 
العمــل. لقــد اكت�شــفت درا�شــة اأجرتهــا منظمــة هارتالند األين�ــص يف العــراق اأن "معظم �شحايا 
الجتــار يف العــراق اأجــربوا يف البدايــة علــى العمل اأو ممار�شــة الدعارة على يد اأفراد الأ�شــرة، 

وبعــد ذلــك وقعــوا حتت �شــيطرة جمرمني من خارج الأ�شــرة"151.
ومل يتمكــن فريــق البحــث مــن مقابلــة ن�شــاء وقعــن �شحيــة هــذا النوع مــن الجتــار، لكنه ح�شل 
على معلومات من عدة جهات وخمربين يف املنطقة. فقد قامت موؤ�ش�شــة دبي لرعاية الن�شــاء 
والأطفــال باإيــواء ثــالث �شحايــا اأرغمهــن اأفــراد الأ�شــرة علــى ممار�شــة الدعــارة152. و�ُشــجلت 
حــالت اأخــرى يف لبنــان )اأنظــر اخلانــة 3.11( حيــث تعاملــت قــوى الأمــن الداخلــي مــع عــدة 
حالت تورط فيها الأهل. يف اأثناء تفتي�ص ملهى ليلي عام 2011، مت توقيف 3 فتيات قا�شرات 
و3 را�شــدات يعملــن كراق�شــات. واعرتفــت الفتيــات اأن الأ�شــرة جتربهــن علــى العمــل لك�شــب 

املــال واأن الوالــد العاطــل عــن العمــل يقب�ص الأجر مبا�شــرة مــن اإدارة امللهى153.

اخلانة 3.11. ا�ضتغالل فتاة على يد والدها

"اإحدى احلالت تتعلق بفتاة لبنانية يف الثالثة ع�شرة من العمر اأرغمها والدها على ممار�شة 
الدعارة، فحملت. وحتى عندما كانت حاماًل، كان والدها يرغمها على ممار�شة الدعارة يف 
ال�شارع. واكت�شف �شباط ال�شرطة ما يح�شل فتدخلوا. اأنزل عقاب �شديد بالوالد لأنه كان 

يعمل مبفرده، ومل يكن م�شارًكا يف �شبكة دعارة قادرة على حمايته".

مقابلة مع �شحايف، بريوت، لبنان، 5 اأيار/مايو 2012.

وحتدثــت مقــالت يف ال�شحــف عــن جنــاة يخدعــون الوالــد ب�شــاأن طبيعــة العمل الذي �شــتزاوله 
ابنتــه يف اخلــارج، علــى غــرار فتــاة عراقيــة يف ال�شاد�شــة ع�شــرة مــن عمرهــا فقــدت اأمهــا يف 
احلــرب عــام 2003 ووافــق والدهــا علــى اإر�شــالها اإىل دبــي للعمــل كعاملة منزليــة مقابل 6000 
دولر اأمريكــي. ولكــن عنــد و�شولهــا اإىل دبــي، مت احتجازهــا مــع 20 �شــابة اأخــرى حيث اأرغمت 
علــى ممار�شــة الدعــارة154. وحتدثــت مقالة اأخرى عن ق�شيــة اأحيلت اإىل حمكمة اجلنايات يف 

150 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام يرأس شعبة الفنانني، لبنان، 24 كانون الثاين/يناير 2012.

151 انظر:

Heartland Alliance: Human trafficking in Iraq: Patterns and practices in forced labour and sexual 
exploitation )Chicago, May 2007(, p. 5.

من الجدير ذكره أن عدة عراقيات تعرضن للخطف لدى االنتقال إىل سوريا أو إيران أو اإلمارات. مقابلة مع مسؤول يف 
تحالف هارت الند، 18 أيلول/سبتمرب 2012.

152 مؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال، التقرير السنوي ملؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال عن ضحايا االتجار بالبرش 

لعام 2011، الصفحتان 51 و52.
153 بحسب قوى األمن الداخيل، أحيلت هذه القضية ملكتب النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان يف 30 ترشين األول/

أكتوبر 2011. تم اعتقال 2 من األهل وصدرت مذكرة تفتيش بحق سائر الجناة. من ثم جرى إغالق امللهى اللييل حيث 
عملت هؤالء الفتيات والنساء.

154 انظر:

IRIN: “Iraq–Syria: Sex traffickers target women in war-torn Iraq” )Dubai(, 26 Oct. 2006, 
http://www.irinnews.org/Report/61903/IRAQ-SYRIA-Sex-traffickers-target-women-in-war-
torn-Iraq [accessed 22 Aug. 2012].
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دبــي، حيــث قــام �شــخ�شان با�شــتخدام فتاة يف ال�شاد�شــة ع�شــرة من عمرهــا ووعداها ووالدها 
بت�شــغيلها كعاملــة منزليــة، ثــم اأرغماهــا علــى ممار�شــة الدعــارة155. ففــي العديــد مــن الأ�شــر 
التــي تواجــه �شيقــة ماديــة، غالًبــا مــا يوافــق الوالد على اإر�شــال ابنته اإىل اخلــارج لالإفالت من 
الفقر. كما �شددت درا�شة اأجرتها منظمة هارتالند األين�ص على م�شاهمة النزاعات امل�شلحة 
يف ا�شت�شــراء الجتــار: "اإن النزاعــات امل�شــلحة واحلــروب تعّر�ــص الفتيــات لأخطــار جن�شــانية 

م�شاعفــة، مبــا فيها الجتار اجلن�شــي"156.

ــاب الــذي يخطــب البنــة ويدفــع  ــة مــع ال�ش ويف ال�شــرق الأو�شــط، يعقــد الأهــل �شفقــات مالي
مهــًرا للعرو�ــص بح�شــب العــادات والتقاليــد. ولكــن مــن غــري املوؤكــد اإن كان الوالد علــى علم باأن 
الزوج �شــريغم زوجته على ممار�شــة الدعارة. تبني ل�شحايف لبناين كان يكتب متخفًيا مقالة 
عــن قطــاع اجلن�ــص اأن "والــد الفتــاة يقب�ــص بــني 500 و1000 دولر اأمريكــي. وال�شــعر يختلــف 
باختــالف عمــر الفتــاة"157. يف الأردن ولبنــان، معظــم ال�شحايــا مــن �شــوريا وم�شــر والعــراق، 
ير�شــلهن الــزوج اإىل بلــد عربــي جمــاور لإرغامهــن علــى العمــل يف املالهــي والبــارات اأو علــى 
ممار�شــة الدعــارة يف �شــقق خا�شــة. وك�شــفت قــوى الأمــن الداخلــي يف لبنــان عــن عــدة حــالت 
يقوم فيها الزوج باإرغام زوجته على ممار�شة الدعارة. ويف اإحدى التحقيقات، اأفادت �شورية 
اأنهــا تزوجــت مــن رجــل �شــوري اأتــى بها اإىل �شــقة يف جونيه، لبنان، ثم اأخــذ منها بطاقة الهوية 
واحتجزهــا يف ال�شــقة وراح يح�شــر لهــا الرجــال ملمار�شــة اجلن�ــص معهــم158. كمــا جلــاأت امــراأة 
لبنانية اإىل قوى الأمن الداخلي تطلب احلماية من زوجها ال�شابق الذي كان يعنفها ويرغمها 
علــى الدعــارة159. وك�شــفت منظمــة هارتالنــد األين�ــص عــن حــالت يقــوم فيهــا اخلطيــب بخداع 
خطيبتــه يف العــراق وتهديدهــا وخطفهــا اأحياًنــا، ثــم يعــرب بهــا احلــدود بغر�ــص ا�شــتغاللها يف 

بلــدان مثــل �شــوريا واإيران والإمــارات"160.

اخلانة 3.12. االبتزاز على يد الزوج

"تكرث الأمثلة عن فتيات عراقيات و�شوريات ي�شلن اإىل لبنان على اأمل عي�ص حياة هنيئة فيه. 
لكن بعد عدة اأ�شابيع، يقول الزوج لزوجته اإنه ل ميلك ما يكفي من املال ويطلب منها ممار�شة 
اجلن�ص مرة واحدة مع رجل اآخر، مرة واحدة فقط للح�شول على بع�ص املال. فيمار�ص عليها 
ال�شغوط النف�شية حتى توافق. وعندما متار�ص اجلن�ص مع رجل اآخر، تدخل يف حلقة مفرعة، 
اإذ يهددها الزوج يف حال رف�شت ال�شتمرار بقوله ’�شاأخرب عائلتك يف �شوريا اإنك عاهرة 
و�شتقتلك‘. في�شتحيل على الفتاة العودة اإىل ديارها وتدخل يف دوامة الدعارة. عادة، يكون 

لهذا الزوج عدة زوجات".

مقابلة مع �شاحب حانة، جونيه، لبنان، 24 ني�شان/اأبريل 2012

وتوؤكــد تقاريــر عديــدة علــى وجــود رابــط بــني الجتــار والدعــارة اجلربيــة والــزواج الق�شــري. 
يف اليمــن، واجهــت ال�شــلطات بع�ــص احلــالت حيــث اأُرغمــت �شــابات ون�شــاء مينيــات علــى عقــد 

155 م. زاهر: "اتهام ربة بيت وبائع بإجبار فتاة عىل العمل يف الدعارة"، يف البيان، 11 أيار/مايو 2012،

http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2012-05-11-1.1647868، ]متت املعاينة يف 18 أيار/مايو 
.]2012

156 انظر:

Heartland Alliance: Human trafficking in Iraq: Patterns and practices in forced labour and sexual 
exploitation, p.6

157 مقابلة مع صحايف، لبنان، 15 أيار/مايو 2012.

158 بحسب قوى األمن الداخيل، أحيلت القضية ملكتب النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان يف 7 آذار/مارس 2012. تم 

اإلفراج فيم بعد عن املرأة السورية وصدرت مذكرة تفتيش بحق زوجها.
159 أطلق رساح املرأة السورية وصدرت مذكرة تفتيش بحق زوجها.

160 مراسلة عرب الربيد اإللكرتوين مع مسؤول يف منظمة هارتالند أالينس، 18 أيلول/سبتمرب 2012.
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زواج زائف مع رعايا من اخلليج ملمار�شــة اجلن�ــص. وحتدث اأحد امل�شــوؤولني عن ق�شية اأحيلت 
اإىل الإنرتبــول، تتعلــق بامــراأة يف الثامنــة ع�شــرة مــن العمــر تزوجها رجل �شــعودي واأخذها اإىل 
الفنــدق ملــدة �شــهر، مــن ثــم اختفــى. و�شــاعدها الإنرتبــول يف العثــور علــى زوجهــا يف ال�شــعودية 
واأرغمــه علــى التعوي�ــص لل�شحيــة من خالل دفــع مهرها161. كما اأفادت اإحدى الدرا�شــات حول 
العــراق عــن ازديــاد حــالت الــزواج املوؤقــت حيــث ُتــزوج الفتــاة مقابل املــال يوم اجلمعــة وُتطّلق 
يوم الأحد162. وغالًبا ما يتم اللجوء اإىل هذا الأ�شلوب ل�شتغالل املراأة وبيعها لأداء اخلدمات 

اجلن�شية.

3.2.3. العمل والعي�ص حتت االإكراه

مهمــا كان الأ�شــلوب املعتمــد لالجتــار، ينتهــي الأمــر باإخ�شــاع الن�شــاء لال�شــتغالل اجلن�شــي 
لقــاء مكا�شــب ماليــة. و�شــدد امل�شــاركون يف البحــث علــى معانــاة هــوؤلء الن�شــاء وانعــدام فر�ــص 
الهــروب. ل تنطبــق اأ�شــاليب الإكــراه املبينــة اأدنــاه علــى جميــع العامــالت يف جمــال اجلن�ــص يف 
ال�شــرق الأو�شــط، بل تقت�شر على احلالت التي تتعر�ص فيها الفتيات لالإكراه. وميكن اعتبار 
اأيــة امــراأة ينطبــق عليهــا اأحــد هذه العوامل اأو اأكرث اأنها �شحية الجتار وال�شــتغالل اجلن�شــي.

اخلانة 3.13. نظرة اأحد الزبائن اإىل االإكراه

وعزلها  �شربها  يتم  فاملراأة  اجلن�ص.  ممار�شة  على  جمربات  الن�شاء  اأغلبية  اأن  "اأعتقد 
واحتجازها داخل املنزل. والزبائن على علم عادة باأن الن�شاء مكرهات ولكنهم ل يكرتثون 

لالأمر لأنهم حمرومون جن�شًيا".

مقابلة مع زبون نيبايل لدى عامالت يف جمال اجلن�ص، الكويت، 30 اآذار/مار�ص 2012.

وقــد اأثــارت فكــرة الإكــراه العديــد مــن ردود الفعــل مــن امل�شــادر املطلعــة، مبــن فيهــم بع�ــص 
الزبائــن163، حيــث اأو�شــح اأحــد الزبائــن اأنــه مــن ال�شعب معرفــة اإن كانت الن�شــاء مرغمات اأم 
ل "لأننــا ل نتحــدث معهــن" . لكنــه اأعقــب قائــاًل: "معظم الن�شــاء ميار�شــنه طوًعا. رمبا جتربن 
البع�ــص منهــن يف البدايــة، لكنهــن تدركــن فيمــا بعــد اأنهــن قــادرات علــى ك�شــب املــال". و�شــرح 
زبــون اآخــر  دون اأدنــى خجــل: "الأمــر ل يعنينــي اإن كــّن جمربات اأم ل. فاأنــا لدي هدف واحد". 
و�شــرح زبــون ثالــث: "ت�شــعر وكاأنهــن ل يــردن  ممار�شــته ولكنــك ل تراهــن يبكــني. وعندمــا 
تنتهي، تنه�ص بكل ب�شاطة لأن ل للحب عالقة يف الأمر"164. غري اأن بع�ص الزبائن اأعربوا عن 
قلقهــم حيــال م�شــري العامــالت يف جمــال اجلن�ــص، كمــا يت�شــح مــن تقريــر �شحفــي ميداين يف 

الإمــارات اأورد فيــه املوؤلــف حديًثــا كان لــه مــع عامل مهاجر:

حثني هذا على �شوؤاله اإن �شبق له اأن حاول م�شاعدة هوؤل الن�شاء اللواتي يتعر�شن لالجتار بهن 
عند زيارته بيوت الدعارة. يبكني وويتو�شلنني اأن اأخرجهن ]من بيت الدعارة[. يقلن "اأخرجني 
من هنا! �شوف اآتي معك". لكن من ال�شعب اإخراجهن بوجود القواد. اأعطيهن بع�ص املال، 100 
اأ�شرتي لهن بطاقة هاتف كي يتمكن من الت�شال  واإذا متكّن من اخلروج،  اأو ما �شابه،  درهم 
والتحديث ]على الهاتف مع عائالتهن يف اخلارج[. ما امل�شاعدة التي ميكننا اأن نوفرها فعاًل؟165 

161 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الداخلية اليمنية، قطر، 17 كانون الثاين/يناير 2012.

162 انظر:

SCEME: Karamatuna, p. 18.
163 مقابلة مع 3 زبائن مرصيني لدى عامالت يف مجال الجنس، الكويت، 1 نيسان/أبريل 2012.

164 مقابلة مع 3 زبائن مرصيني لدى عامالت يف مجال الجنس، الكويت، 1 نيسان/أبريل 2012.

165 انظر:

Kathiravelu: “Social networks in Dubai: Informal solidarities in an uncaring State”, in Journal 
of Intercultural Studies )2012, Vol. 13, No. 1(, p. 109
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يت�شح اأن بع�ص العامالت يف جمال اجلن�ص على الأقل هن �شحايا الجتار يف ال�شرق الأو�شط 
من خالل ظروف العمل واملعي�شــة املهينة املفرو�شة عليهن بوا�شــطة التهديد با�شــتخدام القوة 
وغريها من العقوبات. برزت يف البلدان الأربعة قيد الدر�ــص اأوجه �شــبه عديدة بني الأ�شــاليب 
امل�شــتعملة لإكراه هوؤلء الن�شــاء، مع العلم اأن جميع املوؤ�شــرات ل تنطبق بال�شرورة على جميع 

احلالت.

عدم دفع الأتعاب لقاء اخلدمات وحجز الأجور وا�شتغالل الدين

لقــد حتدثــت عــدة م�شــادرة مطلعة اأ�شا�شــية عن حجز الأجور. ُيقــال عادة للعاملة )على غرار 
العاملــة املنزليــة( اإن عليهــا ال�شــتغناء عــن اأجــر الأ�شــهر الأوىل لتغطيــة تكاليــف ال�شــتخدام. 
اأفــادت عاملــة يف جمــال اجلن�ــص يف الإمــارات اأنهــا ل تتوقــف عــن العمــل "لأن العاملة اجلديدة 
عليهــا اأن تعمــل كلمــا طلــب منهــا ذلــك لغايــة ت�شــديد ديونها، حتــى لو كانت ل ترغــب يف ذلك". 
وتبــني لإحــدى الدرا�شــات "اأن ال�شحيــة تتلقــى عــادة اأتعاًبــا زهيــدة اأو ل �شــيء اأحياًنــا مقابــل 

الدعــارة اجلربيــة، ويتعــذر عليهــا بالتــايل �شــداد ديونهــا فتدخل يف دوامــة العنف"166.

ــا، يقــوم اأقــارب املــراأة املرغمــة علــى العمــل يف جمــال اجلن�ــص التجاري  يف بع�ــص احلــالت اأي�شً
بحجز اأجورها، على غرار اإحدى العامالت يف حانة يف عمان: "يف بع�ص الأحيان يقوم الزوج 
باإجبــار زوجتــه علــى العمــل وياأخــذ ن�شــف مــا جتنيــه". واأفــادت عاملــة اأخرى يف اإحــدى حانات 
جونيــه، يف لبنــان اأنهــا جتنــي بــني 100 و150 دولر يف اليــوم "لكننــي اأعطي كل مايل لع�شــيقي. 
وهذا خطاأ". كما اأفادت عاملة يف جمال اجلن�ص يف نف�ص امللهى: "ع�شيقي دفعني اإىل الدعارة 

وهــو ياأخذ معظم ما اأجنيه!"

يزعم البع�ص اأن الو�شع يختلف بالن�شــبة للعامالت يف ال�شــوبر نايت كلوب يف لبنان، لأن هذه 
الأماكن تخ�شع للتفتي�ص بانتظام من قبل ال�شرطة وم�شوؤويل الهجرة على حد �شواء167. فقال 
�شاحب �شوبر نايت كلوب اإنه يدفع اأجر الفنانات كاماًل "لأن لديهن رقم هاتف دائرة الهجرة 
التــي �شــتنزل بــي اأ�شــد العقــاب اإن تخلفــت عــن الدفــع"168. غــري اأن خــوف التعر�ــص للتفتي�ــص ل 
يردع جميع اجلناة. يتذكر رئي�ــص قوى الأمن الداخلي فنانة من كازاخ�شــتان طلبت امل�شــاعدة 
مــن دوريتــه: "عندمــا و�شلــت الدوريــة اإىل امللهــى، دنــت الفنانــة مــن ال�شبــاط واأخربتهــم اأنهــا 
تتعر�ص للمار�شات التع�شفية، واأنها جمربة على الدعارة وحمرومة من مدخولها ول يقدم لها 

الطعام"169. 

م�شادرة الوثائق ال�شخ�شية والعزل واحلب�ص

علــى غــرار مــا تتعر�ــص لــه العامــالت املنزليــات ذات املهــارات املتدنيــة يف ال�شــرق الأو�شــط، 
غالًبــا مــا ُت�شــادر وثائــق العامالت يف جمال اجلن�ــص. اأفاد �شاحب �شــوبر نايت كلوب يف لبنان 
اأن عليه "الحتفاظ بجواز ال�شــفر، لكن الفنانة قادرة على الرحيل متى ت�شــاء". واأقرت عاملة 
يف جمــال اجلن�ــص جــرت مقابلتهــا يف ملهــى يف الأردن بــاأن "�شاحــب العمــل يحتفــظ بجــواز 
ال�شــفر الــذي يبقــى يف املكتــب". كمــا اأفــادت عاملــة يف الإمــارات بــاأن "املــدام حتتفــظ بجــواز 
ال�شــفر". فعنــد م�شــادرة جــواز ال�شــفر، ُيحِكــم �شاحب العمل �شــيطرته علــى العاملة ويحد من 

فر�ــص اإفالتهــا من ال�شــتغالل.

166 انظر:

 SCEME: Karamatuna, p. 27.
167 يف لبنان، ترشف قوى األمن الداخيل عىل السوبر نايت كلوب، النايت كلوب، البارات وصالونات التدليك. كم تقوم 

املديرية العامة لألمن العام بزيارة السوبر نايت كلوب مرتني يف األسبوع للتحقق من وجود الفنانات فيها. وتقوم بصورة 
غري منتظمة بتفتيش الفنادق البالغ عددها 23 تقريبًا حيث تقيم الفنانات.
168 مقابلة مع صاحب سوبر نايت كلوب، لبنان، 24 نيسان/أبريل 2012.

169 بحسب قوى األمن الداخيل، أحيلت هذه القضية ملكتب النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان يف 17 أيار/مايو 2009.
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اخلانة 3.14. اأمثلة عن م�ضادرة وثائق الثبوتية

ات�شلت  ليلي.  ملهى  العمل يف  على  اأُرغمت  ابنتها  اأن  اأخربتني  والدة  من  ات�شاًل  "تلقيت 
مبديرية الأمن العام التي �شاعدت يف حترير الن�شاء من امللهى. وحكم على �شاحب امللهى 
وهو اأردين من اأ�شل لبناين بال�شجن بني 6 و7 اأ�شهر بتهمة التحر�ص اجلن�شي واحتجاز وثائق 
الثبوتية الخ. ولو اأن القانون املخت�ص معموًل به يف حينها، لأُدين هذا الرجل بتهمة الجتار."

مقابلة مع م�شوؤول يف املركز الوطني حلقوق الإن�شان، الأردن، 17 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011.

النار وهرب  لإطالق  الدورية  �شيارات  تعر�شت  قواد يف جونيه،  اعتقال  اأثناء حماولة  "يف 
القواد، لكن الدورية متكنت من توقيف �شيارته ووجدت فيها فتاتني من �شوريا. اأظهر التحقيق 
اأن اأحد القوادين ا�شتقدم هاتني الفتاتني وباعهما لقواد اآخر لقاء 10000 دولر اأمريكي، كما 
ا�شتوىل على بطاقاتي الهوية اخلا�شة بهما، واأجربهما على ممار�شة الدعارة لت�شديد املال".

مقابلة مع م�شوؤول يف قوى الأمن الداخلي، لبنان، 7 كانون الأول/دي�شمرب 2012 170.

حتدثت العديد من امل�شادر املطلعة امل�شــاركة يف البحث عن الظروف املعي�شــية القا�شــية التي 
تتعر�ص لها تلك الن�شاء، �شواء يف الفنادق املخ�ش�شة للفنانات اأو يف ال�شقق اخلا�شة. فح�شب 
جمعية دار الأمل اللبنانية، "الفنادق اأ�شبه بال�شجون. فهي مقفلة باأبواب حديدية"171. واعترب 
اأحد الزبائن اأن و�شع العامالت يف ال�شوبر نايت كلوب يف لبنان "ل يت�شوره عقل" حيث تعي�ص 
اأربــع اإىل خم�ــص فتيــات يف غرفــة واحــدة. تعمــل الفتــاة طيلــة الليل وتنام بني اخلام�شــة �شباًحا 
والواحدة ظهًرا. بعد ذلك تقابل زبائن الليلة ال�شــابقة بني الثانية وال�شاد�شــة من بعد الظهر. 
ل وقــت فــراغ لديهــا"172. واأعــرب اأحــد الق�شــاة عــن ا�شــتيائه قائــاًل: "لقــد اأثــار نظــام الفنانات 
الكثــري مــن القلــق وال�شــتنكار. فمر�شــوم العــام 1962 الــذي اأن�شــاأ نظــام الفنانــات ينطوي على 

الكثري من الأحكام املذلة واملهينة �شــكاًل وم�شموًنا"173. 

وحتدثــت اإحــدى العامــالت يف جمــال اجلن�ــص يف عّمان عــن معرفتها بتعر�ــص بع�ص الزميالت 
لالحتجــاز، اإذ �شــمعت اأن "الكثــري مــن العامــالت يف مــاله ليليــة اأخــرى يحتجــزن داخــل �شــقة، 
فــور النتهــاء مــن العمــل، خا�شــة الفتيــات التون�شــيات واملغربيــات". واعتــربت عاملــة يف جمــال 
اجلن�ــص يف العقبــة اأن "املالهــي الليليــة اآمنــة بالن�شــبة للن�شــاء نظــًرا لحتجــاز العامــالت بعــد 
انتهاء الدوام". وحتدث اأحد الق�شاة يف لبنان عن ق�شية نظر فيها �شخ�شًيا تظهر ال�شيطرة 
التــي ميار�شــها �شاحــب العمــل الــذي يعتــرب اأن العاملــة ملــًكا لــه: "�شادفتنــي ق�شيــة لرجل حرر 
عقــًدا لرجــل اآخــر ين�ــص علــى مــا يلــي ’اأبيعــك "بــول" كل �شــبت بــني ال�شــاعة الرابعــة وال�شــابعة 
م�شــاء‘، ويحمــل العقــد توقيــع القــواد والزبــون‘174. كمــا حتــدث مــدع عــام يف وزارة العــدل يف 
الأردن عــن ق�شيــة تعــود لعــام 2010 ذات �شلــة بفتاتــني مــن املغرب وتون�ــص. "بــاع اأحد املالهي 
هاتني الفتاتني مللهى اآخر، واأرغمهما على جمال�شة الزبائن وممار�شة اجلن�ص معهم. واجلناة 
مــن الأردن، لكــن الدعــوى مــا زالــت جاريــة ومل ي�شــدر احلكــم فيهــا حتــى الآن"175. واأفيــد عــن 
ا حيث حتدث تقريــر �شحفي ميداين �شدر  تعر�ــص الفتيــات للعــزل واحلب�ــص يف الإمــارات اأي�شً

يف دبــي عــام 2008 عــن حب�ــص �شحايــا الجتــار يف الإمارات: 

170 بحسب قوى األمن الداخيل، أحيلت هذه القضية إىل مكتب النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان يف 14 كانون الثاين/

يناير 2011.
171 مقابلة مع مسؤول يف دار األمل، لبنان، 14 كانون األول/ديسمرب 2011.

172 مقابلة مع أحد الزبائن، لبنان، 15 كانون األول/ديسمرب 2011.

173 خطاب ألقاه القايض سامر يونس خالل ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون االجتمعية واملجلس األعىل للطفولة 

ومنظمة الرؤية العاملية، حول مكافحة االتجار باألطفال، 27 آذار/مارس 2012.
174 مقابلة مع قاض يف محكمة بعبدا، لبنان، 11 كانون الثاين/يناير 2012.

175 مقابلة مع النائب العام األول، محكمة العدل يف عمّن، األردن، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.
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على بعد ب�شعة �شوارع، هناك اأزقة تعرف با�شم "بازار التاميل" لكرثة املطاعم والرعايا التاميل 
اأن  املطلعة  ال�شادر  العديد من  اأفادين  للدعارة.  بيت  القذرة،  الرمادية  الأبنية  اأحد  ويف  فيها. 
اإنه  املطلعة  ال�شادر  اأحد  ويزعم  ال�شارع.  اإىل  يوًما  يخرجن  مل  الداخل  يف  املحتجزات  الن�شاء 
اإىل املبنى فجًرا للحر�ص على عدم اعتيادهن على  تتوافد  الن�شاء  يرى جمموعات خمتلفة من 
الدخل  املهاجرين ذوي  العمال  الزبائن هم من  "للزبائن". ومعظم  الن�شاء  ولتنويع  مكان معني 
يف  العامالت  ت�شكل  املتزوجني،  غري  بال�شباب  مكتظة  مدينة  ففي  اجلوار.  يف  املقيمني  املحدود 
جمال اجلن�ص قوى عاملة "خفية" وغري �شرعية ت�شتجيب لطلب ل تعرتف الدولة بوجوده ولكنها 

تتحمله على م�ش�ص176.  

3.2.4. ا�ضتحالة املغادرة

تتفاقــم ظــروف العمــل واملعي�شــة ال�شعبــة املفرو�شــة علــى �شحايــا ال�شــتغالل اجلن�شــي نظــًرا 
ل�شــتحالة التحــرر مــن �شاحــب العمــل واملخاطر التــي تتعر�ص لها العاملة التــي حتاول الفرار، 

والتــي ت�شــري جميعهــا اإىل توافــر اأحــد اأبرز مقومــات العمل اجلربي.

العنف النف�شي والبدين واجلن�شي

اأفــاد مديــر اأحــد البــارات يف لبنــان اأن الــزوج الــذي يرغــم زوجتــه على ممار�شــة الدعــارة يلجاأ 
اإىل عدة اأ�شــاليب لفر�ص اإرادته عليها. "فقد ي�شــتعمل العنف لل�شــيطرة على الفتيات، كما قد 
يلجاأ اإىل كالم احلب املع�شول مثل ’اأحبك‘"177. وراأى �شحايف من لبنان باأم العني العنف الذي 
تتعر�ــص لــه الن�شــاء: "عملــت متخفًيــا طيلــة ثالثة اأ�شــهر زاعًما اأننــي قواد. �شــمعت فتاة ت�شرخ 
و�شاألت القواد عن �شبب �شراخها، فقال اإنها تتعر�ص لل�شرب لأنها ترف�ص ممار�شة الدعارة. 

وكانت الفتاة يف اخلام�شــة ع�شــرة من العمر وتنتمي اإىل عائلة بدوية من �شــوريا "178.

اإن تهديــد الفتــاة بالعنــف مــن اأبرز الأ�شــباب التي متنعها من الرحيــل )اخلانة 3.15(. �شرح 
مديــر اإحــدى احلانــات يف لبنــان علًنــا اأن �شاحــب العمــل "قادر علــى اإحلاق اأ�شــد الأذى بالفتاة 

اإذا قب�ــص عليهــا وهي حتاول الفرار".

اخلانة 3.15. العنف �ضد العامالت يف جمال اجلن�ص يف البارات

"متى تدخل الفتاة هذا القطاع ل ي�شعها اخلروج منه. واإذا اكت�شفُت اأنها تريد العمل يف ملهى 
اأو حانة اأخرى، اأر�شل زبوًنا زائًفا لينهال عليها �شرًبا فتعود للعمل عندي. هكذا ت�شري الأمور 

هنا، متى تبداأ بالعمل لدى �شاحب ملهى، ل ي�شعك مغادرته".

مقابلة مع �شاحب اأحد املالهي، لبنان، 24 ني�شان/اأبريل 2012.

كمــا تتعر�ــص العاملــة يف جمــال اجلن�ــص لالأذيــة اإذا جنحــت يف الفــرار ورفعــت دعــوى. حتدثت 
قا�شيــة لبنانيــة عــن دعــوى رفعتهــا �شــيدة عراقيــة اأرغمــت علــى ممار�شــة الدعــارة. "متّكــن 
الرجال من تهديدها عندما كانت رهن التوقيف الحتياطي يف بعبدا، وتوعدوا بحرق منزلها 
وحرمانهــا مــن اأطفالهــا. وح�شــر اجلل�شــات رجــال اأ�شــداء لإخافتي اأنــا رئي�شــة للمحكمة. وبعد 

اجلل�شــة الثانية، اأحرقــوا منزلها"179.
 

Kathiravelu: “Social networks in Dubai”, p. 108. 176 
177 مقابلة مع مدير بار، لبنان، 24 نيسان/أبريل 2012.

178 مقابلة مع صحايف، لبنان، 15 أيار/مايو 2012.

179 مقابلة مع قاضية يف محكمة بعبدا، لبنان، 11 كانون الثاين/يناير 2012.
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اخلانة 3.16. و�ضائل االإكراه

"يف اأحد الفنادق يف عمان، جتدون رو�شيات وتون�شيات ومغربيات اأجربن على العمل والبقاء 
حتى انتهاء العقد، لأن جوازهن ال�شفر لي�ص بحوزتهن ويتعر�شن للتهديد وال�شرب. لكن هذا 
يقت�شر على الأجنبيات ول يح�شل لالأردنيات. ل ين�ص العقد على وجوب تقدمي اخلدمات 
اجلن�شية، لكن الفتاة تعرف الغاية من جميئها. فهي مل تاأتي اإىل الأردن لت�شلي، األي�ص كذلك؟

مقابلة مع �شم�شار يف جمال اجلن�ص، الأردن، 11 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2011.

ك�شــفت التحقيقــات التــي اأجرتهــا قــوى الأمــن الداخلــي يف لبنان عن حالت عنــف بدين، حيث 
اأفــاد م�شــوؤول: "اأر�شــلوا دوريــة اإىل ملهــى يف طربجــا ينق�شــه اأربــع فنانــات، وعلمــوا اأن الفتيات 
يف فنــدق جمــاور. ذهبــت الدوريــة اإىل الفنــدق ووجــدت الفنانــات يف الداخــل. زعمــت الفتيــات 
اأن مدير امللهى تعدى عليهن بال�شرب وكانت اآثار العنف البدين وا�شحة على اأج�شامهن"180. 
بح�شــب �شحيفــة حمليــة، يتــم الك�شــف عن معظم �شحايا الدعارة اجلربيــة يف اأثناء الدوريات 
الأ�شــبوعية علــى ال�شــوبر نايــت كلــوب يف املناطــق ال�شــياحية املكتظــة يف زحلــه وطرابل�ــص 
ودار العــني وبــريوت وجونيــه، حيــث تن�شــر قــوى الأمــن الداخلــي خمربيــن مدربــني علــى �شبــط 

ال�شــتغالل اجلن�شــي يف الأماكن امل�شــبوهة181.

كمــا يتــم اللجــوء للعنــف البــدين عنــد خــداع الن�شــاء واإرغامهــن علــى ممار�شــة اجلن�ــص والبغاء 
داخــل املنــازل وال�شــقق. فال�شــرب والغت�شاب والحتجاز من اأبرز الو�شــائل التي ي�شــتعني بها 
اجلناة لإحكام �شيطرتهم على ال�شحية ومنعها من الفرار. حتدثت اإحدى املقالت ال�شحفية 
يف الإمــارات عــن اأ�شــكال العنــف امل�شــتخدمة يف تلــك احلــالت: "اأفــادت اإحــدى ال�شحايــا اأن 
لــدى و�شولهــا اإىل مطــار دبــي، ا�شــتلمها املتهــم واأخذهــا اإىل �شــقة حيــث وجدت �شــت ن�شــاء من 
بلدها... كلما كانت ترف�ص ممار�شة الدعارة، كانت تتعر�ص لل�شرب، وكانت جترب على ذلك 
يف م�شكنها ويف الفنادق اأو ال�شقق اخلا�شة. وا�شتمر الو�شع على هذه احلال طيلة ت�شعة اأ�شهر 
حتى متكنت من احل�شول على رقم هاتف ال�شرطة يف دبي"182. واأكدت على ذلك منظمة غري 

حكومية ت�شــاعد ال�شحايا يف الإمارات قائلة:

اإذا تعذر على الفتاة دفع املبلغ الذي يطلبه اجلاين، جترب على ممار�شة الدعارة. يف مرحلة اأوىل 
يلجاأ امل�شتغل اإىل ال�شغط النف�شي لتغيري راأي الفتيات، واإذا مل ينجح يبداأ با�شتعمال القوة. ولدى 
جُتّرد  القوة.  بوا�شطة  الفتيات  لتاأديب  الرجال  من  جمموعة  امراأة  يكون  ما  وعادة  م�شتغل  كل 
ال�شحراء  اإىل  الفتاة  توؤخذ  الأحيان  بع�ص  يف  وال�شوط...  بالكف  وت�شرب  مالب�شها  من  الفتاة 
حيث تتعر�ص لالغت�شاب طيلة �شاعات وتعامل كالكلب. عندها، توافق الفتاة على العمل لأنها 

حمطمة كلًيا183.

التهديد باإبالغ ال�شلطات والرتحيل واحلب�ص
اإن الدعــارة حمظــورة يف معظــم بلــدان ال�شــرق الأو�شــط، بالتــايل فــاإن اإبــالغ ال�شــلطات يــوؤدي 

180 بحسب قوى األمن الداخيل، أحيلت هذه القضية إىل مكتب النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان يف 10 حزيران/يونيو 

.2009
181 انظر:

M. Fakhoury: “Entre sexe et argent, la prostitution, un véritable fléau au Liban”, in L’Orient 
le Jour, 30 May 2011, http://www.lorientlejour.com/category/Dossier+Liban/article/705919/
Entre_sexe_et_argent,_la_prostitution,_un_veritable_fleau_au_Liban_!_.html

182 زاهر: "اتهام ربة بيت وبائع بإجبار فتاة عىل العمل يف الدعارة".

183 انظر: p ,2012 .Vivere: Report on activities, Sep. 19;؛ مقابلة مع مسؤول يف Vivere ، سويرسا، 27 شباط/

فرباير 2012.
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اإىل اعتقال العاملة يف جمال اجلن�ص وترحيلها، حتى لو كان فعل الدعارة بحد ذاته جربًيا184. 
اأفاد م�شوؤول يف �شرطة دبي اأن العاملة يف جمال اجلن�ص تهاب الت�شال بال�شرطة لأن "اجلناة 
ين�شحون �شحاياهم بعدم الت�شال بنا لأن الدعارة ممنوعة، وال�شرطة لن ت�شاعد الفتاة بل 
�شــرتميها يف ال�شــجن"185. كمــا �شــرح موظــف يف جمعيــة دار الأمــل اأن الن�شــاء "اللواتــي اأجــربن 
علــى ممار�شــة الدعــارة لــن تلجــاأن اإىل تبليــغ ال�شــلطات خوًفــا مــن الرتحيــل"186. اأفــادت امــراأة 
كانــت تعمــل يف جمــال  اجلن�ــص وباتــت تعمــل يف تنظيــف اإحــدى احلانــات يف لبنــان اأن "�شاحب 

العمل يهدد بتبليغ ال�شــرطة اإن مل تنفذ الفتاة كل اأوامره"187.

اخلانة 3.17. مثل عن حاالت الرتحيل

"ثمة فتاة رو�شية كانت تعمل يف هذا امللهى، واكت�شف �شاحب امللهى اأنها حامل. واحلمل خارج 
الزواج ممنوع يف هذا البلد. فراح �شاحب امللهى والكثريون غريه يطلبون منها تناول الأدوية 
ا لالإجها�ص ت�شبب لها بنزيف ودخلت امل�شت�شفى. علمت  لإجها�ص اجلنني. فتناولت قر�شً
ال�شلطات باأمر احلمل وكّلمت �شاحب امللهى الذي تن�شل من امل�شوؤولية. فقاموا برتحيلها على 
الفور لأن التعر�ص لأدنى م�شكلة يوؤدي اإىل الرتحيل. ل ميكننا تقّبل امل�شاكل مع الن�شاء يف هذا 

البلد. هذا مو�شوع ح�شا�ص للغاية.

مقابلة مع حار�ص ملهى ليلي، دبي، الإمارات، 29 كانون الثاين/يناير 2012.

تختلــف �شــروط اعتقــال املتهمــات مبمار�شــة الدعــارة بح�شــب البلــدان. فبح�شــب م�شــوؤول يف 
قــوى الأمــن الداخلــي يف لبنــان:

اأ�شول  قانون  من   113 املادة  مبوجب  كفالتها  تدفع  اأيام،  خم�شة  وبعد  ال�شجن  الفتاة  تدخل 
املحاكمات اجلزائية. هذا ينطبق على العامالت يف جمال اجلن�ص اللبنانيات فح�شب. ثم يحال 
امللف اإىل القا�شي الذي يحكم عليها بال�شجن من �شهر اإىل �شهرين. يف لبنان، الدعارة جنحة 
ولي�شت جرمية، ول ميكن للقا�شي اأن يحكم بال�شجن لأكرث من ثالث �شنوات. ي�شدر احلكم عادة 
بغياب الداعرة التي تكون قد ا�شتاأنفت ن�شاطها. واإن مل يتم توقيفها مرة ثانية يف غ�شون ثالث 
�شنوات، تلغى العقوبة. قلة قليلة من اللبنانيات يق�شني عقوبة يف ال�شجن. وحدها الأجنبية ُتعتقل 

وتدخل ال�شجن188. 

تعتمــد فــرتة اعتقــال العامــالت يف جمــال اجلن�ــص املهاجــرات علــى مــدى نفــوذ القــواد، فعلــى 
حــد تعبــري �شحــايف مّطلــع علــى �شناعــة اجلن�ــص ومتخ�ش�ــص يف املعلومــات ذات ال�شلــة بهــا: 

184 ما من صك أو وثيقة رسمية صادرة عن منظمة العمل الدولية تستثني رصاحة عمل الجنس من أية اتفاقية أو توصية 

للمنظمة، ولكن هذه الفئة املهنية غري مذكورة رصاحة أيًضا. لكنها مشمولة ضمًنا يف توصية املنظمة بشأن فريوس نقص 
املناعة البرشية واإليدز وعامل العمل، 2010 )رقم 200(. أفادت لجنة الخرباء يف املنظمة بأن أحكام التوصية التي تدعو 

للحمية من التمييز عىل أساس اإلصابة أو شبه اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية تهدف أيًضا إىل الحمية من التمييز 
عىل أساس الصور النمطية. وباإلشارة إىل الفقرة 3)ج( من التوصية، أفادت لجنة الخرباء بأن التمييز عىل أساس الصور 

النمطية يشمل عمل الجنس. للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، أنظر:
ILO: Giving globalization a human face: General survey on the fundamental Conventions concern-
ing rights at work in light of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008, 
Report III)1B(, International Labour Conference, 101st Session, Geneva, 2012 )Geneva(, para. 
811, note 2048.

185 مقابلة مع مسؤول يف وحدة مكافحة االتجار بالبرش يف رشطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2012.

186 مقابلة مع مسؤول يف دار األمل، لبنان، 14 كانون األول/ديسمرب 2012.

187 مقابلة مع عاملة تنظيف يف بار، لبنان، 3 أيار/مايو 2012.

188 مقابلة مع مسؤول يف قوى األمن الداخيل، لبنان، 7 كانون األول/ديسمرب 2011.
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"تبقــى الإثيوبيــة يف ال�شــجن لأنهــا تعمــل مــن دون قــواد يف ال�شــقق اخلا�شــة"189. وحتــدث اأحــد 
اأعيان الرعايا النيباليني يف الكويت عن فتاة نيبالية يف ال�شاد�شــة ع�شــرة من عمرها تعر�شت 
لال�شــتغالل اجلن�شــي "والحتجــاز علــى يــد رجــل مــن اأفغان�شــتان. مت توقيف الرجــل لكن كفيله 
الكويتي تدّخل لإخراجه من ال�شــجن. اأما الفتاة ف�شــجنوها مدة ثالثة اأ�شــابيع ثم رّحلوها"190. 
ويف لبنــان، تواجــه ال�شــلطات �شعوبــة يف اعتقــال ومالحقــة اجلنــاة. �شــرح م�شــوؤول يف املديريــة 
العامــة لالأمــن العــام عــن اإمكانيــة اعتقــال القــواد واحلكــم عليه بال�شــجن لعام كاملــة واإرغامه 
علــى دفــع غرامــة ماليــة تــرتاوح بــني 2000 و3000 دولر، ولكــن ي�شــرتط القب�ــص عليه باجلرم 

امل�شهود191.

وقــد انتقــدت عــدة منظمــات غــري حكومية تق�شري ال�شــرطة يف الت�شدي لال�شــتغالل اجلن�شــي 
ــا اإىل ترحيــل ال�شحايــا دون مالحقــة امل�شــوؤولني  والتعــّرف علــى ال�شحايــا، ممــا يــوؤدي اأحياًن
واإدانتهم. "معظم ال�شــجينات ن�شــاء اعتقلن بتهمة الدعارة يف اأثناء ’مت�شــيط‘ الفنادق. وعلى 
الرغم من قانون مكافحة الجتار ال�شادر يف البحرين عام 2008، ل نعتقد اأن ال�شرطة تقوم 
بتحقيقــات وافيــة ملعرفــة اإن كانــت املــراأة �شحية الجتار اأم ل واإن كانت قا�شًرا. فيتم ترحيلها 

بب�شــاطة بعد ق�شاء بع�ص الوقت يف ال�شــجن"192.

تقييد حرية التنقل وف�شخ العقد 

اأفــاد الكثــري مــن اأ�شحــاب الأعمــال عــن احتجــاز ال�شحايــا يف املنــازل وال�شــقق حتــت الرقابــة 
الدائمــة193. وهــذه الأمنــاط منت�شــرة يف كافــة بلدان املنطقة. ففي لبنان مثــاًل، اإن تقييد حرية 
تنقــل الفنانــة مكر�ــص يف القانــون، فاملر�شــوم الــذي ينظــم دخــول الفنانــات اإىل لبنــان والإقامة 
فيــه "يحظــر علــى الفنــان ال�شــكن يف غــري الفنــادق اأو الــدور املجــازة"194. كمــا اأن العقــد املوحد 
ال�شــادر عــن دائــرة الهجــرة يف لبنــان يجعــل من ال�شعب على الفنانة تــرك العمل لأن اأحكامه 
غــري وا�شحــة. فهــو ين�ــص علــى اأن "علــى الفريقــني التقيــد ببنــود العقــود الدولية ب�شــاأن املر�ص 
والتغيب والتوقف عن العمل اأو الظروف الفا�شخة للعقد"، لكنه ل ين�ص يف الواقع على كيفية 

اإنهــاء العقــد من قبل الفنانة195.

ثاأر الأ�شرة وعارها 

مــن اأجــل منــع ال�شحيــة مــن الرحيــل، يتهــدد القــواد عــادة بف�شــح اأمــر الفتــاة لأ�شــرتها، ممــا 
يعر�شها للنبذ وحتى للقتل يف جمتمع ت�شــود فيه جرائم "ال�شــرف". فح�شــب ما �شــرحت اإحدى 
العامــالت يف جمــال اجلن�ــص: "اأخــاف مــن اأن يــراين اأحــد مــن �شــوريا ويكت�شــف �شــبب جميئــي 
للعمــل يف لبنــان. اأتعر�ــص ملخاطــر كبــرية لو مار�شــت هذا العمــل يف بلــدي"196. واأ�شافت عاملة 
تنظيفات يف بار ي�شــتخدم العامالت يف جمال اجلن�ــص يف لبنان اأن "الن�شــاء الأكرث ا�شــت�شعاًفا 
هــن الأردنيــات وال�شــوريات الوافــدات اإىل لبنــان. معظــم هــوؤلء الن�شــاء يجــربن على ممار�شــة 
الدعارة. اأحياًنا، تتزوج املراأة من رجل ياأتي بها اإىل لبنان، وتعلق لأنها تعجز عن العودة اإىل 

اأ�شــرتها خوًفا مــن التعر�ص للقتل"197. 

189 مقابلة مع صحايف، لبنان، 3 أيار/مايو 2012.

190 مقابلة مع أحد أعيان الرعايا النيباليني، اإلمارات العربية املتحدة، 27 كانون الثاين/يناير 2012.

191 مقابلة مع مسؤول يف شعبة الفنانني التابعة للمديرية العامة لألمن العام، لبنان، 24 كانون الثاين/يناير 2012.

192 مراسلة عرب الربيد اإللكرتوين مع مسؤول يف جمعية حمية العمل الوافدين، البحرين، 25 أيلول/سبتمرب 2012.

193 مقابلة مع مسؤول يف مركز إيواء، اإلمارات العربية املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2012.

194 لبنان، وزارة الداخلية، املرسوم رقم 10267 بشأن تنظيم دخول الفنانني إىل لبنان واإلقامة فيه، 6 آب/أغسطس 

1962، املادة 8
195 لبنان، عقد توظيف الفنان، املادة 3.

196 مقابلة مع عاملة يف مجال الجنس، لبنان، 24 نيسان/أبريل 2012.

197 مقابلة مع عاملة تنظيفات يف بار يستخدم عامالت جنس، 25 نيسان/أبريل 2012.
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وتخ�شــى ال�شحيــة انتقــام �شــائر اأفــراد الأ�شــرة حتــى لــو اأثبتــت لهم اأنهــا اأجربت علــى العمل يف 
جتــارة اجلن�ــص. فكمــا اأو�شــح اأحــد اخلــرباء، "و�شمــة العــار كبرية اإىل حــد اأن العائلــة لن تقبل 
بالفتــاة بعــد ذلــك"198. ك�شــفت منظمــة هارتالند األين�ــص يف العراق اأن معظم ال�شحايا يع�شــن 
يف عزلة ويجدن �شعوبة يف مناق�شة موا�شيع ح�شا�شة، خا�شة تلك املتعلقة بالأعمال اجلن�شية 
الإجرامية. فبالإ�شافة لالجتار، تواجه ال�شحية خطر القتل ل�شون عر�ص العائلة لو اكت�شفت 
اأنها تعر�شت لالغت�شاب اأو اأجربت على ممار�شة الدعارة199. ويف بع�ص احلالت، تعود الفتاة 
ال�شرقية التي تعر�شت لالجتار وال�شتغالل اجلن�شي اإىل كنف العائلة، ب�شرط اإخفاء ق�شتها 

عــن املجتمــع، اأو اإذا تو�شــطت اإحــدى اجلمعيــات مــع العائلــة للقبــول بعودتها200.

غياب البديل القت�شادي والجتماعي
مــن العوامــل التــي تزيــد مــن �شعوبــة التحــرر مــن ال�شــتغالل، عجــز املــراأة التــي ُيعــرف اأنهــا 
زاولــت العمــل يف جمــال اجلن�ــص عــن اإيجــاد وظيفة يف جمــالت اأخرى، خا�شة بالن�شــبة للمراأة 
العربيــة التــي ل ميكنهــا العــودة اإىل اأ�شــرتها. نقــاًل عــن �شاحــب حانــة ي�شــتخدم العامــالت يف 
جمــال اجلن�ــص: "باملبــداأ، مــن املمكــن التوقــف عــن مزاولــة هــذا العمــل نهائًيــا، لكــن العاملــة 
يف جمــال اجلن�ــص لــن تتمكــن مــن اإيجــاد عمــل لئــق. وهــي م�شطــرة لإعالــة اأطفالهــا وبالتــايل 
�شــتوا�شل العمــل"201. فال�شيقــة املاديــة تعيــد البع�ــص اإىل العمــل بــدل البحــث عــن عمــل اآخــر. 
بح�شب م�شوؤول يف دار الأمل: "بدل توقيف املراأة، من الأف�شل اإر�شالها اإىل مركز تاأهيل حيث 
تتلقــى الرعايــة النف�شــية، كــي تتمكــن مــن ا�شــتعادة كرامتها. فهــي بحاجة اإىل دعــم مايل واإىل 

تعلــم مهــارات جديــدة لإيجــاد عمــل بديــل، واإل فاإنهــا �شــتعود اإىل القــواد"202.

اخلانة 3.18. ال بديل

"اإذا اأرادت داعرة اأن تعمل يف حانة اأخرى، يجوز ل�شاحب احلانة اأن يبلغ ال�شرطة لعتقالها. 
ثم يدفع للمحامي )2000 دولر اأمريكي( لإخراجها من ال�شجن، �شرط اأن تعمل معه جمدًدا. 
اإذا اأردت التوقف عن ممار�شة هذا العمل، عليك اخلروج من هذا املجال كلًيا، وهذا لي�ص 

�شهاًل. فبعد العمل كراق�شة، لن جتدي عماًل اآخر".

مقابلة مع �شاحب اإحدى احلانات ونايت كلوب، جونيه، لبنان، 24 ني�شان/اأبريل 2012. 

�شــرح م�شــوؤول يف اجلمعيــة الأهليــة اللبنانيــة "األــف" حقيقــة الو�شع قائاًل: "هــذه حلقة مفرغة. 
عندمــا قابلنــا تلــك الفتــاة )�شحية الجتار(، قالت ’ق�شتي مــن الق�ش�ص النادرة التي تعرف 
نهايــة �شــعيدة، لكننــي اأعلــم اأن الكثــري مــن الفتيــات لــن يفلــن مــن هــذه الدوامــة بغيــاب برامج 
مالئمة لتاأهيل ال�شحايا‘". يف الواقع، قليلة هي برامج الدعم املخ�ش�شة ل�شحايا ال�شتغالل 
اجلن�شــي يف ال�شــرق الأو�شــط. واأو�شــح قا�ــص لبنــاين املع�شلــة التــي تواجهها الن�شــاء: "امل�شــكلة 
الأكــرب هــي خــوف ال�شحيــة مــن التكلــم بجــراأة يف املحكمة. لي�شــت لدينــا دور لإيــواء ال�شحايا. 
وبعــد اخلــروج مــن املحكمــة، تعلــم ال�شحيــة اأن عليها مواجهــة اجلناة جمدًدا. يف غ�شون ت�شــع 

198 انظر: 

B. Bennett: “Stolen sway”, in Time Magazine, 23 Apr. 2006, http://www.time.com/time/maga-
zine/article/0,9171,1186558-200.html.com 

]متت املعاينة يف 23 آب/أغسطس 2012[.
199 انظر: 

Heartland Alliance: Human trafficking in Iraq, p. 8.
200 مقابلة مع مسؤول يف منظمة هارتالند أالينس، 18 أيلول/سبتمرب 2012.

201 مقابلة مع مدير بار، لبنان، 24 نيسان/أبريل 2012.

202 مقابلة مع مسؤول يف دار األمل، لبنان، 14 كانون األول/ديسمرب 2011.
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�شــنوات، جتــراأت فتاتــان فقــط علــى التكلــم بــال خــوف"203. واأحياًنــا تنتحــر العاملــة يف جمــال 
اجلن�ــص بدافــع الياأ�ــص للهــروب مــن و�شعهــا، علــى غــرار عاملة لبنانيــة يف النبعــة اأطلعت فريق 
البحــث علــى �شــعورها: "اأريــد اأن اأجــد وظيفــة لئقة لكن اخليارات الوحيــدة املتاحة اأمامي هي 
بيــع املخــدرات اأو التحــول اإىل خمــربة لل�شــرطة، ول�شــت م�شــتعدة لأي منهمــا. مــا مــن بديــل. 
فكــرت جدًيــا يف النتحــار. مل اأتنــاول اأي طعــام اليــوم بــل اأم�شيــت النهــار يف البحــث عــن عمل. 

اأريــد اأن اأنتحر."

حمدودية النت�شاف الق�شائي

من املفرت�ص اأن يكون الق�شاء هو احلل الأن�شب لل�شحايا، غري اأن واقع الق�شاء يف املنطقة ل 
ين�شف �شوى القليل من �شحايا ال�شتغالل اجلن�شي، ول بد من بذل املزيد من اجلهود لإدانة 
املزيد من امل�شــوؤولني و�شمان �شــالمة ال�شحايا. فمعظم اجلناة هم اأ�شحاب نفوذ وعالقات. 
لقــد تلقــت بع�ــص الهيئــات امل�شــاِعدة لل�شحايــا تهديــدات: "رفعنــا دعــوى �شــد �شاحــب ملهــى 
ليلــي فتلقــى حمامينــا تهديــدات بالقتــل. لكــن يف النهايــة دخــل اجلــاين ال�شــجن"204. ل بــد مــن 
اإجــراء حتقيقــات متخ�ش�شــة للك�شــف عــن الدعــارة  الق�شــرية، و�شــكك بع�ــص امل�شــوؤولني يف 
مو�شوعية الق�شاء، على غرار اأحد الق�شاة يف لبنان الذي قال: "اأنا ل اأت�شل بطبيب �شــرعي 
لأن معظــم هــوؤلء الأطبــاء فا�شــدون. اأختــار دوًمــا الأخ�شائيــني لأنهــم ل ي�شــعون وراء املــال. 
كما اأطلب تقريرين كل مرة حتى ي�شعب التالعب باحلقيقة"205. ونظًرا ل�شعوبة جمع الأدلة 
وطــول املحاكمــات وكلفتهــا، غالًبــا مــا ت�شطــر ال�شحيــة اإىل القبــول بت�شــوية مــع اجلــاين خــارج 
املحكمة. وبح�شــب م�شــوؤول يف املديرية العامة لالأمن العام، "اإن املحاكمة ت�شــتغرق الكثري من 
الوقت والت�شوية اأ�شهل"206. واأكد قا�ص على ذلك قائاًل: "عادة، يتم التو�شل اإىل ت�شوية فتعود 

الفتــاة اإىل اأهلهــا ويلغــى عقدهــا وتتقا�شــى اأجرها. هذا جمال مــا زال كثري التعتيم"207.

203 مقابلة مع قاض، محكمة بريوت، لبنان، 26 أيلول/سبتمرب 2011.

204 مقابلة مع مسؤول يف اتحاد املرأة األردنية، 15 كانون الثاين/يناير 2012.

205 مقابلة مع قاض، محكمة بريوت، 26 أيلول/سبتمرب 2011.

206 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام، 24 كانون الثاين/يناير 2012

207 مقابلة مع قاض، محكمة بريوت، 26 أيلول/سبتمرب 2011.
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3.3. �ضائر االأن�ضطة االقت�ضادية

3.3.1. نبذة عن اأبرز املعطيات حول العمل يف �ضائر املجاالت االقت�ضادية

قابــل فريــق البحــث مهاجريــن يعملــون يف البنــاء وال�شناعــة والتجــارة واخلدمــات والزراعــة، 
اإىل جانــب بع�ــص البّحــارة. والعمــال وافــدون مــن اأفغان�شــتان، وبنغالد�ــص، والهنــد، والنيبــال، 
وباك�شــتان، والفيليبــني و�شــريالنكا يف اآ�شــيا، ومــن م�شــر، والعــراق، والأردن، ولبنــان و�شــوريا 
يف ال�شــرق الأو�شــط، ومــن اأثيوبيــا وال�شــودان يف اأفريقيــا، ومــن الربازيــل يف اأمريــكا الالتينية. 
اأجريــت مقابــالت مــع 188 عامــاًل )164 رجــاًل و24 امــراأة( تــرتاوح اأعمارهــم بــني 18 و51 
عاًمــا، اأ�شلهــم مــن مناطــق ريفيــة وح�شريــة. معظمهــم قالــوا اإنهــم ينتمــون اإىل اأ�شــر فقــرية اأو 
مــن الطبقــة الو�شــطى، والقليــل مــن العمال فقــط قالوا اإنهم ينتمون اإىل اأ�شــر معدمة. والعديد 
لــوا علــى بع�ــص التعليــم الثانــوي، كمــا اأن عــدة اأفــراد  مــن العمــال امل�شــاركني يف املقابــالت ح�شّ
ارتــادوا اجلامعــة. بالن�شــبة ملعظــم العمــال، هــذه كانــت املــرة الأوىل التــي يهاجــرون فيهــا اإىل 
ال�شرق الأو�شط، علًما اأن قرار العمل يف اخلارج كان قراًرا �شخ�شًيا، مقابل عدد قليل هاجر 
حتــت ال�شغــط مــن الأ�شــرة. وعند اإجــراء املقابالت، كانت اأو�شاع العمــال املهاجرين خمتلفة، 
فالبع�ــص كانــت اأو�شاعــه قانونيــة والبع�ص الآخر كانت اأو�شاعه غري قانونية والبع�ص كان قيد 

العتقــال بانتظــار الرتحيل.

كمــا الُتم�شــت املعلومــات مــن جمموعــة متنوعة من املخربين الذين حتدثــوا عن عملية الهجرة 
ومــا ي�شــتتبعها مــن �شعوبــات، منهــم م�شــوؤولون حكوميون مــن وزارات العمــل والداخلية والعدل 
واخلارجية وال�شوؤون الجتماعية، اإ�شافة ملمثلني ر�شميني يف �شفارات وقن�شليات بلدان املن�شاأ 
لــدى بلــدان املق�شــد. كمــا التم�شــت املعلومات من اأ�شحاب ومدراء ال�شــركات، وغرف التجارة 
وال�شناعــة، ومنظمــات العمــال وجمعيــات املهاجريــن، بالإ�شافــة اإىل منظمــات غــري حكوميــة 
ــا مبحامــني  حمليــة ودوليــة يف بلــدان املن�شــاأ واملق�شــد علــى ال�شــواء. والتقــى فريــق البحــث اأي�شً

واإعالميــني وخــرباء يف منظمات دولية.

وك�شــف حتليل البيانات عن اإتباع اأربعة اأ�شــاليب رئي�شــية لالجتار بالب�شــر وت�شــغيلهم اجلربي 
يف تلــك القطاعــات القت�شاديــة )اخلانــة 3.3(. ومل يجــد الباحثــون اأيــة اأدلــة علــى ممار�شــة 
الإكــراه لــدى ا�شــتخدام العمــال املهاجرين، كخطف العامل اأو بيعــه، اأو التهديد مبعاقبة اأفراد 
اأ�شــرته مثــاًل. غــري اأن بع�ــص العمــال امل�شــاركني يف املقابــالت اأفــادوا عن تعر�شهــم للخداع من 
قبــل مكاتــب ال�شــتخدام واأ�شحــاب العمــل حول طبيعة العمل، و�شــروط العمل واملعي�شــة، وحتى 

الوجــود الفعلي للوظيفة.

ــا  ــة ومعظمه ــة املهاجــرة الأجنبي ــوى العامل ــى الق ــرًيا عل ــاًدا كب ــد هــذه القطاعــات اعتم تعتم
مــن الرجــال، ممــا يــربز مواطــن ال�شعــف اخلا�شــة التــي يواجههــا الرجــال والتــي تغفــل اأحياًنا 
ب�شــبب الرتكيــز ب�شــورة ح�شريــة اأو اأ�شا�شــية علــى الجتــار بالن�شــاء والفتيــات. وتختلف عملية 
ال�شــتخدام باختــالف اجلن�شــيات، فالعمــال مــن �شــوريا مثــاًل يجــدون �شــهولة اأكــرب يف ولــوج 
اأ�شواق عمل امل�شرق العربي مقارنة باملهاجرين من اآ�شيا واأفريقيا اخلا�شعني لنظام الكفالة. 
ا بني القطاعات القت�شادية. فمثاًل ك�شفت مقابالت العاملني يف املالحة  وثمة اختالفات اأي�شً
البحرية عن تعر�ص العمال للت�شليل ب�شاأن ظروف املعي�شة والعمل. فبع�ص البحارة عانوا من 
التاأخــر يف دفــع الأجــور اأو عــدم دفعهــا علــى الإطالق، والعمل ل�شــاعات اإ�شافية اإجبارية و�شــوء 
الظــروف املعي�شــية، والبع�ــص الآخــر تعر�شــوا للخداع ب�شــاأن طبيعة العمل، حيــث اعتقدوا اأنهم 
�شــيعملون ك�شــواقني اأو ب�شــتانيني غري اأنهم اأُر�شــلوا اإىل ال�شحراء احلارقة لرعاية املا�شية. ول 
ي�شتطيعون ترك �شاحب العمل ب�شبب نظام الكفالة الذي يقيد اإىل حد كبري حرية العامل يف 
تغيري عمله. كما مينعون من املغادرة ب�شبب الر�شوم العالية التي يطالبهم بها اأ�شحاب العمل 

ملنحهــم التنــازل واإعادة اأجورهم ووثائقهم ال�شــخ�شية.
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يعتمــد قطاعــا البنــاء والزراعــة يف ال�شــرق الأو�شــط اعتماًدا كبرًيا على اليــد العاملة الأجنبية. 
ومتيــل ال�شــركات ال�شغــرية واملتو�شــطة احلجــم واأ�شحــاب العمــل الأفــراد اإىل توظيــف العمــال 
املقيمني يف البالد بطريقة غري قانونية، تالفًيا لتكاليف ال�شــتخدام وال�شــفر من بلد املن�شــاأ. 
فغالًبــا مــا يجــد العامــل املهاجــر نف�شــه يف �شــوق العمــل "غــري النظاميــة" ولي�ــص نتيجــة خطــاأ 
اقرتفــه. وتنت�شــر ظاهــرة الكفيــل الــذي ي�شــتخدم العمــال الأجانب يف وظائــف وهمية، ثم يقوم 
ببيع تاأ�شرياتهم ملن يدفع اأعلى ثمن. بالتايل يجني الكفيل املخادع اأرباًحا طائلة لنف�شه بينما 
يجــد العامــل البائ�ــص نف�شــه عالًقــا يف بلــد املق�شد، مثقاًل بالديون اأحياًنــا، وبال عمل، ومرغًما 
على البحث عن عمل غري قانوين. كما ت�شتفيد مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة بفر�ص ر�شوم غري 
قانونيــة علــى العمــال واأ�شحــاب العمــل. ويف نهاية الأمر يتعر�ص العامل لظروف عمل ومعي�شــة 
ــا مقيد بنظــام الكفالة ويجد  ه�شــة للغايــة، ول و�شــول لــه اإىل اآليــات الدعــم والق�شــاء وهــو اأي�شً

�شعوبــة يف الإفالت من ال�شــتغالل.
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اجلدول 3.3. نبذة عن االأمناط االأربعة لالجتار بالب�ضر لفر�ص العمل اجلربي يف 
�ضائر املجاالت االقت�ضادية

ا�شتحالة مغادرة 
�شاحب العمل

العمل واملعي�شة 
يف بلد املق�شد

اال�شتخدام

• نظام الكفالة 
مينع العامل من 

تغيري �شاحب العمل
• عادة، يرف�ص 

الكفيل منح تنازل 
للعامل و/اأو يطلب 

ر�شًما عالًيا لقاء 
التنازل 

• حجز الأجور ملنع 
العامل من الهرب

• م�شادرة الوثائق 
ال�شخ�شية

ا�شتغالل العامل:
• حجز الأجور

• فر�ص �شاعات 
اإ�شافية اإجبارية 

• تقييد حرية 
التنقل

• فر�ص ظروف 
العمل واملعي�شة 

املهينة
• اإبالغ ال�شلطات
• العنف والتهديد

 ي�شل اإىل البلد ويجد
 وظيفة يف القطاع
 النظامي اأو غري

 النظامي من خالل
الأقارب والأ�شدقاء

 التوظيف الطوعي
 من خالل القنوات

 القانونية وغري
القانونية

1

 عند و�شوله، يكت�شف
 حقيقة العمل لكنه

 يعجز عن رف�ص
�شروط العمل

 ال�شتخدام املكره
 )خداع ب�شاأن طبيعة

 العمل( على يد مكتب
 ال�شتخدام يف بلد
 املن�شاأ، والو�شطاء،
 و�شاحب العمل اأو

 مكاتب ا�شتخدام الأيدي
 العاملة

2

 عند و�شوله، يكت�شف
 ظروف عمل ومعي�شة

 خمتلفة لكنه يعجز
 عن رف�ص �شروط

العمل

املكــره  ال�شــتخدام 
ــاأن ظــروف  )خــداع ب�ش
العمــل واملعي�شــة( علــى 
يد مكتب ال�شتخدام يف 
بلد املن�شاأ، والو�شطاء اأو 

�شاحــب العمــل

3

 عند و�شوله، يكت�شف
 اأن الوظيفة غري

موجودة

 ال�شتخدام املكره
 )خداع ب�شاأن �شرعية

 الوظيفة ووجودها(
 على يد مكتب

 ال�شتخدام اأو �شاحب
العمل

4

جتار
اال

ب 
شلو

اأ�
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3.3.2. اال�ضتخدام

الهجرة: اأمناطها ودوافعها

يهاجــر العديــد مــن العمــال مبــلء اإرادتهــم اإىل بلدان ال�شــرق الأو�شــط للعمل يف عــدة قطاعات 
منهــا البنــاء وال�شناعــة وال�شحــة والتجــارة وال�شيافــة والزراعــة، اإىل جانــب القطــاع البحري 
للعمــل كبحــارة و�شياديــن. باتــت اأ�شــواق العمــل يف اأهــم بلــدان املق�شــد م�شنفــة، حيــث يوظف 
كل مــن العمــال املحليــني والأجانــب يف قطاعــات خمتلفــة تخ�شع ل�شــروط عمــل خمتلفة متاًما. 
كما يربز طابع مو�شمي لأمناط الهجرة، حيث قال م�شوؤول يف مطار بريوت الدويل: "باملعدل، 
يدخــل 350 عامــاًل اإىل لبنــان يف اليــوم خــالل املو�شــم للعمــل يف خمتلــف القطاعــات، يف حــني 
يدخل بني 50 و100 عامل خارج املو�شم"208. واملهاجرون جتذبهم فر�شة حتقيق مكا�شب اأكرب 
مــن تلــك املتاحــة يف بالدهــم. اعتقــد عامــل �شــوري يف البنــاء كان يحتــاج للمــال لإعالــة اأ�شــرته 
اأن العمل يف لبنان فيه اإفادة مادية كبرية، فح�شب اأن "اإعالة الأ�شرة يف �شوريا تق�شي باإر�شال 
فردين من الأ�شــرة للعمل يف لبنان". واأقر �شــائق تاك�شــي باك�شــتاين يف الإمارات اأنه هاجر لأن 
اأ�شــرته �شغطت عليه لل�شــفر: "لدي �شــبع اأخوات يف �شــن الزواج ولي�ــص لدي اأ�شقاء، واأنا اأحتاج 
للمال لدفع مهر اأخواتي". كما ت�شدد مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة على اإمكانية ك�شب عائدات 
اأكــرب مــن العمــل يف اخلــارج وتــرّوج للمنطقــة علــى اأنهــا اأر�ــص الفر�ــص، علــى غــرار مــا اعتقــده 
عامــل م�شــري يعمــل يف قطــاع البنــاء يف الكويت: "قال يل مكتب ال�شــتخدام اإن الكويت جنة".

اخلانة 3.19. دوافع الهجرة

"مل اأمتكن من ارتياد املدر�شة بانتظام يف �شغري لأن اأ�شرتي فقرية. تعلمت اأب�شط مبادئ 
القراءة والكتابة يف اللغة النيبالية و�شرعان ما بداأت العمل مل�شاعدة اأبي املياوم. لكنني مل 
اأك�شب الكثري من املال لذا قررت الذهاب اإىل الهند، وحتى هناك مل اأمتكن من اإعالة عائلتي 

املكونة من 12 فرًدا. لذا قررت ال�شفر اإىل بلد اأغنى".

مقابلة مع عامل نيبايل يف التنظيفات واحلرا�شة، دبي، الإمارات، 27 كانون الثاين/يناير 
.2012

ــاأ، كمــا اأفــاد  ــد املن�ش ــائدة يف بل مــن الدوافــع التــي حتمــل العامــل اإىل الهجــرة الظــروف ال�ش
عامــل بنــاء م�شــري يف لبنــان: "احليــاة �شعبــة يف م�شــر، لــذا علينــا ال�شــفر لك�شــب املــال. اأريد 
اإر�شــال اأطفــايل اإىل املدر�شــة وتعليمهــم". ول تقت�شــر دوافــع ال�شــفر علــى ك�شــب املــال، فعــدة 
عمال مهاجرين من العراق وال�شودان واأفغان�شتان جرت مقابلتهم يف لبنان والإمارات اأفادوا 
اأن النزاعــات امل�شــلحة يف بلدانهــم �شــجعتهم علــى الرحيــل. وحتــدث عامــل مهاجــر اآخــر جرت 
مقابلتــه يف الإمــارات عــن تاأثــري هجــرة اليــد العاملــة علــى مــن بقــي يف الوطن. "عندما ي�شــافر 

ا". اأحــد اأبنــاء القريــة، يت�شــجع غــريه لل�شــفر اإىل دبــي اأي�شً

ــارب اأو  ــد الأق ــفر اأح ــالت ب�ش ــاركني يف املقاب ــال امل�ش ــن العم ــد م ــر العدي ــد تاأث ــع، لق يف الواق
الأ�شدقــاء اإىل تلــك البلــدان. وكان الكثــريون يجهلــون الواقــع ال�شعــب الــذي ينتظــر العمــال 
املهاجريــن، واإمكانيــة اأن اأقاربهــم مل يخربوهــم احلقيقــة كاملــة، وبح�شــب مــا قال اأحــد اأعيان 
جمتمعــات املهاجريــن يف قطــر: "غالًبــا ما تقوم العائلة بت�شــويه الواقع، فالوالدة مثاًل لن تقول 

يوًمــا ل�شديقاتهــا اإن ابنهــا ينظــف احلمامــات يف املهجــر"209.
208 مقابلة مع مسؤول يف املديرية العامة لألمن العام يف مطار رفيق الحريري الدويل، بريوت، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 

.2011
209 مقابلة مع أحد أعيان الرعايا األجانب، قطر، 18 كانون الثاين/يناير 2012.
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اأمناط التوظيف الطوعي

تختلــف اأ�شــاليب توظيــف العمــال املهاجريــن الذيــن يختــارون العمــل يف اخلــارج بح�شــب 
القطاعــات القت�شاديــة واجلن�شــيات واملناطــق. وتتعــدد اأ�شــاليب البحث عــن عمل يف اخلارج. 
فقلــة مــن العمــال يجــدون عماًل ب�شــهولة اأكــرب لأنهم ل يحتاجون اإىل كفيــل يرتب لدخولهم بلد 
املق�شــد اأو خروجهــم منهــا، كمــا هي احلال بالن�شــبة للعمال ال�شــوريني يف لبنــان والأردن حيث 
يتمتعون بحرية اأكرب يف التنقل بف�شل معاهدة التعاون بني هذه البلدان. فهوؤلء العمال لي�شوا 
بحاجة للح�شول على تاأ�شرية دخول كما اأو�شح اأحد اأ�شحاب العمل: "اإّن ال�شوريني ي�شافرون 
بالبا�ــص ولديهــم بطاقــة حمــراء تخولهــم الدخول اإىل لبنان. يق�شون �شــتة اأ�شــهر يف لبنان من 
ثــم يعــربون احلــدود لتجديــد البطاقة احلمراء"210. يف هذه احلالة، اإن �شــهولة الهجرة ت�شــجع 
الرجال والن�شاء على حد �شواء على عبور احلدود بحًثا عن عمل اأف�شل. ف�شهولة التنقل تعني 
ا اأن معظم العمال ال�شــوريني ل يعتمدون على مكاتب ال�شــتخدام لإيجاد فر�ص العمل يف  اأي�شً
لبنــان والأردن. فبح�شــب مــا اأوردوه اأثنــاء مقابلتهــم: "جئنــا اإىل لبنان وبداأنــا نبحث عن عمل. 

معظمنــا يعمــل يف البنــاء لكــن البع�ص يعمل اأي�شا يف �شــركات التنظيف".

باملقابــل، فــاإن نظــام الكفالــة املعمــول بــه حالًيــا يف الأردن والكويــت ولبنــان والإمــارات، يحتــاج 
العمال املهاجرون ذوو اجلن�شــيات الأخرى اإىل كفيل، يكون مواطًنا من بلد املق�شد وم�شــوؤوًل 
عن ا�شــتقدام العامل املهاجر واإقامته. واأكد العمال امل�شــاركني يف املقابالت عن تعدد و�شــائل 
البحــث عــن كفيــل، منهــا ال�شــفر اإىل بلــد املق�شــد بتاأ�شــرية زيــارة واإيجــاد كفيل عنــد الو�شول. 
واأقر عمال من الهند و�شريالنكا يعملون يف م�شنع تو�شيب وتنظيف يف لبنان "دخلنا جميعنا 

البالد بتاأ�شــرية �شــياحية ومن ثم قمنا بت�شــوية اأو�شاعنا".

ــارب  ــخ�شية والأق ــارف ال�ش ــق البحــث عــن دور املع ــن قابلهــم فري ــد مــن الذي وحتــدث العدي
العاملني يف ال�شرق الأو�شط يف اإيجاد فر�ص العمل، اإذ ي�شّهلون الت�شال بكفيل. �شرح موظف 
باك�شتاين يف �شركة غذائية يف الإمارات: "كان اأخي يعمل هّنا ورّتب جميع اأوراقي. مل اأ�شطر 

لال�شــتعانة مبكاتب ا�شتخدام".

غري اأن معظم العمال املهاجرين يجدون كفياًل من خالل مكاتب ال�شــتخدام اخلا�شة يف بلد 
املن�شــاأ اأو املق�شــد. �شــرح اأحــد كبــار ممثلــي العمــال طلــب كتمــان هويتــه "اأن امل�شــتخِدم يعر�ص 
�شــورة علــى القرويــني لإقناعهــم بالرحيــل". حتــى اأن هنــاك قــول ماأثــور "Go Dubai" للذيــن 
يرغبــون يف الذهــاب اإىل بلــدان اخلليــج"211. وقال عامل نيبايل جــرت مقابلته يف الإمارات اإنه 
اعتمــد علــى وكيــل "هــو جاري يف القرية و�شديق اأخــي الأ�شغر. حدثني عن العمل يف الإمارات 
ووعــدين بحيــاة اأف�شــل". ويف اأثنــاء مناق�شــة جماعيــة يف خميــم للعمــال يف الإمــارات ي�شــم 14 
عامل بناء اأفغانًيا، حتدث اجلميع عن اإيجاد العمل من خالل وكيل يف بلد املن�شاأ. وقال عمال 
يف م�شنــع لالألب�شــة يف الأردن مــن بنغالد�ــص، والهنــد، والنيبــال، وباك�شــتان و�شــريالنكا اإنهــم 
وجــدوا عملهــم مــن خــالل مكاتــب ال�شــتخدام يف املــدن الكــربى مثــل كولومبــو وداكا. واأكــد 
�شاحــب منتجــع �شحــي يف الأردن اأنــه ا�شــتعان مبكاتــب ال�شــتخدام للبحــث عــن موظفــني: "اإن 
مكتب ال�شــتخدام الذي اأتعامل معه ي�شــتقدم عماًل اإىل الأردن، ثم ي�شــمح لنا بتجربتهم فرتة 

�شــهر اأو �شــهرين. اإن مل تكــن را�شًيــا عن العامــل، ميكنك تغيريه"212.

وجلــاأ بع�ــص العمــال املهاجريــن اإىل املهربــني لدخــول بلــدان املق�شــد خل�شــة علــى اأمــل اإيجــاد 
عمل فيها. فا�شطر عمال بناء م�شريون يف لبنان اإىل ال�شفر لالأردن اأوًل ومن ثم اإىل �شوريا 
لي�شلــوا اأخــرًيا اإىل لبنــان، بعــد اأن دفعــوا للمهربــني بــدل الدخــول اإىل كل من البلــدان الثالثة. 
وح�شــب اأحــد العمــال: "كلفتنــي العمليــة 4000 دولر اأمريكــي لأ�شــل اإىل لبنــان، واأحتــاج اإىل 

210 مقابلة مع أحد أصحاب العمل، لبنان، 23 أيلول/سبتمرب 2011.

211 مقابلة مع مصدر مجهول، 18 كانون الثاين/يناير 2012.

212 مقابلة مع صاحب منتجع، األردن، 15 ترشين الثاين/يناير 2011.
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�شنتني لت�شديد ما اأقر�شني اإياه الأ�شدقاء والأقارب". ومتى يدخل العمال اإىل لبنان، يبحثون 
عــن كفيــل ويعملــون علــى ت�شــوية و�شعهــم. واأفادوا اأن هــذا ممكن، لأن "املديريــة العامة لالأمن 
العــام تخ�ش�ــص كل عــام فــرتة لت�شــوية اأو�شــاع الأجانــب غري القانونيــني. فهذه فر�شة لت�شــوية 
الأوراق مــع كفيــل". لكــن العتمــاد علــى املهّربــني قد ي�شع العامل املهاجــر يف و�شع غري قانوين 
وحمفــوف باملخاطــر، علــى غــرار عامــل �شــوداين غــري قانــوين يف لبنــان قــال: "ا�شطــررت اإىل 
مغــادرة ال�شــودان لأننــي كنــت م�شطهــًدا. دبــر يل اأحــد اأ�شدقائــي ال�شــفر اإىل �شــوريا لأننــا ل 
نحتــاج اإىل تاأ�شــرية، ثــم دفعــت 250 دولًرا اأمريكًيــا للمهربــني لقــاء اإدخــايل اإىل لبنان. دخلت 

البــالد خل�شــة ول زلــت اأعمــل ب�شورة غــري قانونية".

تكلفة الهجرة الطوعية
غالًبا ما يحتاج من يقرر الهجرة بحًثا عن عمل اإىل مبالغ كبرية من املال لتغطية تكاليف ال�شفر 
والت�شاريح املطلوبة. ونظًرا لعدم توافر تنظيم ور�شد مالئمني ملكاتب ال�شتخدام اخلا�شة يف 
بلــدان املن�شــاأ واملق�شــد علــى ال�شــواء، والت�شييــق على منح التاأ�شــريات يف بع�ص البلدان، يت�شــنى 
للمكاتــب طلــب مبالــغ غري م�شــروعة من العمــال املهاجرين، حتى اأنها تطلب منهم امل�شــاهمة يف 
ما ي�شبه املزادات للفوز بتاأ�شرية تخولهم العمل يف اخلارج. و�شبق للعديد من العمال امل�شاركني 
يف املقابــالت اأن ا�شــتلفوا املــال اإمــا مــن الأقــارب والأ�شدقــاء وال�شما�شــرة يف القــرى، واإمــا مــن 
امل�شارف. واأفيد عن جتارب م�شــابهة يف �شــتى بلدان ال�شــرق الأو�شــط، على غرار عامل نيبايل 
ا�شطر اإىل دفع 110000 روبية نيبالية )900 دولر اأمريكي( للح�شول على عمل، مما دفعه اإىل 

"القرتا�ــص مــن امل�شــرف بعد رهن قطعة �شغرية من الأر�ص متلكها العائلة".

اإن العتمــاد علــى مكاتــب ال�شــتخدام اخلا�شــة ُيغــِرق العديــد مــن العمــال املهاجريــن يف 
الديــون. حتــدث م�شــوؤول رفيــع امل�شــتوى يف املجتمــع املــدين القطــري، طلــب عــدم الك�شــف عــن 
هويتــه، عــن عواقــب ال�شــتدانة قائــاًل: "يعــاين املهاجــرون ذوو املهــارات املتدنيــة مــن م�شــاكل 
ماديــة يف بالدهــم، لــذا عنــد و�شولهــم، متار�ــص عليهــم الأ�شــرة �شغوًطــا كبــرية وهــم باأم�ــص 
احلاجــة للتعوي�ــص عــن املــال الــذي ا�شــتثمروه. ومعــدلت النتحــار مرتفعــة للغايــة يف �شفــوف 
العمــال امل�شطريــن اإىل العــودة لبالدهــم لأنهــم ي�شــعرون بالعــار للعــودة فارغــي اليديــن"213. 
و�شــدد م�شــوؤول يف ال�شــفارة النيباليــة يف الإمــارات علــى هــذا املو�شــوع: "املحــزن يف الأمر اأنهم 
فقــراء، فحتــى لــو تقا�شــوا مبلًغــا اأقــل من املبلغ املتفق عليــه يف بالدهم، يوا�شلــون العمل لأنهم 
تكبدوا كلفة عالية للمجيء اإىل هنا"214. وك�شــفت درا�شــة حول العمال الآ�شــيويني يف قطر عن 
تاأثــر العمــال بالديــون، حيــث دفع ن�شف الذين �شــاركوا يف الدرا�شــة ر�شــًما ملكاتب ال�شــتخدام 
قبــل مغــادرة وطنهــم، مبعــدل 2000 ريــال قطــري )550 دولًرا اأمريكًيــا(، والبع�ــص دفع مبلًغا 

اأكــرب بكثــري واأغرقــوا اأنف�شــهم يف الديــون215.

ُيعتــرب العامــل املهاجــر وال�شعيــف فري�شــة �شــهلة بالن�شــبة لــوكالء ال�شــتخدام عدميــي ال�شمري 
الباحثني عن اأدنى فر�شة لتحقيق الأرباح. يف الواقع، غالًبا ما يفر�ص الوكالء ر�شــوًما زائدة 
وغــري قانونيــة علــى العمــال ويف ظــل اأو�شــاع م�شــبوهة، علًمــا منهــم اأن العمــال �شــيقبلون بهــذه 
ال�شــروط لأن اأ�شــرهم ت�شغــط عليهــم لإر�شــال مبالــغ هــم باأم�ــص احلاجــة اإليهــا يف الوطــن. 
وال�شــتدانة ت�شــكل عــادة احللقــة الأوىل ل�شل�شــلة اخلــداع والإكــراه التــي يعلــق فيهــا العمــال216. 

213 مقابلة مع مسؤول يف املجتمع املدين، اإلمارات العربية املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2012.

214 مقابلة مع مسؤول يف السفارة النيبالية، اإلمارات العربية املتحدة، 1 شباط/فرباير 2012.

215 انظر:

ITUC: Hidden faces of the Gulf miracle: Behind the gleaming cities of Doha (Qatar) and Dubai 
(UAE), stories of migrant workers with few rights and in human living conditions )Brussels, May 
2011(, p. 16.

216 انظر:

D. Rannveig Agunias: Migration’s middlemen: Regulating recruitment agencies in the Philippines–
United Arab Emirates corridor )Washington, DC, Migration Policy Institute, June 2010(, p. 12.
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فكمــا اأظهــرت درا�شــة كميــة اأجرتهــا منظمــة العمل الدوليــة موؤخًرا حول العمــال املهاجرين يف 
الكويــت والإمــارات، "اأن ر�شــوم ال�شــتخدام وفوائــد الديون املفرو�شة على العمــال الأجانب... 
حتــّد بدورهــا مــن قــدرة العامــل علــى التفاو�ــص ب�شــاأن �شــروط عقــد العمــل، ممــا يــوؤدي اإىل 
ال�شتعباد املكره من خالل العمل ل�شاعات طويلة دون اأجر اأو لقاء اأجر زهيد طوال اأ�شهر"217.

وتعتــرب هــذه املمار�شــات منافيــة للمــادة 7 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة ب�شــاأن وكالت 
ال�شتخدام اخلا�شة )رقم 181( لعام 1997 والتي تن�ص التايل "ل يجوز لوكالت ال�شتخدام 
اخلا�شة اأن تتقا�شى ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، كلًيا اأو جزئًيا، اأي ر�شوم اأو تكاليف من 
العمال"218. لقد اعتمدت معظم دول ال�شرق الأو�شط قوانني و�شيا�شات لتنظيم اأعمال مكاتب 
ال�شــتخدام اإىل حد ما، منها اأحكام تتعلق ب�شــروط الرتخي�ص اأو الت�شــجيل، ومنع املكاتب من 
فر�ص ر�شوم ال�شتخدام، وغريها من التدابري. ففي الإمارات مثاًل، يحظر القرار 1283 على 
مكاتــب ال�شــتخدام فر�ــص اأي ر�شــم اأو حتقيــق اأي ربــح علــى �شــكل عمولة اأو ر�شــوم من العامل، 
ويلــزم املكتــب بت�شــديد اأيــة مبالــغ يدفعهــا العامــل لأية هيئة اأو فــرد داخل اأو خــارج البلد تعامل 

معه مكتب ا�شــتخدام لغر�ص ا�شتخدام العامل219.

’ال�شتخدام املكره‘: اخلداع ب�شاأن طبيعة العمل

مل يجــد البحــث دليــال علــى املمار�شــات الق�شــرية يف اأثناء عملية ا�شــتخدام العمال املهاجرين، 
مثــل الختطــاف اأو بيــع العامــل، لكــن ال�شــهادات التــي جمعــت �شــلطت ال�شــوء علــى ممار�شــات 
ال�شــتخدام اخلادعــة. العمليــة الثانيــة مــن الجتــار بالب�شــر تركــز علــى اخلــداع ب�شــاأن طبيعــة 
العمــل. حكــى عامــل عراقــي جــرت مقابلتــه يف لبنــان عــن جتربتــه مــع العمــل اجلــربي قائــاًل: 
"وجــدت عمــاًل يف حمطــة وقــود، لكــن �شــرعان مــا اكت�شــفت اأننــي م�شطــر للعمــل يف ور�شــة بناء 
ا بغية الحتفاظ بتلك الوظيفة، اإذ اأرغمني �شاحب املحطة على العمل جماًنا يف الور�شة  اأي�شً
�شــاعتني كل اليــوم". بلــغ هــذا اخلــداع، اإىل جانــب موؤ�شــرات اأخــرى مــن العمــل اجلــربي، حــّد 

الجتــار بالب�شــر لغر�ــص ال�شــتغالل يف العمــل.

هــادة اأخــرى موؤثــرة قدمهــا عامــل مهاجــر مــن النيبــال وَقــع عقــًدا يف بــالده للعمــل كطبــاخ يف 
مطعم داخل مطار دبي، لكنه ا�شطر اإىل "توقيع عقد اآخر يف الإمارات مل اأفهم م�شمونه لأنه 
حمرر بالإنكليزية والعربية". وانتهى به املطاف يف تنظيف املنطقة احلرة يف ال�شارقة، مقابل 
1124 درهًما اإماراتًيا )306 دولرات اأمريكية( يف ال�شهر بدل 1500 درهم )410 دولرات( 
بح�شب ما وعده به �شاحب العمل. من ثم اأرغمه �شاحب العمل على العمل كحار�ص يف �شجن 
ال�شــارقة حيــث اأوقفتــه ال�شــلطات واعتقلتــه لأنــه يعمــل مــع كفيــل لي�ــص كفيلــه ول يحمل تاأ�شــرية 

العمل املالئمة220.

قــال م�شــوؤول يف ال�شــفارة النيباليــة يف الإمــارات "اإن تبديــل العقــود لي�ــص رائًجــا ولكنه ممكن. 
اأحياًنــا، ي�شــل �شــخ�ص ل ينا�شــب الوظيفــة، لــذا يطلــب منــه الكفيــل العمل يف مــكان اآخر حتى 
لــو مل يكــن ذلــك م�شــموًحا". وتبديــل العقــد ممار�شــة تق�شــي بتوقيــع العامل املهاجــر على عقد 
جديد يف بلد املق�شد مع اأحكام تختلف عن اأحكام العقد املوقع يف بلد املن�شــاأ. مثاًل، يكت�شــف 
بع�ص العمال املهاجرين عند و�شولهم اأنه �شيتم تلزميهم من الباطن لعدة �شركات. يف الكثري من

217 انظر:

ILO; Kuwait Economic Society; University of Sharjah: Travels of hope, toils of despair, p. 14.
218 تتناول املادة 7)2( من االتفاقية رقم 181 االستثناءات عىل هذه القاعدة: "يجوز للسلطة املختصة، حرًصا عىل 

مصلحة العمل املعنيني، وبعد استشارة أكرث املنظمت متثيالً ألصحاب العمل وللعمل، أن تسمح باستثناءات من 
أحكام الفقرة 1 أعاله فيم يتعلق بفئات معينة من العمل، فضالً عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكاالت 

االستخدام الخاصة".
219 اإلمارات العربية املتحدة، وزارة العمل، القرار الوزاري بشأن تنظيم عمل وكاالت التوظيف الخاصة، رقم 1283، 

كانون األول/ديسمرب 2010، املادة 6)ب(.
220 مقابلة مع مسؤول يف السفارة النيبالية، اإلمارات العربية املتحدة، 1 شباط/فرباير 2012.
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احلــالت، يوّقــع العامــل املهاجــر علــى عقــد اآخــر لأنه مديون ويخ�شــى الرتحيل. لقــد رّكز عمال 
اأفغــان يف خميــم للعمــال يف الإمارات على ه�شا�شــة اأو�شاعهــم حيث اأفاد اأحدهم قائاًل: "نحن 
نعمل لعدة �شركات بناء. كفيلنا يتعاقد علينا من الباطن، ومن ال�شعب العمل بهذه الطريقة 
لأن كمية العمل قد تكون هائلة حيث نعمل تارة لغاية 15 �شاعة يف اليوم، وطوًرا لب�شع �شاعات 
فقط". والتعاقد من الباطن م�شــموح يف الإمارات، �شــرط التقيد ببع�ص ال�شــروط. فكما �شــرح 
م�شوؤول من وزارة العمل، "بغية التعاقد من الباطن، على ال�شركة اأن حت�شل على تفوي�ص من 

وزارة العمل"221.

وح�شــنات التعاقــد مــن الباطــن معروفــة، كمــا اأفــاد اأحــد اأعيــان املهاجريــن يف الإمــارات: "اإن 
التعاقــد مــن الباطــن اأرخ�ــص بالن�شــبة لل�شــركات ال�شغــرية لأنهــا ل ت�شطــر اإىل دفــع ر�شــوم 
التاأ�شــرية والتاأمــني عــن العامــل. ول يتــم ذلــك ب�شــورة قانونيــة علــى الــدوام، لكــن الغرامــات 
املفرو�شــة زهيــدة باملقارنــة مــع املكا�شــب"222. كمــا اأن املخاطــر قليلــة بالن�شــبة لل�شــركات 
ال�شغــرية، لأن "املقــاول ال�شغــري لــن يقــوم بكفالــة العامــل املهاجــر بنف�شــه لأنــه ل يعلــم ما هي 
امل�شــاريع التــي �شــينفذها خــالل العــام. فوحدها ال�شــركات الكربى قادرة علــى كفالة العمال"، 
بح�شــب مــا �شــرح م�شــوؤول يف اجلمعيــة الكويتيــة حلقــوق الإن�شــان223. لكــن امل�شــوؤولني يف وزارة 
الداخلية الإماراتية كان لهم راأي مغاير: "لوج�شــتًيا، من امل�شــتحيل اإرغام �شــخ�ص على العمل 
لــدى �شــركة اأخــرى. فنحــن نفر�ــص غرامات عالية علــى �شاحب العمل الــذي يعتمد على عمال 
لي�شوا حتت كفالته، من باب الردع"224. تبلغ الغرامة 100000 درهم اإماراتي )27225 دولًرا 
ــا( عــن كل عامــل يت�شــح اأن اأو�شاعــه غــري قانونيــة. كمــا تفر�ــص غرامــات يف بلــدان  اأمريكًي
اأخــرى منهــا الكويــت حيــث �شــّرح م�شــوؤول يف وزارة ال�شــوؤون الجتماعية والعمــل: "نحن نراقب 
القطــاع اخلا�ــص للتاأكــد مــن اأن العامل يعمل لــدى كفيله القانوين واحلر�ص على احرتم حقوق 
العمال. واإن مل يكن العامل مع كفيله، نوجه اإنذاًرا للكفيل، واإذاأ مل يتغري الو�شع خالل �شهر، 
نفر�ــص علــى �شاحــب العمــل غرامــة قدرهــا 100 دينــار كويتــي )355 دولًرا اأمريكًيــا( عــن كل 

عامــل ونغلق ال�شــركة"225.

’ال�شتخدام املكره‘: اخلداع ب�شاأن ظروف العمل واملعي�شة

اإن الأ�شــلوب الثالــث لالجتــار لغر�ــص ال�شــتغالل يف العمــل يق�شــي بخــداع العمــال املهاجريــن 
ب�شــاأن ظــروف العمــل و/اأو املعي�شــة، ل بــل خداعهــم يف بع�ــص احلــالت ب�شــاأن وجهــة العمــل. 
�ُشــجلت جتــارب مماثلــة يف جميــع اأنحــاء ال�شــرق الأو�شــط بــني العمــال املهاجريــن العالقــني يف 

اأو�شــاع �شعبة.

ميكــن اأن يتخــذ اخلــداع حــول ظروف العمل واملعي�شــة اأ�شــكاًل خمتلفة ت�شــمل دفع اأجور مغايرة 
للمتفــق عليهــا مبدئًيــا، والعمــل ل�شــاعات تفــوق املن�شو�ــص عليهــا يف العقــد، اأو ال�شطــرار اإىل 
دفــع تكاليــف كان �شاحــب العمــل قــد وعد بتغطيتهــا، مثل الإيجار اأو النقل. وقد �ُشــجلت اإحدى 
هــذه املمار�شــات اخلادعــة يف الكويــت عندمــا �شــّرح عامل هندي يف �شــركة كهربائية اأن "وكيل 
ال�شــتقدام يف الهند قال لنا اإننا �شــنجني 200 دينار كويتي )712 دولًرا اأمريكًيا( واأن جميع 
امل�شاريف م�شمولة. لكننا نتقا�شى 160 دينار )570 دولًرا اأمريكًيا( والطعام غري م�شمول".

 
كمــا يتعّر�ــص عمــال الزراعــة املهاجريــن لظــروف عمــل قا�شــية، ُتعــزى يف بع�ــص منهــا للعمــل 
يف مناطــق ريفيــة نائيــة بعيــدة عــن الأنظــار. فقطــاع الزراعــة يف لبنــان مهم ولكنــه حمروم226. 

221 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

222 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

223 مقابلة مع مسؤول يف الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان، 26 آذار/مارس 2012.

224 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الداخلية، اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

225 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الشؤون االجتمعية والعمل، الكويت، 25 آذار/مارس 2012.

226 مقابلة مع مسؤول يف االتحاد العميل العام، لبنان، 27 أيلول/سبتمرب 2012.
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فهــذا القطــاع يواجــه م�شــاكل عديــدة منهــا نــدرة الأرا�شــي الزراعيــة ونق�ــص ال�شــتثمار و�شــوء 
اإدارة الأرا�شــي مــن قبــل املالكــني. تتكــون القــوى العاملــة يف الزراعــة مــن عمــال فل�شــطينيني 
)خا�شــة يف جنــوب البــالد( و�شــوريني )يف البقــاع( وبــدو ولبنانيــني. يعــاين هــوؤلء العمــال مــن 
الفقر املدقع وبالتايل يقبلون بعمل مو�شــمي من دون عقد؛ وغالًبا ما يتعر�شون للخداع ب�شــاأن 
ظروف العمل، مبا يف ذلك ب�شاأن املخاطر املهنية وال�شحية التي يتعر�شون لها عند ا�شتعمال 
املبيــدات. ولكــن و�شــع عمــال الزراعــة يف الأردن موثق على نحو اأف�شل وهــو قطاع يعتمد كثرًيا 
على العمال املهاجرين من م�شر، واملقدر عددهم احلايل بـ 87000 عامل227. اأفادت متكني، 
املنظمة غري احلكومية، اأن حقوق العمال املهاجرين مهملة اأ�شــد الإهمال يف الأردن، فمعظم 
العمال يعملون ل�شاعات طويلة ول ي�شمح لهم بيوم اإجازة اأ�شبوعي ول ياأخذون اإجازة �شنوية، 

دون مــن جوازات ال�شــفر وحُتتجــز اأجورهم ويتعر�شون للعنــف اللفظي والبدين228.  بــل ُيجــرَّ

حالة البحارة 

اإن الإفــادات املتعلقــة بال�شناعــة البحريــة توّفــر العديد من الأمثلة عن اأنواع اخلداع املمار�شــة 
يف �شــبه اجلزيــرة العربيــة ب�شــاأن ظــروف املعي�شــة والعمــل. ففــي العقــود القليلــة املا�شية، بحث 
اأ�شحــاب ال�شــفن عــن م�شــادر اأرخ�ــص لالأيــدي العاملــة لتخفي�ــص التكاليف الت�شــغيلية، وباتوا 
اليــوم ي�شــتقدمون معظــم طاقــم ال�شــفينة مــن البلــدان الناميــة. ياأتــي البحــارة مــن عــدة بلدان 
منها بنغالد�ص والهند وميامنار والنيبال وباك�شتان والفيليبني، ومن م�شر وال�شودان و�شوريا 
ــا. كمــا يعمــل بحــارة مــن اأوكرانيا على من بع�ص ال�شــفن يف املنطقة. ومعظم البحارة من  اأي�شً
الرجــال، مــع العلــم اأن بع�ــص ال�شــفن قبطانهــا امراأة. عادة، ميتد عقد عمل البحارة على �شــتة 
اأ�شــهر، لكنــه مُيــّدد اأحياًنــا لغايــة ت�شــعة اأ�شــهر. كذلك فــاإن ال�شيادين مي�شون ب�شعة اأ�شــهر يف 
عر�ــص البحــر اأحياًنــا. ويحظــى هوؤلء البحارة بحماية دون تلك املمنوحة ل�شــائر العاملني على 
ال�شــفن لأنهم يعملون على �شــفن �شغرية ومتو�شــطة احلجم ل تبحر دائًما من املرافئ الكربى 

التي ينت�شــر فيها مفت�شــو العمل واملمثلون النقابيون.

بح�شــب الحتاد الدويل لعمال النقل، قلة قليلة من البحارة ينعمون بالعمل الالئق يف ال�شــرق 
الأو�شط. فهم يعانون من تاأخري الأجور وانتقا�شها، ومن ال�شاعات الإ�شافية الإجبارية، ومن 
الظــروف املعي�شــية ال�شــيئة229. يف احلــالت الق�شــوى، ُيــرتك البحــارة اإمــا يف موانــئ العبــور اأو 
يف عر�ــص البحــر. فكمــا اأظهــر التقريــر العاملي لالحتاد، "يف اأف�شل احلــالت يتعر�ص البحارة 
املهجــورون لــالإذلل والعنــف واملعاملــة غــري الإن�شــانية، ويف اأ�شــواأ احلالت ي�شطــرون للعمل يف 
ظــروف خطــرة علــى حياتهــم دون اأدنــى �شــبل العي�ــص. يف معظــم احلــالت، ُيهجــر العامــل بعــد 
حرمانــه مــن اأجــره طيلــة اأ�شــهر - ل بــل طيلة �شــنوات اأحياًنــا - واإخ�شاعه للعمــل اجلربي"230. 
ــم  ــة العل ــي مــن دول ــي تق�ش ــة الت ــة للحــد الأدنــى مــن املعايــري الدولي ــات منافي وهــذه املمار�ش

احلر�ــص علــى احــرتام حقــوق الإن�شــان وحقوق العمــل اخلا�شة بطاقم ال�شــفينة"231.

روى م�شــوؤول يف الحتــاد الــدويل لعمــال النقــل حالــة موؤثــرة تتعلــق ب�شــفينة تركيــة يعمــل علــى 

227 متكني: بني املطرقة والسندان، الصفحة 59؛ الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية: "العاملون والعامالت يف 

الزراعة: غياب للحقوق األساسية وشبهة االتجار بالبرش"، )عّمن، 2010
228 املرجع نفسه، الصفحتان 67 و68.

229 مقابلة هاتفية مع مسؤول يف االتحاد الدويل لعمل النقل، 30 أيلول/سبتمرب 2012. يضم االتحاد أكرث من 600 

نقابة لعمل النقل يف 136 بلًدا متثل أكرث من 4,5 مليون عامل. وهو ميثل عمل النقل عىل الصعيد الدويل ويحرص عىل 
مصالحهم من خالل إطالق حمالت التضامن العاملية.

230 انظر:

ITF: Out of sight, out of mind: Seafarers, fishers and human rights )London, 2006(, p. 12.
231 دولة العلم هي الدولة التي يتم تسجيل أو ترخيص السفينة عماًل بقوانينها. تتمتع الدولة العلم بالسلطة 

واملسؤولية لتطبيق القوانني عىل السفن املسجلة تحت علمها، مبا فيها تلك املتعلقة بالتفتيش وإصدار الشهادات 
ومستندات السالمة والوقاية من التلوث.



87

متنها بحارة اأتراك ر�شــت يف العقبة يف الأردن عام 2010. اأفل�ــص �شاحب ال�شــفينة، فقرر اأن 
يرتكها مبن فيها. من ثم اُتهم بحار باإ�شرام النار بال�شفينة، مما دفع ال�شلطات الأردنية اإىل 
اعتقــال جميــع العاملــني علــى متنهــا. فتبــني اأن ت�شــعة بحــارة مل يتقا�شــوا اأجرهــم منــذ ت�شــعة 
اأ�شهر. ومن اأجل التعوي�ص عن الدخل الفائت، ا�شطر هوؤلء البحارة اإىل النتظار ريثما تقرر 

املحكمة بيع ال�شــفينة، وهي م�شــاألة قد ت�شــتغرق اأ�شــهًرا. فتدّخل الحتاد مل�شــاعدتهم.

ويف لبنــان، معظــم البحــارة ياأتــون مــن الهنــد وبنغالد�ــص. اإن عــدد البحــارة الأجانــب متــدن 
ن�شــبًيا ول يتجــاوز 150 رجــاًل اأعمارهــم بــني 25 و50 عاًمــا، لأن القطــاع البحــري �شــهد عــدة 
نك�شــات يف ال�شــنوات الأخــرية. ويتــم توظيــف البحــارة بوا�شــطة وكالء مــن الهنــد وبنغالد�ــص 
يتقا�شون من البحار 3000 دولر اأمريكي باملعدل، حيث يحتفظ الوكيل بن�شف املبلغ ويعطي 
الن�شــف الآخــر ل�شاحــب ال�شــفينة. تــرتاوح رواتــب البحــارة بــني 300 و500 دولر اأمريكــي يف 
ال�شــهر. عنــد الو�شــول اإىل مطــار بــريوت، يوؤخــذ البحــارة الأجانــب اإىل ال�شــفينة ويبقــون علــى 
متنهــا طيلــة مــدة العقــد. ل ياأخــذون يــوم اإجــازة ول يقب�شــون بدل ال�شــاعات الإ�شافيــة، كما ل 
ُيوؤمــن لهــم الطعــام بانتظــام. وُيحّظــر عليهــم الن�شمــام اإىل نقابــة البحــارة يف لبنان لأن لي�ــص 

لديهــم جــوازات اإقامة.

ويف الإمــارات، يدفــع البحــارة الأجانــب ر�شــوًما لــوكالء التوظيــف، مبعــدل 2400-3200 دولر 
اأمريكــي، مقابــل تعاقدهــم مــع �شــركات يف اخلليــج وت�شــغيلهم علــى مــن �شــفن �شغــرية عموًمــا 
)�شــاحبات، و�شــفن لإمــداد من�شــات النفــط وغريهــا مــن ال�شــفن(232. كما هناك 100 �شــفينة 
�شــحن تقريًبــا را�شــية يف موانــئ اخلليــج الفار�شــي وخليــج عمــان بانتظــار الدخــول اإىل اخلليــج 
العربــي. ومــن الأ�شــباب املوؤديــة اإىل فر�ــص ظروف وظيفية ومعي�شــة �شــيئة على البحــارة، عادٌة 
منت�شــرة لــدى اأ�شحــاب ال�شــركات الإماراتيــة الذيــن يحاولــون زيــادة هام�ــص الربــح بعــدم دفــع 
ر�شــوم املوانئ امل�شــتحقة عن �شــفنهم. يف نهاية املطاف، تقوم �شــلطات املرفاأ بتوقيف ال�شــفينة 
وتبــداأ املعــارك القانونيــة الطويلــة مــع �شاحــب ال�شــفينة والتــي قــد ت�شــتغرق عــدة اأ�شــهر اأو حتى 
�شــنوات. يف غ�شون ذلك الوقت، ل يتقا�شى البحارة اأجورهم ول يحظون بالرعاية املنا�شــبة. 
كمــا يتعر�شــون خلطــر العتقــال اإذا حاولــوا الهروب من ال�شــفن املوقوفة. ب�شــحب اأحد تقارير 

جمعيــة "مي�شــن تو �شــي فــاراز" )اأي بعثــة اإىل البحارة(:

ال�شفينة  من  على  عنهم  التخلي  مت  بحارة  خم�شة  اأن  تبني   ،7 الأزرق  بقبطان  ات�شلنا  عندما 
اأو حتى الإمدادات الأ�شا�شية. لقد  من دون مالب�ص نظيفة ول طعام ول دواء، ومن دون مكيف 
هجروهم على �شفينة �شدئة طيلة �شبعة اأ�شهر من دون راتب ول اإمدادات، وكانوا قلقني جًدا على 
اأخرى يف  ال�شفينة ذاته كان قد ترك �شفينة  للمال... �شاحب  باأم�ص احلاجة  التي هي  اأ�شرهم 
ميناء عجمان مع بحاَرين، نل�شن وجوما، وا�شطر هذان البحاران الأبيان اإىل الت�شول من �شائر 

البحارة يف املرفاأ للبقاء على قيد احلياة233. 

كمــا يتعر�ــص العديــد مــن البحــارة الأجانــب للخداع ب�شــاأن الظروف املعي�شــية على من ال�شــفن 
التجاريــة ال�شغــرية التــي تنقــل الإمــدادات واأجهــزة ال�شيانــة والعمــال مــن املوانــئ ملن�شــات 
النفــط واجلــزر يف عر�ــص البحــر. فظــروف املعي�شــة على هذه ال�شــفن اأ�شــواأ مــن الظروف على 
ال�شــفن التــي تبحــر يف املحيــط واملعتمــدة للرحــالت الطويلة )من اخلليج، حتتاج ال�شــفينة اإىل 
14 يوًمــا لبلــوغ ال�شــني و18 يوًمــا لبلــوغ اأوروبــا(. ومن ال�شــائع التاأخري يف دفــع الأجور واقتطاع 
الأجــور ب�شــورة غــري قانونيــة. اإ�شافــة لذلــك، ي�شطــر العامــل الــذي يريد ف�شــخ العقــد اإىل دفع 
مبالغ كبرية لف�شخ العقد و�شراء تذكرة ال�شفر، بل ُيطلب منه اأحياًنا دفع تكاليف �شفر العامل 

232 مقابلة مع مسؤول يف نقابة البحارة اإلمارات العربية املتحدة/اكتوبر 2012.

233 انظر:

Mission to Seafarers: The Angel Appeal Project, 2012, p. 5. See http://www.missiontoseafarers.
org/for-seafarers [2012 متت املعاينة يف 7 آذار/مارس].
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الــذي �شــيحل مكانــه اإذا غادر ال�شــفينة قبل انق�شــاء عقده234.

كمــا يعــاين البحــارة مــن العزلــة الق�شــرية نتيجــة ق�شــاء اأ�شــابيع عديــدة يف املر�شــى بانتظــار 
دخــول اخلليــج، اأو نتيجــة قــرارات املراقبــة كتلــك املفرو�شــة علــى ال�شــفينة املذكــورة اأعــاله يف 
العقبة، حيث تقوم �شــلطات املوانئ بتوقيف ال�شــفينة بانتظار الت�شــوية القانونية. وعند �شدور 
قــرار مــن هــذا النوع، ل يحق للبحارة مغادرة ال�شــفينة حتى ت�شــوية النــزاع. هناك على الدوام 

خم�ــص اإىل ثمــاين �شــفن مهجــورة يف املنطقــة عمالها ل يتقا�شــون اأجورهم.  

يف مقابلــة اأجريــت مــع م�شــوؤول يف جمعيــة "مي�شــن تو �شــي فــاراز"، "جتهد ال�شــلطات الإماراتية 
لتح�شــني املعايــري املفرو�شــة علــى اأ�شحاب ال�شــفن والرتقاء بامل�شــتوى العام ل�شــتيفاء املعايري 
التنظيميــة الداخليــة"235. لقــد قامــت جمعيــة "مي�شــن تــو �شــي فــاراز" ببنــاء اأكــرب �شــفينة لدعم 
البحــارة يف العــامل ا�شــمها "فاليــني اإينجــل" )اأي املــالك الطائــر(. بلغــت هــذه ال�شــفينة منــذ 
اإطالقهــا عــام 2007 اأكــرث مــن 100000 بحــار ا�شــتفادوا مــن خدمــات الرعايــة املتاحــة علــى 

متنها.

’ال�شتخدام غري الطوعي‘: اخلداع ب�شاأن وجود الوظيفة

ينطــوي الأ�شــلوب الرابــع مــن الجتــار لغر�ــص ال�شــتغالل يف العمــل علــى العمــال املهاجريــن 
الذيــن خدعــوا ب�شــاأن قانونيــة تغيــري �شاحــب العمــل وتوفــر فر�ــص العمــل يف بلــد املق�شــد.

ــق  ــط عــن طري ــرق الأو�ش ــن اإىل ال�ش ــارون الهجــرة منفردي ــن يخت ــاء اللذي اإن الرجــال والن�ش
قنــوات التوظيــف النظاميــة يوّقعــون عــادًة علــى عقد عمــل قبل الو�شول اإىل بلــد املق�شد. وكان 
بع�ــص العمــال امل�شــاركني يف املقابــالت قــد فهمــوا م�شمــون العقــد والبع�ــص الآخــر مل يفهمــوه. 
ولكــن يف كلتــا احلالتــني، مل ي�شمــن العقــد مزاولــة عمــل مك�شــب يف بلــد املق�شــد. فكمــا �شــرح 
م�شــوؤول يف ال�شــفارة الباك�شــتانية يف الكويــت: "اأحياًنــا، يعلــم العامــل اأنه لن يح�شل �شــوى على 
الإقامــة مــن الكفيــل، واأن عليــه البحــث عــن عمل يف مــكان اآخر. ولكنه ل يعلــم اأن تغيري الكفيل 

غري قانــوين"236. 

وهنــا تكمــن امل�شــكلة التــي قــد تــوؤدي اإىل الجتــار بالعامــل وا�شــتغالله: فلعــل العامــل علــى علــم 
باأن العقد مزيف، لكنه �شي�شافر رغم اأن �شاحب العمل اأو الوكيل اأو اأحد الأقارب اأوالأ�شدقاء 
خدعــه حــول قانونيــة النتقــال للعمــل لــدى �شاحــب عمــل اآخــر. وتتفاقم امل�شــكلة ب�شــبب �شــهولة 
ا�شــت�شدار التاأ�شــرية التي ت�شــمح با�شــتقدام العمال باأعداد تتجاوز الطلب يف بلدان املق�شد. 
نتيجــة لذلــك، يجــد العديــد مــن العمال املهاجرين اأنف�شــهم يف و�شع غري قانوين وم�شــتَغّلني يف 
العمــل. وعّقــب امل�شــوؤول يف ال�شــفارة قائــاًل: "نحــن ن�شــمي هــذه التاأ�شــرية تاأ�شــرية "اآزاد"، اأي 
تاأ�شــرية حــرة اأو مفتوحــة. وهــي معروفــة يف باك�شــتان، اإذ يعتقــد النا�ــص اأن التاأ�شــرية تخولهــم 
العمــل يف اأي مــكان". كمــا حتــّدث عاملــون م�شريــون يف البناء �شــاركوا يف مناق�شــة جماعية يف 
الكويت، عن تعّر�شهم لتجارب مماثلة: "بع�شنا مل يكن يعلم باأن العقد زائف حتى و�شل اإىل 
الكويــت، والبع�ــص الآخــر كان علــى علم بذلــك، لكنه ا�شطر اإىل املجيء لأن الأو�شاع يف م�شر 
فظيعــة". ويــوؤدي هــذا النــوع من اخلــداع، مقروًنا بالإكراه يف العمل وا�شــتحالة مغادرة �شاحب 

العمــل، اإىل وقــوع �شحايــا الجتار بالب�شــر والعمل اجلربي.

وقــد يحقــق ال�شما�شــرة اأرباًحــا طائلــة مــن تلــك املمار�شــات امل�شّللــة، لأنهــم ل يطالبــون العامل 
بدفــع ر�شــوم الإقامــة واإجــازة العمــل عنــد ا�شــت�شدارها لأول مــرة فح�شــب، بــل بدفــع ر�شــوم 
جتديدهــا اأي�شــًا. يف البحريــن، �شــرح م�شــوؤول يف جمعيــة حمايــة العمــال الوافديــن: "اإن ثمــن 

234 املرجع نفسه.

235 مقابلة مع مسؤول يف نقابة البحارة، اإلمارات العربية املتحدة، 2 ترشين األول/أكتوبر 2012.

236 مقابلة مع مسؤول يف السفارة الباكستانية، الكويت، 29 آذار/مارس 2012.
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�شــراء التاأ�شــرية "احلرة" لأول مرة يكلف  1000 دينار بحريني )2650 دولًرا اأمريكًيا(. من 
ثم يفر�ص بائع التاأ�شــرية ر�شــوًما اإ�شافية على العامل لتجديد التاأ�شــرية كل �شــنتني. وهو قادر 
علــى فر�ــص �شــعره، ويطلــب مبلًغــا اأكــرث بكثــري من الثمــن الفعلي لتجديــد التاأ�شــرية. واإذا تعذر 
على العامل تاأمني هذا املبلغ، تنتهي مدة التاأ�شرية وت�شبح اإقامته غري قانونية، كما قد تنتهي 
�شالحيــة جــواز ال�شــفر وي�شبــح بــدون وثائــق ثبوتيــة. وحــالت التاأ�شــرية "احلــرة" منت�شــرة يف 
البحريــن". كمــا علمــت اجلمعيــة مــن �شــفارة بنغالد�ــص اأن لديها اأكرث مــن 30000 مواطن من 

بنغالد�ــص يعملــون يف ظــل ظــروف مماثلــة ولي�شــت لهم اأدنــى احلقوق237.
 

ومــع ذلــك، تعتــرب هــذه املمار�شــة التــي تتطلب من العامــل حتمل هذه النفقــات منافية للقوانني 
الوطنية. ففي الأردن، على �شاحب العمل تغطية ر�شوم اإجازة العمل 238. وتن�ص قوانني وطنية 
مماثلــة يف الكويــت والإمــارات علــى حتّمــل �شاحــب العمــل تكاليــف اإجــازة العمــل والإقامــة239. 
يف الواقــع، غالًبــا مــا يتــوىل الو�شــيط تاأمــني اإجــازة الإقامــة والعمــل يف بلــد املق�شــد، دون اأن 
يلتقي العامل بالكفيل حتى. يف اأثناء مناق�شة جماعية مع 25 عاماًل م�شرًيا يف �شركة ع�شري 
ومرطبات يف الكويت، �شرح جميع امل�شاركني اأنهم ل يعملون يف الوظائف املن�شو�ص عليها يف 

عقودهــم: "حتــى اأننــا ل نعلم من هو الكفيل وما �شــكله". 

يف العديــد مــن احلــالت، اإن هــوؤلء الو�شــطاء، كالــوكالء اأو مــدراء ال�شــركات، هــم مــن يعّر�ــص 
العامــل لال�شــتغالل املــايل. �شــرح ممثــل للعمــال طلــب عــدم الك�شــف عــن ا�شــمه: "غالًبــا مــا 
ُتقــرتف النتهــاكات علــى يــد املديــر الفنــي الــذي يختلــف عــن الكفيل، بــل يحمل جن�شــية اأخرى 
مــن ذات بلــد العامــل املهاجــر اأحياًنــا". واأّكــد �شــفري النيبــال ال�شــابق يف قطــر اأن العديــد مــن 
العمال النيباليني ذوي املهارات املتدنية ي�شتكون من �شوء معاملتهم من قبل املدراء امل�شريني 
والهنــود يف قطــر، واأ�شــاف: "اإّن معظــم الكفــالء طّيبــون، لكــن امل�شــكلة هــي اأن الكفيــل ل يعلــم 
اأحياًنا بتعر�ص عماله لال�شتغالل على يد املدراء الأجانب"240. اإ�شافة اإىل ذلك، من ال�شعب 
للغايــة اإثبــات تلــك ال�شفقــات املاليــة املربمــة بــني العامــل واملديــر والوكيل والكفيــل. لقد اعترب 
ال�شفري ال�شابق للنيبال اأن امل�شكلة تكمن يف التعتيم املحيط باجلهة التي تدفع ر�شوم اخلدمة 
مقابل ا�شت�شدار اإجازة العمل، واأن "العامل عادة هو من يدفع ر�شوم اخلدمة نقًدا ومبا�شرة 
لوكالــة القــوى العاملة/وكيــل"241. وميكــن لهــذه الدفعــة النقديــة اأن ت�شبح "لغــًزا ل حل له" اإذا 

ن�شــب خــالف بني الأطــراف املعنية.

واأقــر م�شــوؤولون يف وزارة ال�شــوؤون الجتماعيــة والعمــل يف الكويــت اأن "بع�ــص العمــال يدفعــون 
للكفيــل بــدل الإقامــة واحلــق يف العمــل يف مــكان اآخــر. ولكــن مــا مــن اأدلــة علــى هــذا النــوع مــن 
ال�شفقــات املاليــة"242. نتيجــة لتلــك املمار�شــة، ينتهــي الأمــر بالكثــري من العمــال املهاجرين يف 
اأو�شــاع غــري قانونيــة وبالتــايل اأكــرث عر�شــة لال�شــتغالل. �شــّرح م�شــوؤول يف غرفــة التجــارة يف 
الكويت عن "وجود 130000 عامل غري م�شــجل يف الكويت منذ العام 1990. كل عام، ي�شدر 

الأمــري عفــًوا كــي يت�شــنى للعمال العــودة اإىل بالدهــم اأو ت�شــوية اأو�شاعهم"243. 

237 مراسالت بالربيد اإللكرتوين مع مسؤول يف جمعية حمية العمل الوافدين، البحرين، 25 أيلول/سبتمرب 2012.

238  األردن، تعليمت رشوط وإجراءات استقدام واستخدام العمل غري األردنيني يف املناطق الصناعية املؤهلة، الصادرة 

مبوجب أحكام املادة 4 من النظام رقم 36 لرسوم تصاريح العمل للعمل غري األردنيني وتعديالته، 1997، املادة 6)أ(.
239 الكويت، القرار الوزاري رقم 115 لعام 1996، املادة 10؛ اإلمارات العربية املتحدة، القرار الوزاري رقم 1188 لعام 

2010 بشأن رشوط تنظيم التصاريح الداخلية، املادة 9.
240 مقابلة مع سفري سابق للنيبال، قطر، 19 كانون الثاين/يناير 2012.

241 انظر:

S. Nath Mishra: Migration of Nepalese manpower for foreign employment: Prospects and challenges
ورقة مرجعية للمؤمتر اإلقليمي الخامس يف الرشق األوسط لجمعية النيباليني غري املقيمني، ديب، 14 كانون الثاين/يناير 2011.

242 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الشؤون االجتمعية والعمل، الكويت، 25 آذار/مارس 2012.

243 مقابلة مع مسؤول يف غرفة تجارة الكويت، الكويت، 29 آذار/مارس 2012.
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لقــد اأكــدت املقابــالت التــي اأجريــت يف املنطقــة علــى ا�شــتقدام عمــال مهاجريــن مــن دون 
وظيفــة فعليــة. نظــًرا ل�شــهولة الو�شــول اإىل اليــد العاملــة الأجنبيــة التــي يتيحهــا نظــام الكفالــة 
املفرت�ــص بــه ت�شــهيل الهجــرة لتلبيــة الطلــب علــى الأيــدي العاملــة، تنت�شــر البطالــة يف �شفــوف 
العمــال املهاجريــن ب�شــبب ا�شــتقدام عمــال ملــلء وظائــف وهميــة. فــاإذا جتــاوزت املكا�شــب التي 
يحققهــا الكفيــل تكلفــة ا�شــتقدام العامل، �شــيقوم اأحياًنا با�شــتقدام عمــال ل حاجة فعلية لهم. 
بالتايل ل يبقى اأمام العامل لدى و�شوله �شوى دخول �شوق العمل غري املنظمة. ومبا اأنه يعتمد 
على الكفيل لتجديد اإجازة العمل والإقامة، ترتفع ديونه ب�شبب الر�شوم التي يدفعها لقاء تلك 
الإجازات. بالتايل، يوؤدي نظام الكفالة اإىل نتيجة معاك�شة لتلك املن�شودة من قانون الهجرة، 
اإذ ي�شــمح باإ�شــدار اإقامــات للعمــال دون عمــل م�شمون. والعامل الــذي ل يجد الوظيفة املتوقعة 

ين�شــم اإىل القت�شــاد غــري النظامــي لتعوي�ــص تكاليف الهجرة التــي تكبدها.

نوق�شــت عملية اإن�شــاء "ال�شــركات الوهمية" لتوليد الإيرادات غري امل�شــروعة مع م�شــوؤول �شلطة 
منطقــة العقبــة القت�شاديــة يف الأردن الــذي اأو�شــح: "يقــوم اأحدهــم بتاأ�شي�ــص �شــركة ويطلــق 
م�شــروًعا جتارًيــا ثــم ياأتــي بالعمــال اإىل املكاتــب التــي ي�شــتاأجرها لب�شعــة اأ�شــهر. لكــن يف اأثناء 
التفتي�ــص، نكت�شــف اأن �شــركة اأخــرى بــات مقرهــا يف نف�ــص املوقــع، واأن العمــال امل�شــتخدمني يف 
ال�شــركة الأوىل باتــوا يعملــون يف موؤ�ش�شــات اأخــرى"244. وميكــن اأي�شــًا جنــي املكا�شــب من خالل 
تاأ�شي�ــص �شــركات اأم التــي ل يعلــن عنهــا لل�شــلطات. كمــا اأ�شــارت وزارة ال�شــوؤون الجتماعيــة 
والعمــل يف الكويــت اإىل وجــود بع�ــص مواقــع العمــل "غــري امل�شــجلة لدينا اأو لــدى وزارة التجارة، 
لأن �شاحب العمل ي�شــجل مركز ال�شــركة الرئي�شــي لكنه ل ي�شــجل املراكز الأخرى"245. وغالًبا 
ما يجد العامل الذي يقع �شحية تلك املمار�شات نف�شه مثقاًل بالديون ويائ�ًشا لإيجاد عمل اآخر 
لت�شــديد م�شاريف التوظيف وال�شــفر. لقد نقلت و�شــائل الإعالم العديد من احلالت املماثلة، 

وخل�شــت مقالــة �شــدرت يف الكويت الو�شــع كالآتي:

"وميثل نظام الكفيل و�شيلة للربح ال�شريع من خالل تكوين ال�شركات الوهمية وجلب اآلف العمال 
الآ�شيويني والعرب للعمل بها نظري دفع مبالغ ت�شل اإىل 1000 دينار للفرد الواحد ليفاجاأ هوؤلء 
بعد قدومهم باأنهم قدموا على �شركات غري موجودة على اأر�ص الواقع اأو يف اأف�شل الأحيان فاإن 
ال�شركة تعمل لعدة اأ�شهر لكنها �شرعان ما تقوم بت�شريح هوؤلء العمال اإىل ال�شارع نتيجة للم�شاكل 

التي تواجهها"246. 

واأقــر م�شــوؤولون جــرت مقابلتهــم يف وزارة العمــل الإماراتيــة بوجــود تلــك امل�شــكلة املقلقــة 
واأ�شافــوا: "اإذا اأدرك العامــل اأنــه تعر�ــص للخداع، عليه التوجه مبا�شــرة لوزارة العمل و�شــنجد 
له وظيفة جديدة"247. يف الواقع، عام 2006، اأ�شدرت الوزارة مر�شــوًما ين�ص على اأن العامل 
الــذي يكت�شــف اأثنــاء الأ�شــهر الثالثــة التاليــة لو�شولــه اإىل الإمــارات اأن وظيفتــه وهميــة، يحــق 
لــه تغيــري �شاحــب العمــل248. لكن العمال العالقني يف اأو�شاع مماثلة ل يتوجهون دائًما للجهات 
الر�شــمية طلًبــا للم�شــاعدة. اأفــاد م�شــوؤول يف وزارة الداخليــة الكويتيــة اأن "العمــال يعتقــدون اأن 
بو�شعهم ك�شب اأموال طائلة، خا�شة اإذا عملوا حل�شابهم اخلا�ص. فهم ل يتوجهون دوًما اإلينا 
اأو اإىل �شــفاراتهم عندمــا يواجهــون م�شــكلة"249. كمــا �شرحــت �شــرطة دبــي عــن تلقيهــا �شــكاوى 
نــادرة مــن العمــال املهاجريــن واأ�شافــت: "نحــن نــزور مواقــع العمــل لكننــا ل نكت�شــف اأي اإكــراه 

ول نتلقى اأية �شــكاوى".

244 مقابلة مع مسؤول يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، األردن، 13 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

245 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الشؤون االجتمعية والعمل، الكويت، 25 آذار/مارس 2012.

www. ،246 م. مسعد: "يف الكويت: نعمل بال نهاية ثم يؤخرون رواتبنا ويحتجزون جوازات السفر"، يف املرصي اليوم

almasryalyoum.com/node/753731، ]متت املعاينة يف 20 حزيران/يونيو 2012[.
247 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

248 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

249 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الداخلية، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.
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3.3.3. العمل واملعي�ضة حتت االإكراه وا�ضتحالة املغادرة

ــن  ــال املهاجري ــد مــن العم ــة، تعر�ــص العدي ــة اأو اإكراهي ــورة طوعي ــم ب�ش ــواء جــرى توظيفه �ش
امل�شــاركني يف املقابالت لظروف وظيفية ومعي�شــية مهينة فر�شت عليهم بالتهديد اأو با�شــتعمال
القــوة اأو العقــاب، وهــي اأ�شــبه بظــروف العمــل والعي�ــص حتــت الإكــراه250. يتنــاول هــذا الق�شــم 

خمتلــف اأ�شــكال ال�شــتغالل ال�شــائدة التــي ك�شــفت عنهــا املقابالت.

ال�شاعات الإ�شافية الإجبارية

ا�شــتكى بع�ــص العمــال اأثنــاء املقابــالت مــن اإجبارهــم علــى العمــل بعــد الــدوام، دون مقابــل 
اأحياًنــا، مبــا يتجــاوز احلــدود امل�شــموح بهــا وطنًيــا. يف الإمــارات، قــال عاملــون باك�شــتانيون يف 
�شــركة للمــواد الغذائيــة اإنهــم يرغمــون علــى العمــل يوَمــي جمعــة يف ال�شــهر، "فــاإذا طلــب منــك 
امل�شــوؤول، ل ي�شــعك الرف�ــص". كمــا تبــني لفريــق البحــث مــدى حتّكــم �شاحــب العمــل بعّمالــه يف 
الكويــت، حيــث �شــرح عامــل �شيانــة مــن الفيليبــني: "اأحياًنــا، علي العمــل ل�شــاعات اإ�شافية لأن 
الكفيل يقول اإنني جمرب على اإطاعته". و�شرح عامل يف م�شنع لالألب�شة يف الأردن اأن العاملني 
يف امل�شنــع "مرغمــون علــى العمــل ل�شــاعتني بعد الدوام كل يــوم لأن اجلميع يقوم بذلك". واأقر 
�شاحب م�شنع لالألب�شة جرت مقابلته يف الأردن اأن هذه امل�شكلة مطروحة يف بع�ص امل�شانع، 

حيــث "يجــرب امل�شــرف العمــال علــى البقاء بعد الــدوام لزيــادة اإنتاجيتهم".

حجز الأجور

ُيعتــرب التاأخــري يف دفــع الأجــور اأو المتنــاع عــن دفعهــا م�شــدر قلــق كبــري. فقــد اأطلــع م�شــوؤول 
يف اللجنــة الوطنيــة حلقــوق الإن�شــان الأردنيــة فريق البحث على حالــة تعامل معها موؤخًرا حول 
"عمــال يف الزارعــة مل يتقا�شــوا اأجورهــم طيلــة ثمانيــة اأ�شــهر، ومل يكــن باإمكانهــم الرحيل لأن 
جوازات ال�شــفر كانت بحوزة �شاحب العمل"251. وما يزيد الو�شع �شــوًءا هو عدم وجود اأنظمة 
حمــددة للعمــال الزراعيــني يف الأردن. فقــد اأفــاد العديــد مــن العمــال املهاجرين امل�شــاركني يف 
هذه الدرا�شة عن خداعهم ب�شاأن الأجور املتفق عليها. كما تبني لدرا�شة كمية اأجرتها منظمة 
ــة يف الكويــت و27يف  ــا مــن العين ــة تقريًب ــة يف الكويــت والإمــارات اأن 12يف املائ العمــل الدولي
املائــة مــن العينــة يف الإمــارات قالــوا اإنهــم قب�شــوا اأجــوًرا متغــرية ومتقطعــة يف اأثنــاء العــام 
ال�شــابق. 38يف املائــة مــن العمــال امل�شــتفتني يف الإمــارات مل يتلقوا كامل الأجور امل�شــتحقة عن 
عملهم يف الأ�شهر الثالثة املا�شية لأن �شاحب العمل قرر احتجاز الأجور، علًما اأن 90يف املائة 
منهــم كانــوا يعملــون يف البنــاء252. وتلقــى الحتــاد العــام لعمــال الكويــت العديــد مــن ال�شــكاوى 
حول احتجاز الأجور، ونا�شــد وزارة ال�شــوؤون الجتماعية والعمل الكويتة امل�شــارعة اإىل ت�شــوية 
هذه امل�شــكلة. حتدث الحتاد عن 180 عاماًل من الفيتنام مل يتلقوا اأجورهم على مدى ثالثة 

اأ�شــهر تقريًبــا لأن �شاحــب العمــل "لذ بالفــرار وهجر العمــال الفيتناميني"253.  

250 العمل تحت اإلكراه يعني القيام بكمية هائلة من العمل أو املهام مبا يتجاوز حدود العمل املعقولة التي تجيزها 

قوانني العمل الوطنية. أما العيش تحت اإلكراه فيعني فرض صاحب العمل لظروف معيشية مهينة وتقييد حرية 
العامل يف التنقل والتواصل. انظر:

ILO: Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children 
)Geneva, 2012(, p. 14.

251 مقابلة مع مسؤول يف اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، األردن، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

252 انظر:

ILO; Kuwait Economic Society; University of Sharjah: Travels of hope, toils of despair, p. 21.
شملت الدراسة يف الكويت 1000 عامل وافد يف حني أن الدراسة يف اإلمارات شملت 1300 عامل وافد.

253 كتاب موجه من سفارة الفيتنام يف دولة الكويت إىل االتحاد العام لعمل الكويت، 9 ترشين األول/أكتوبر 2012.
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اخلانة 3.20. حجز االأجور

"اإن حجز الأجور من اأكرث ال�شكاوى التي نتلقاها كجمعية. تاأتي معظم ال�شكاوى من عمال 
فهم  احلكومية.  املباين  و�شائر  وامل�شت�شفيات  املدار�ص  يف  العاملني  واحلرا�ص  التنظيفات 
ينتظرون اأحياًنا من �شتة اإىل ت�شعة اأ�شهر قبل قب�ص اأجورهم، حتى اأنهم يقب�شون اأحياًنا 
اأجوًرا منقو�شة. عادة، نت�شل بوزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل لت�شوية تلك احلالت واإرغام 
ال�شركة  كانت  اإذا  اأكرب  ب�شرعة  احلالت  تلك  وحُتل  العمال.  م�شتحقات  دفع  على  ال�شركة 

متعاقدة مع احلكومة ودفعت كفالت م�شرفية".

مقابلة مع م�شوؤولني يف اجلمعية الكويتية حلقوق الإن�شان، الكويت، 26 اآذار/مار�ص 2012.

ظروف العمل واملعي�شة املهينة

يف �شــتى اأنحــاء املنطقــة، ا�شــتكى العمــال امل�شــاركني يف البحــث مــن تعر�شهم لظروف معي�شــية 
ووظيفيــة غــري مقبولــة. اأخــرب عمــال بنــاء مــن اأفغان�شــتان قابلهــم فريــق البحــث يف غرفتهم يف 
الإمــارات اأن "15 عامــاًل ينامــون يف غرفــة م�شــاحتها 25 مــرت مربــع، وقد ن�شــل اإىل 25 عاماًل 
اأحياًنــا". كمــا اأن خم�شــة عمــال مــن بنغالد�ــص يعملــون يف م�شنــع يف الأردن ا�شــتكوا مــن قــرار 
كفيلهــم " بــزج 13 اإىل 18 عامــاًل يف غرفــة واحــدة، فهــذا العــدد كبــري جــّدا والغرفــة مكتظــة". 
وقــال بع�ــص العمــال اإن �شاحــب العمــل وفــر لهــم م�شــكًنا، لكــن البع�ص الآخر كان عليــه اأن يجد 
م�شكًنا على نفقته اخلا�شة. يف اأثناء مناق�شة جماعية، �شرح خم�شة هنود يعملون يف الكهرباء 
يف الكويت: "اعتقدنا اأن الكفيل �شــيوؤمن لنا امل�شــكن لكننا ا�شطررنا يف النهاية اإىل ا�شــتئجار 
�شــقة، ودفعنــا 60 دينــاًرا كويتًيــا )215 دولًرا اأمريكًيــا( يف ال�شــهر عــن كل �شــخ�ص يقيــم 
فيها". وكان اأمام العمال ال�شوريون يف لبنان خيار العي�ص يف ور�شة البناء جماًنا اأو "يف غرفة 
يتقا�شــمونها لقــاء 30 دولًرا اأمريكًيــا يف ال�شــهر". ويف الإمــارات، قــال باك�شــتانيون يعملــون يف 
املبيعات اأن بع�ص العمال م�شكنهم موؤّمن، بينما البع�ص الأخر عليه اأن ي�شتاأجر غرًفا "مكتظة 

ــا( يف ال�شــهر". تكلــف بــني 600 و800 درهــم اإماراتــي )163-218 دولًرا اأمريكًي

كمــا تثــري ظــروف العمــل واملعي�شــة خمــاوف متزايــدة يف قطــر التي تفتــح اأبوابها لأعــداد كبرية 
مــن املهاجريــن لبنــاء البنيــة التحتيــة لكاأ�ــص العــامل عــام 2022. وهــي ت�شــمل 12 ملعــب كــرة 
قدم، وفنادق جديدة، و�شــبكات جديدة ل�شــكك احلديد ومرتو الأنفاق، ومدينة جديدة لإيواء 
200000 مقيــم، بتكلفــة يتوقــع اأن تتجــاوز 100 مليــار دولر اأمريكــي254. غــري اأن �شــوًرا حديثــة 
لظــروف ال�شــكن الرديئــة يف خميمــات العمــال دفعــت الأمــني العــام لالحتــاد الــدويل للنقابــات 
العماليــة اإىل اإ�شــدار بيــان يف اأثنــاء موؤمتــر العمــل الــدويل يف جنيــف يف حزيران/يونيــو عــام 

2012 داعًيــا اإىل تاأمــني العمــل الالئــق للعمــال املهاجرين: 

اإن ظــروف العمــل واملعي�شــة املفرو�شــة علــى العمــال املهاجريــن يف قطر اأ�شــبه بالعبوديــة املعا�شرة. 
لقــد اأطلقــت قطــر ور�شــة بنــاء كــربى ا�شــتعداًدا لكاأ�ــص العــامل يف عــام 2022، وهــي تعّر�ــص للخطــر 
حياة اآلف العمال. فمن دون حماية قانونية حقيقية وحقوق نقابية، �شــيتجاوز عدد العمال الذين 

�شــيموتون يف بناء مالعب كاأ�ــص العامل عدد الالعبني يف كاأ�ــص العامل255. 

254 انظر:

ITUC: Qatar’s ambitions for the 2022 World Cup are pharaonic in scale, May 2011, http://www.
ituc-csi.org/hidden-faces-of-the-gulf-miracle,9144.html [accessed 10 Aug. 2012].

255 انظر:

ITUC: ITUC confronts Qatari labour minister with new evidence of abuse of migrant workers )12 
June 2012(, http://www.ituc-csi.org/ituc-confronts-qatari-labour.html?lang=en [accessed 10 
Aug. 2012].
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ت�شتك�شــف ال�شــلطات القطريــة حالًيــا عــدة حلــول للحــوؤول دون دفــع ثمــن اإن�شــاين باهــظ لقــاء 
كاأ�ــص العامل.

العنف البدين والتهديد

اأ�شــار كل مــن العمــال واأ�شحــاب العمــل يف اأثنــاء املقابــالت اإىل �شعوبــة اللجــوء اإىل العنف �شد 
العمال باملقارنة مع العامالت. فاأقر علًنا �شاحب عمل لبناين "اأنه ل ميكن ا�شــتخدام العنف 
مع هوؤلء العمال، فهم رجال". وهو راأي وافق عليه عمال �شوريون وم�شريون يف لبنان قائلني: 
"ل يلجاأ اأ�شحاب العمل اللبنانيني اإىل تعنيف العمال امل�شريني، لأنهم يعلمون اأننا �شننتقم". 
لكــن مــع العلــم اأن اأ�شحــاب العمل ل يتبعون اأ�شــلوب العنف عادة �شــد العمال من اأجل ال�شغط 
عليهــم يف العمــل، هــم يلجــوؤون كثــرًيا اإىل التهديــد وال�شــتم. اأقــر عامــل بناء م�شــري يف لبنان: 
"يبتزنا �شاحب العمل عادة"، واأفاد عامل نيبايل يف م�شنع يف لبنان اأن "�شاحب عملي يوجه 
اإيل ال�شــتائم". وغالًبا ما ُيهدد العمال باإبالغ ال�شــلطات والرتحيل. مثاًل، قال عمال تنظيفات 

مــن بنغالد�ــص يف لبنــان اإن "�شاحــب عملنــا يهددنــا بالت�شــريح اإن مل نعمــل بح�شــب اأوامره".

�شعوبة تغيري �شاحب العمل ب�شبب نظام الكفالة

مبوجــب نظــام الكفالــة، ل ي�شــع العامــل املهاجــر اأن يغــري �شاحــب العمل قبل انتهــاء مدة العقد 
واحل�شــول علــى تنــازل مــن الكفيــل الأ�شلــي. يف الكويــت، ميكــن للعامل الذي اأقــام وعمل طيلة 
ثالث �شنوات متتالية لدى الكفيل نف�شه اأن ينقل اإجازة العمل من دون الرجوع اإىل الكفيل256. 
ويف الأردن، يحق للعامل املهاجر اأن ينتقل من �شاحب عمل اإىل اآخر بعد انق�شاء �شــتة اأ�شــهر 
علــى اإ�شــدار ت�شريــح العمــل لــدى �شاحــب العمــل الأول، ولكن فقــط "باتفاق العامــل و�شاحبي 
العمــل الأ�شلــي واجلديــد، وب�شــرط موافقــة الــوزارة واإلغــاء ت�شريــح العمــل الأ�شلــي واإ�شــدار 
ت�شريــح عمــل جديــد بر�شــوم جديــدة ملــدة �شــنة"257. كما يجوز للعمــال املهاجرين نقــل الكفالة 

مــن دون موافقــة �شاحــب العمــل الأ�شلي بعــد انتهاء ت�شريح العمــل الأ�شلي258. 

ويف الإمــارات، �شــدر مر�شــوم وزاري عــام 2010 ين�ــص علــى اأن العامل املهاجر الذي ا�شــتكمل 
عامــني يف العمــل مــع �شاحــب العمــل، قــادر علــى تغيــري وظيفتــه اإذا ما رغب يف ذلــك، ول يجوز 
للكفيــل اأن مينعــه259. بح�شــب التقريــر ال�شــنوي للجنــة الوطنيــة الإماراتيــة ملكافحــة الجتــار 

بالب�شر:

لقــد �شــدر املر�شــوم الــوزاري 1186 )2010( لإعــادة تنظيــم �شــوق العمــل الإماراتيــة وزيادتهــا 
مرونــة وحتــرًرا، وخلــق تــوازن اأكــرب يف العالقــة التعاقديــة بــني �شاحــب العمــل والعامــل. فهــو يخــول 
العامــل املهاجــر الــذي ا�شــتكمل �شــنتني يف العمــل، اأن يغــري عملــه اإذا مــا رغــب يف ذلــك. ول ميكــن 
ل�شاحــب العمــل اأن يرغــم العامــل على البقاء. والأهم من ذلك اإلغاء "�شــهادة عدم املمانعة"، مما 
يعني اأن املنع املفرو�ص على العامل ملدة �شتة اأ�شهر مل يعد �شارًيا. يف ال�شابق، كان على العامل اأن 
ي�شــتكمل 3 �شــنوات على الأقل لدى الكفيل وكان عليه احل�شول على عدم املمانعة لتغيري وظيفته. 
وهــذا القــرار اجلديــد ين�شــجم مــع اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 143 )1975( ب�شــاأن العمــال 

املهاجريــن260. 

256 الكويت، القرار الوزاري رقم 200)أ(، 27 شباط/فرباير 2011، بشأن تنظيم العمل بالقطاع األهيل، املادة 15.

257 األردن، تعليمت رشوط وإجراءات استقدام واستخدام العمل غري األردنيني لعام 2009، املادة 12)2أ(.

258 األردن، تعليمت رشوط وإجراءات استقدام واستخدام العمل غري األردنيني لعام 2009، املادة 12)2ب(.

259 اإلمارات العربية املتحدة، القرار الوزاري رقم 1186 لعام 2010.

260 اإلمارات العربية املتحدة: اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: التقرير السنوي الخاص باالتجار بالبرش يف دولة 

اإلمارات لعام 2010-2011 )أبو ظبي(، الصفحة 28.
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واأقــر كل مــن اأ�شحــاب العمــل والعمــال يف املنطقــة بــاأن القوانــني الناظمــة للعالقــة التعاقدية ل 
تتيــح للعامــل املعر�ــص لال�شــتغالل اإمكانيــة تــرك العمــل. فبح�شــب عامل هنــدي يعمل يف جمال 
احلرا�شــة يف الإمــارات: "وظيفتــي ممتــازة، لكــن ل ي�شــعني تغيريهــا قبــل انتهــاء مــدة العقــد". 
واأكــد �شاحــب م�شنــع لالألب�شــة يف الأردن اأن "العامــل ل ي�شــتطيع النتقــال مــن �شــركة لأخــرى، 
اإل اإذا اأغلق امل�شنع"261. ودافع م�شــوؤولون يف غرفة التجارة الكويتية عن نظام الكفالة قائلني 
"اإننا ن�شتثمر يف العامل. فنحن نتكبد امل�شاريف ل�شتقدام العمال وتدريبهم، وهي م�شاريف 
يتحملهــا �شاحــب العمــل. بالتــايل ل بــد اأن يكــون ل�شاحــب العمــل بع�ــص املكا�شــب"262. غــري اأن 
نظــام الكفالــة، عندمــا مينــع العمــال مــن النتقــال مبــلء اإرادتهــم مــن كفيــل اإىل اآخــر، يقيــد 

حركتهــم ويعرقل �شــوق العمل. 

وكمــا هــي احلــال بالن�شــبة للعمــال املنزليــني والعاملــني يف جمــال اجلن�ــص، ين�شــاأ عــن نظــام 
الكفالــة يف القطاعــات التــي يهيمــن عليهــا الرجــال خلــل يف ميــزان القــوى. اعتــرب عمــال بنــاء 
م�شريون يف لبنان اأن "الكفيل عادة يتحكم ب�شكل �شيء". وقال عمال من �شريالنكا والهند يف 
�شركة تو�شيب يف لبنان اإن "امل�شكلة اأنك ل ت�شتطيع تغيري �شاحب العمل، لذا اإذا كان �شاحب 
العمــل �شــيًئا وكان ي�شــتغلك، عليــك البقــاء معــه لأن تغيــري �شاحــب العمــل �شــبه م�شــتحيل". كما 
اعتــرب عمــال م�شريــون يف الكويــت اأن م�شــكلتهم الأ�شا�شــية هــي "الكفالــة ومعاملــة الكويتيــني 
الفوقيــة لالأجانــب". ولكــن كان لبع�ــص العاملــني يف �شــركة مرطبات يف الكويــت راأي مغاير: "ل 
تكمن امل�شكلة مع اأبناء الكويت، فهم طيبون، لكن امل�شكلة تكمن يف القوانني". واتخذ الحتاد 
العــام لعمــال الكويــت موقًفــا وا�شًحا من هذا املو�شوع عــام 2012 عندما عر�ص على احلكومة 

مقرتًحــا باإلغــاء نظام الكفالة.

اإذا رف�ــص �شاحــب العمــل اإعفــاء العامــل املهاجــر مــن عقــده، اأمــام العامــل خيــار �شعــب، فاإمــا 
اأن يوافــق التعوي�ــص ل�شاحــب العمــل مقابــل اإنهاء العقد، واإمــا اأن يرتك العمل من دون موافقة 
�شاحب العمل. فكما قال �شاحب معمل لالألب�شة يف الأردن: "لإنهاء العقد، على العامل اإعطاء 
اإ�شــعار م�شــبق مــن �شــهر اإىل ثالثــة اأ�شــهر وت�شــديد ر�شــوم الإقامــة والتاأ�شــرية. ومبــا اأن معظــم 
الراغبــني يف املغــادرة ل ميلكــون هــذا املبلــغ من املال، ن�شــمح لهم بالعودة". ويف اآخر تقرير له، 
اأورد برنامج عمل اأف�شل يف الأردن وهو عبارة عن �شراكة بني منظمة العمل الدولية وموؤ�ش�شة 
التمويــل الدوليــة، مثــاًل عــن �شاحــب عمــل مل ي�شــمح للعامــل بالرحيــل عند انق�شــاء عقد العمل 

حتى يجد بدياًل عنه، ومثَلني عن م�شانع ترف�ص ا�شــتقالة العمال رغم الإ�شــعار امل�شــبق"263.

اأحياًنــا، يقــرر العامــل املجازفــة وتــرك �شاحــب العمــل مــن دون احل�شــول علــى تنــازل ر�شــمي، 
بغيــة العمــل حل�شــابه اخلا�ــص. ولكــن �شاحــب العمــل يبلــغ ال�شــلطات التــي ت�شــدر منًعــا لل�شــفر 
بحــق العامــل وتفر�ــص عليــه غرامــة ل ي�شــعه املغــادرة قبــل �شــدادها. "ل ي�شــعنا تــرك الكفيــل، 
فمــن ال�شعــب اإيجــاد كفيــل اآخــر"، نقــاًل عــن م�شريــني يعملــون يف قطــاع البناء يف لبنــان. "اإذا 
رحلت، تفقد اأي �شفة قانونية وتواجه م�شــاكل مع ال�شــلطات التي �شــتعتقلك". وتزداد املخاطر 
املرتتبة عن الفرار بفعل ترتيبات التعاون الإقليمية بني بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، فاإذا 
كان العامــل حمظــوًرا يف اأحــد البلــدان، ينطبــق احلظــر علــى �شــائر بلــدان املجل�ــص. قــال عامل 
كهربــاء هنــدي يف الكويــت اأن العمــال يدركــون اأن "الهــروب يعنــي عملًيــا اأنــك لــن تتمكــن مــن 
العمــل جمــدًدا ل يف الكويــت ول يف اأي بلــد خليجــي اآخــر، علًمــا اأن تلــك البلــدان مليئة بالفر�ص 

القت�شادية".

261 مقابلة مع صاحب مصنع لأللبسة، األردن، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

262 مقابلة مع مسؤول يف غرفة تجارة الكويت، الكويت، 29 آذار/مارس 2012.

263 انظر:

Better Work: Better Work Jordan: Garment industry 4th compliance synthesis report )Geneva, 
ILO/IFC, 14 Nov. 2012(, p. 25.
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اخلانة 3.21. ا�ضتحالة املغادرة

"يعترب امل�شريون ثاين اأكرب جالية بعد اجلالية الهندية. يعمل مئات امل�شريني حتت رحمة 
كفيل كويتي، من دون اأدنى �شمانات حلقوقهم كعمال. فيجوز للكفيل ت�شريح العامل يف اأي 
وقت ورميه يف ال�شارع مهما كانت ظروفه �شعبة. ويف تلك احلالة، اأمام العامل خياران فقط: 
اإما اأن يهرب وينتهك قوانني الإقامة لأنه يعجز عن دفع ر�شوم الإقامة للكفيل، واإما اأن يتعر�ص 

للرتحيل، وهو حل غري مقبول بالن�شبة اإليه".

املرجع:
اأخبار اليوم: "اأفراد اجلالية امل�شرية بالكويت: نعانى من الظلم و�شفارتنا جتاهلت م�شاكلنا"، 
حزيران/يونيو   20[  ،/http://www.akhbarelyum.com  ،2012 حزيران/يونيو   8

.]2012

م�شادرة الوثائق ال�شخ�شية

اإن حريــة التنقــل مقيــدة بتجريــد العامــل اأحياًنــا مــن وثائــق الثبوتيــة و�شعوبــة ا�شــرتدادها مــن 
�شاحــب العمــل. ول يجــرد جميــع املهاجريــن ذوي املهــارات العاليــة مــن جــوازات ال�شــفر، كمــا 
اأفــاد اأحــد الأعيــان النيباليــني يف الإمــارات: "اأحياًنا، حتتفظ ال�شــركات بجــوازات العمال ذوي 
املهارات املتدنية، ولكنها لن حتتفظ اأبًدا بجوازات العمال ذوي املهارات املتو�شطة والعالية". 
لكــن هــذه الظاهــرة منت�شــرة بالن�شــبة للعمالة غــري املاهرة، في�شطر العامــل اإىل دفع مبلغ من 
املــال ل�شــرتداد جــوازه. يف الإمــارات، قــال عمــال باك�شــتانيون يف �شــركة للمــواد الغذائيــة اأن 
�شركتهم حتتفظ بجوازات ال�شفر، "واإذا اأردت ا�شرتجاع جوازك، عليك اأن تودع 3000 درهم 
اإماراتــي )817 دولًرا اأمريكًيــا(، واإل مــن ال�شعــب جــًدا ا�شــرتداده". كمــا اأفــاد عمــال بناء من 
اأفغان�شــتان: "كفيلنــا لــن يعطينــا اجلــواز اإل بعــد انتهــاء مــدة العقــد البالغــة ثــالث �شــنوات. اإذا 
اأردنــا الذهــاب يف اإجــازة �شــنوية، يطلــب منا الكفيل اإيداع �شمانــة يرجعها عند انتهاء العقد". 
كذلــك اأفــاد عمــال نيباليــون يف م�شنــع يف لبنــان اأنهــم ا�شطــروا اإىل دفــع 900 دولر اأمريكــي 
ل�شــرتداد جــواز ال�شــفر. واأفــادت تقاريــر عــن اإحــراز بع�ــص التقــدم يف منــح عمــال البنــاء حــق 
الو�شــول اإىل جــوازات ال�شــفر، لكــن الــدرب طويــل حتــى وقــف ظاهــرة احتجــاز اجلــوازات264. 
وحتدث تقرير اأ�شدره الحتاد الدويل للنقابات العمالية حول ظروف عمل املهاجرين يف قطر 
والإمارات، عن احتجاز اجلوازات، مفيًدا اأن "�شاحب العمل الذي يكفل العامل يحتفظ عادة 

بجــوازه اأو يرف�ــص منحــه الت�شاريــح الالزمة للح�شول على تاأ�شــرية خروج"265. 

يــورد اأ�شحــاب العمــل اأ�شــباب عديــدة لتربيــر احتفاظهــم بجــوازات ال�شــفر. �شــرحت درا�شــة 
اأجريــت موؤخــًرا حــول العمــال امل�شريــني يف الأردن اأن "�شاحــب العمــل ي�شــر علــى الحتفــاظ 
بجــواز �شــفر العامــل فــور و�شولــه، بحجــة اأنــه بحاجــة اإليــه لتوزيــع ت�شاريــح العمــل"266. واعترب 
ــاف  ــك من ــكلة، لأن ذل ــفر م�ش ــادرة جــوازات ال�ش ــني اأن م�ش ــوؤولني احلكومي ــد مــن امل�ش العدي
للقوانني الوطنية، ولكن من املتعارف عليه �شمًنا اأن هذه املمار�شة مقبولة يف بع�ص احلالت. 
فكما �شرح م�شوؤول يف وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل الكويتية: "اإن الحتفاظ بجواز ال�شفر 

264 انظر:

“Home is much sweeter for Saadiyat Island labourers”, in Seven Days in Abu Dhabi )Abu Dha-
bi(, 20 Nov. 2012.

تشري هذه املقالة الصحفية إىل بعض االستنتاجات التي خلصت إليها رشكة التدقيق "برايس ووترهاوس كوبرز" 
)PriceWaterhouse Coopers( والتي عينتها رشكة التطوير واالستثمر السياحي يف أبو ظبي ملراقبة رشوط العمل 

عىل جزيرة السعديات.
265  انظر:

 ITUC: Hidden faces of the Gulf miracle, p. 16.
266 متكني: بني املطرقة والسندان، الصفحة 70
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يعتمد على طبيعة العمل. فاإذا كان العامل اإدارة الأموال، لن يرغب �شاحب العمل برتك جواز 
ال�شــفر معه"267.

بعد حتليل اإجابات العمال املهاجرين واملخربين على اأ�شئلة ال�شتبيان واملقابالت والنقا�شات 
اجلماعيــة، ات�شحــت الأمنــاط الأربعــة لالجتــار بعمــال البنــاء وال�شناعــة والتجــارة والزراعة، 
اإىل جانــب الجتــار بالبحــارة. فكمــا هــي احلال بالن�شــبة للعمــال املنزليــني والعاملني يف جمال 
اجلن�ــص، ل بد من اإجراء املزيد من الأبحاث الكمية لتحديد احلجم الفعلي للم�شــكلة. حالًيا، 
يجــري نقا�ــص حــول �شــرورة اإ�شــالح نظــام الكفالــة، ودعــت منظمــة العمــل الدوليــة احلكومات 
اإىل التحرك كي ل يوؤدي هذا النظام اإىل تعري�ص العمال للمزيد من ال�شت�شعاف268. اإ�شافة 
لذلــك، قامــت جلنــة اخلــرباء يف منظمــة العمــل الدوليــة بتذكــري حكومــات املنطقــة بحق جميع 
العمال يف ف�شــخ عقد العمل مببادرة منهم، من دون احلاجة اإىل ذكر ال�شــبب، مبجرد اإعطاء 

اإ�شعار معقول269.

267 مع مسؤول يف وزارة الشؤون االجتمعية والعمل، الكويت، 25 آذار/مارس 2012.

268 انظر:

ILO: Observation (CEACR), Kuwait, Forced Labour Convention )No. 29(, adopted 2011, pub-
lished International Labour Conference, 101st Session, Geneva, 2012.

269 انظر:

ILO: Direct Request (CEACR), Yemen, Forced Labour Convention )No. 29(, adopted 2011, 
published International Labour Conference, 101st Session, Geneva, 2012.



97



98

الف�سل4
الردود الإقليمية لالجتار بالب�سر 

4.1. تعزيز االإطار القانوين

رًدا على جرمية الجتار بالب�شر، �شعت احلكومات اإىل تعزيز الأطر القانونية لت�شهيل مالحقة 
اجلناة. لهذه الغاية، بادرت جميع دول ال�شرق الأو�شط اإىل امل�شادقة على بروتوكول بالريمو، 
واتفاقيتي منظمة العمل الدولية ب�شاأن العمل اجلربي )انظر امللحق(1. وفًقا لهذه التفاقيات 
الدولية التي ُتوِجُب على كل دولة طرف اعتماد تدابري ت�شريعية ت�شّنف الجتار بالأ�شخا�ص 
كجرمية، �شعت احلكومات يف املنطقة اإىل �شن ت�شريعات وطنية لهذا الغر�ص. وقد اعتمدت 
والأرا�شي  الكويت،  با�شتثناء  الجتار  ملكافحة  وطنية  ت�شريعات  املنطقة  حكومات  جميع 
العقوبات  وتختلف  الت�شريعات.  م�شودة  ب�شياغة  اكتفت  التي  واليمن،  املحتلة،  الفل�شطينية 
بدفع  احلالت،  بع�ص  ويف  بال�شجن،  تق�شي  اأحكاٍم  على  جميعها  تن�ص  اأنها  اإّل  املفرو�شة، 

الغرامات املالية.

يف عام 2004، اأقرت جامعة الدول العربية امليثاق العربي حلقوق الإن�شان الذي يحظر جميع 
ملكافحة  ا�شرتاتيجية  اجلامعة  و�شعت  ذلك،  اإىل  بالب�شر2.  والجتار  العمل اجلربي  اأ�شكال 
الجتار بالب�شر، وطّورت قانوًنا منوذجًيا ب�شاأن مكافحة الجتار بالب�شر، واأن�شاأت وحدة خا�شة 
جتمع التقارير التي تعّدها الدول العربية عن و�شع الجتار بالب�شر فيها. ُيلقي هذا الف�شل 
والكويت  الأردن  يف  بالجتار  املتعلقة  والعمالية  اجلنائية  الت�شريعات  تفا�شيل  على   ال�شوء 

ولبنان والإمارات العربية املتحدة، واجلهود املبذولة حتى اليوم يف جمال حماكمة اجلناة.

4.1.1. اعتماد القوانني الوطنية ب�ضاأن االجتار بالب�ضر 

�شادقت حكومة الإمارات على بروتوكول بالريمو يف كانون الثاين/يناير عام 2009 وهي كانت 
قد اعتمدت القانون الحتادي رقم 51 ب�شاأن مكافحة جرائم الجتار بالب�شر. دخل القانون 
51 حيز التنفيذ يف ت�شرين الثاين/نوفمرب عام 2006 واّت�شم اإ�شداره باأهمية خا�شة نظًرا 
لكونه اأول قانون يف ال�شرق الأو�شط متخ�ش�ص يف مكافحة الجتار بالب�شر. وي�شمل القانون 
اأنواًعا خمتلفة من الجتار بالب�شر ويفر�ص عقوبة ال�شجن مدى احلياة اإذا كانت اجلرمية قد 
ارتكبت با�شتخدام اخلداع اأو القوة اأو التهديد بالقتل اأو الإيذاء البدين اأو التعذيب البدين اأو 
النف�شي. كما ين�ص على عقوبات �شد التجار ترتاوح بني ال�شجن لعام واحد وال�شجن املوؤّبد 
والغرامات املالية التي ترتاوح بني مئة األف ومليون درهم اإماراتي )27500-275000 دولر 

1 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السخرة لعام 1930 )رقم 29(؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحريم 

السخرة لعام 1957 )رقم 105(
2 جامعة الدول العربية، امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، 15 أيلول/سبتمرب 2004، املادتان 9 و10.
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ذلك،  ومع  بالب�شر.  الجتار  على  الق�شاء  نحو  هامة  القانون خطوة  ي�شّكل هذا  اأمريكي(3. 
فاإنه يفتقر اإىل اأحكام ب�شاأن حماية ال�شحايا. لذلك، ويف عام 2010، بادرت اللجنة الوطنية 
ملكافحة الجتار بالب�شر، اعرتاًفا منها بحدود هذا القانون، بتعيني جلنة فرعية للبحث يف 
اإمكانيات تعديل القانون رقم 51 مبا يعّزز حماية ال�شحايا وي�شمن امتثال القانون للمعايري 

الدولية. وقد اأحيلت تو�شيات اللجنة الفرعية اإىل احلكومة لكي ُي�شار اإىل النظر فيها4.

يف الأردن، بداأ الإ�شالح املوؤ�ش�شي ملكافحة الجتار بفعالية عام 2007 مع اإن�شاء جلنة وزارية 
ت�شريعات وطنية  اعتماد  بت�شريع  اللجنة فق�شى  اإجنازات  اأبرز  اأما  العمل5.  لتن�شيق ق�شايا 
ملكافحة الجتار بالب�شر. �شادق الأردن على بروتوكول بالريمو يف حزيران/يونيو عام 2009، 
 .2009 عام  اآذار/مار�ص  بالب�شر يف  الجتار  ب�شاأن مكافحة   9 رقم  قانونه اخلا�ص  واعتمد 
يحّظر هذا قانون جميع اأ�شكال الجتار بالأ�شخا�ص وين�ص على عقوبات ت�شمل ال�شجن لغاية 
باجلن�ص،  الجتار  اأمريكي يف جرائم  دولر   28000 اإىل  ت�شل  مالية  وغرامة  �شنوات  ع�شر 
اأمريكي يف جرائم الجتار  7000 دولر  اإىل  اأ�شهر على الأقل وغرامة ت�شل  ل�شتة  وال�شجن 
حماية  حيث  من  جّدا  تقّدمي  الأردين  القانون  باأن  الباحثني  اأحد  اأفاد  وقد  العاملة.  باليد 
ال�شحايا، لأنه يت�شمن مبداأ عدم معاقبة �شحايا الجتار اإذ ين�ص �شراحة على عدم مقا�شاة 

اأي �شحية لالجتار حتى ولو اأنها ارتكبت ِفعاًل يعتربه القانون جرمية6.

 ،2005 عام  الأول/اأكتوبر  ت�شرين  يف  بالريمو  بروتوكول  على  احلكومة  �شادقت  لبنان،  يف 
واعتمدت القانون رقم 164 ب�شاأن معاقبة جرمية الجتار بالأ�شخا�ص الذي دخل حيز التنفيذ 
يف اآب/اأغ�شط�ص عام 2011 7. يحظر القانون 164 جميع اأ�شكال الجتار بالب�شر وين�ص على 
600 مرة احلد الأدنى الر�شمي  اأق�شاها  15 عاًما ودفع غرامة  اإىل ال�شجن  عقوبات ت�شل 
لالأجور ملرتكبيها و�شركائهم اأو املتواطئني معهم اأو غريهم من املحّر�شني8. �شّكل اإنفاذ هذا 
على  القانون  وي�شتمل  بالب�شر.  الجتار  مكافحة  جمال  يف  البلد  لهذا  مهما  اإجناًزا  القانون 
غري  اجلاين.  اأ�شول  مب�شادرة  يق�شي  حكم  على  ين�ص  كما  ال�شحايا،  معاقبة  عدم  �شرط 
اإذ ل ي�شمن  لل�شحية حق التعبري عن  اأن القانون ل يخلو من الفجوات يف جمال احلماية 
وجهة نظرها خالل املحاكمات اجلنائية، اأو باحلماية يف اأثناء اإجراءات املحاكمة، كما هو 
مطلوب مبوجب بروتوكول بالريمو9. هذا وين�ص القانون على امكانية بقاء املدعى عليه يف 
لبنان خالل فرتة التحقيق ولكنه ل يوجب اإ�شدار اإقامة موؤقتة لل�شحية تغّطي مدة الإجراءات 
القانونية كّلها10. واأخرًيا، يفتقر هذا القانون اإىل التفا�شيل ب�شاأن الدعم واحلماية الواجب 

3 اإلمارات العربية املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: مكافحة االتجار بالبرش يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة: التقرير السنوي 2010-2011 )أبو ظبي، 2011(، الصفحة 8.
4 املرجع نفسه، الصفحة 9.

5 األردن، وزارة العمل: 

 Labour administration and compliance in Jordan: A multi stakeholder collaboration. First 
.22 .p ,2009 .progress report, Oct

6 م. مطر: املعايري القانونية الدولية لحقوق اإلنسان، مداخلة يف مؤمتر من تنظيم مؤسسة املستقبل يف عّمن، األردن، 

29 أيلول/سبتمرب 2010.
7 لبنان، قانون معاقبة جرمية االتجار باألشخاص، رقم 164 الصادر يف 9 كانون الثاين/يناير 2011، تحدد املادة 586 )1( 

األفعال التي يعاقب عليها القانون وهي: الدعارة، أو استغالل دعارة الغري، االستغالل الجنيس، التسّول، االسرتقاق، أو 
املمرسات الشبيهة بالرق، العمل القرسي أو اإللزامي، مبا يف ذلك تجنيد األطفال القرسي أو اإللزامي الستخدامهم يف 

النزاعات املسلَّحة، التورط القرسي يف األعمل اإلرهابية، نزع أعضاء أو أنسجة من جسم املجنى عليه.
8 لبنان، قانون معاقبة جرمية االتجار باألشخاص، رقم 164 الصادر يف 9 كانون الثاين/يناير 2011، املادة 586 )1(.

9 بحسب املادة 6 )2( من بروتوكول بالريمو حول مساعدة وحمية ضحايا االتجار باألشخاص، تكفل كل دولة طرف 

احتواء نظامها القانوين أو اإلداري الداخيل عىل تدابري توفر لضحايا االتجار باألشخاص مساعدات لتمكينهم من عرض 
آرائهم وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة.

10 لبنان، مجموعة العمل ملكافحة االتجار، التوصيات املشرتكة بشأن مرشوع قانون معاقبة االتجار باألشخاص، 1 

حزيران/يونيو 2011.
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منحهما ل�شحايا الجتار الذين تقل اأعمارهم عن 18 عاًما11. يف هذا ال�شياق، �شدر مر�شوم 
لتو�شيح اإمكانية عقد اتفاقات بني وزير العدل واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة التي توفر امل�شاعدة 

واحلماية ل�شحايا الجتار بالب�شر12.

يف الكويت، �شادقت احلكومة على بروتوكول بالريمو يف 12 اأيار/مايو عام 2006. انطالًقا 
بالب�شر من قبل وزارة  من موجبات الربوتوكول، مت اقرتاح م�شروع قانون مكافحة الجتار 
العدل يف عام 2007، وهو على جدول اأعمال الربملان منذ ذلك احلني13. جددت دولة الكويت 
تعهدها ب�شن ت�شريعات ب�شاأن الجتار بالب�شر يف جمل�ص حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة 
يجعل  مما  اليوم،  حتى  القانون  م�شروع  يعتمد  مل  ذلك،  ومع   ،14  2010 عام  اأيار/مايو  يف 
الكويت واليمن الدولتني الوحيدتني يف ال�شرق الأو�شط من غري ت�شريع حمدد ب�شاأن الجتار 
�شيا�شية  زاوية  من  انطالًقا  الكويت  يف  القانون  اإقرار  تاأخر  اإىل  النظر  من  بد  ل  بالب�شر. 
عامي  بني  للربملان  متكّرر  وانحالل  متعددة  وزارية  تعديالت  من  البالد  �شهدته  ملا  وا�شعة 
2008 و2012 15. يرى العديد من املدافعني اأن حقوق الإن�شان يف غياب قانون يجّرم الجتار 
عاماًل رئي�شيًّا ل�شتمرار ا�شتغالل العمال املهاجرين، ولذلك، مار�شوا ال�شغط على احلكومة 

من اأجل امل�شادقة على قانون ين�ص على عقوبات �شديدة16.

4.1.2. اإن�ضاء هيئات الدعم

جهود  تعزز  هيئات  باإن�شاء  القانوين  الإطار  دعم  الأو�شط  ال�شرق  يف  كثرية  بلدان  حاولت 
اأحياًنا �شكل املوؤ�ش�شات، كما  مكافحة الجّتار بالب�شر. فقام عدد من الهيئات التي اتخذت 
هو احلال يف قطر، وت�شّكلت يف اأماكن اأخرى من خالل اإن�شاء جلنة وطنية، كما هو احلال يف 
الأردن واململكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية املتحدة17. اإل اأن الكويت مل ي�شهد بعد 

مثل هذه الرتتيبات املوؤ�ش�شية18.

يف   )NCCHT( بالب�شر  الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  الإمارات  دولة  حكومة  اأن�شاأت 
ني�شان/اأبريل عام 2007 لالإ�شراف على تنفيذ القانون الحتادي رقم )51( وت�شكيل هيئة 
11 بحسب املادة 6 )4( من بروتوكول بالريمو، "تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن 

ونوع جنس ضحايا االتجار باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، وال سيم احتياجات األطفال الخاصة، مبا يف ذلك السكن 
الالئق والتعليم والرعاية". وتنص املادة 7 )ب( من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 أنه عىل كل دولة عضو أن 
تتخذ تدابري فعالة لتوفري املساعدة املبارشة الرضورية واملالمئة النتشال األطفال من أسوأ أشكال عمل األطفال وإعادة 

تأهيلهم ودمجهم اجتمعيًا.
12 لبنان، مرسوم تطبيقي رقم 12 لقانون 164، بشأن رشوط التعاقد مع مؤسسات وجمعيات مساعدة وحمية ضحايا 

االتجار باألشخاص وأصول تقديم املساعدة والحمية، 12 متوز/يوليو 2012.
13 أصدرت دورة الكويت القانون رقم 2006/5 للمصادقة عىل اتفاقية األمم املتحدة امُلعتمدة مبوجب قرار الجمعية 

العامة رقم 25/55 بتاريخ 15 ترشين الثاين/ نوفمرب 2000.
14 مجلس حقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة: التقرير الوطني املقدم عماًل بالفقرة 15 )أ( من ملحق قرار مجلس 

حقوق اإلنسان 1/5، الكويت، KWT/8/6.A/HRC/WG/1,، 22 شباط/فربابر 2010، الصفحة 31.
15 السيد بدري عيد: انتخابات "مجلس أمة 2012" ومستقبل الدميقراطية الكويتية )الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 

شباط/ فرباير 2012(، الصفحة رقم 2. يف فرباير 2010 فازت املعارضة االسالمية يف الكويت عىل األغلبية يف االنتخابات 
الربملانية املبكرة التي دعا اليها األمري الشيخ صباح االحمد الصباح. ولكن يف حزيران/يونيو 2012، أعلنت املحكمة 

الدستورية يف البالد الرشعية االنتخابات وحلت الربملان الجديد.
BBC News: “Arab uprising: Country by country – Kuwait”, http://www.bbc.co.uk/news/
world-19401680  [متت املعاينة يف 14 آب/أغسطس 2012].

16 انظر مثاًل: الجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان: تقرير بشأن أوضاع حقوق اإلنسان يف الكويت 

)مدينة الكويت، 1 ترشين الثاين/نوفمرب 2009(، الصفحة 5.
17 مطر: املعايري القانونية الدولية لحقوق اإلنسان؛ مقابلة مع أمني عام لجنة مكافحة االتجار باألشخاص يف اململكة 

العربية السعودية، قطر، 18 كانون الثاين/ يناير 2012.
18 مطر: املعايري القانونية الدولية لحقوق اإلنسان.
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اإمارات الحتاد ال�شبعة19. تتوىل اللجنة الوطنية  لتن�شيق جهود مكافحة الجتار بالب�شر يف 
ملكافحة الجتار بالب�شر م�شوؤولية تنفيذ خطة عمل قائمة على اأربعة اأركان ترّكز على تطوير 
الت�شريعات والإنفاذ ودعم ال�شحايا والتعاون الدويل. ت�شمل اأن�شطة اللجنة، على �شبيل املثال 
ل احل�شر، مراجعة الت�شريعات الإماراتية حول الجتار بالب�شر بحيث تتما�شى مع املعايري 
الدولية، اإعداد موارد لزيادة الوعي العام بق�شايا الجتار بالب�شر، وتدريب الهيئات والأفراد 

العاملني مع �شحايا الجتار على التعامل مع هوؤلء ال�شحايا20.

يف الأردن، مت ا�شتبدال اللجنة امل�شرتكة بني الوزارات، عماًل بقانون مكافحة الجتار بالب�شر 
عام 2009، باللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�شر )NCT( الرت يرئ�شها وزير العدل، يف 
حزيران/يونيو عام 2009 21. ويف عام 2009 اأطلقت اللجنة الوطنية املذكورة ا�شرتاتيجية 
وطنية وخطة عمل ملكافحة الجتار بالب�شر للفرتة 2010-2012 22. ت�شمل خطة العمل عدًدا 
اإنفاذ  ي�شمن  مبا  العامة  والنيابة  الق�شائية  ال�شلطة  قدرات  بناء  مثل  املهمة،  الأحكام  من 
قانون مكافحة الجتار اجلديد23.  تلتئم اللجنة الوطنية عادة كل اأربعة اأ�شهر غري اأنها مل 
تفعل ذلك منذ اآب/اأغ�شط�ص عام 2010، وذلك ب�شبب التعديالت احلكومية املتتالية وغياب 

التعاون بني الوزارات24.

يف لبنان، مت موؤخرا ت�شكيل جلنة �شياغة تعمل على و�شع ا�شرتاتيجية لإنفاذ قانون معاقبة 
يف  املحامني  لنقابة  التابع  الإن�شان  حقوق  معهد  من  مببادرة  بالأ�شخا�ص  الجتار  جرمية 
بريوت. وتتاألف اللجنة من ممثلني عن املوؤ�ش�شات احلكومية وكذلك عن نقابة املحامني يف 

بريوت25. تعقد اللجنة اجتماعات دورية، ومن املتوقع اأن ت�شدر ال�شرتاتيجية قريًبا26.

4.1.3. اأحكام واردة يف قوانني العقوبات والعمل تنطبق على جرمية االجّتار 

يف  العمل  وقوانني  العقوبات  قوانني  تن�ص  بالب�شر،  الجتار  مكافحة  قوانني  اإىل  بالإ�شافة 
الأردن والكويت ولبنان والإمارات على اأحكام ميكن تطبيقها على جرمية الجتار بالب�شر. 
املت�شلة  الأفعال  جتّرم  اأحكام  عدة  يت�شمن  املثال،  �شبيل  على  الأردين،  اجلنائي  فالقانون 
بجرمية الجتار بالب�شر، مثل التهديد بالقتل اأو العتداء وال�شرب والغت�شاب؛ والدفع اإىل 
النتحار؛ والتعذيب، واحلب�ص الق�شري والقتل27. اإىل ذلك، يت�شمن قانون العقوبات اأحكاًما 
حمددة ميكن التعويل عليها ملقا�شاة مرتكبي الجتار باجلن�ص28، وتفيد مواد عديدة من قانون

19 تضم الهيئة ممثلني عن وزارات االتحاد الداخلية والخارجية والعمل والشؤون االجتمعية والصحة، وهيئة أمن 

الدولة، واملدعون العامون، وهيئة إنفاذ القوانني، وجمعية الهالل األحمر وجمعية حقوق اإلنسان باإلمارات، وكذلك 
مالجئ إيواء ومؤسسة ديب لرعاية النساء واألطفال.

20 اإلمارات العربية املتحدة: اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش، املقّدمة، 

 http://www.nccht.gov.ae/ar/menu/index.aspx?mnu=cat&primenuid 
]متت املعاينة يف 14 آب/ أغسطس 2012[

21 األردن، قانون مكافحة االتجار بالبرش رقم 9 لعام 2009، املادة 4.

22 األردن: اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: االسرتاتيجية الوطنية ملنع االتجار بالبرش وإطار عمل 2012-2010 

)عّمن، 2010(
23 املرجع نفسه، الصفحة 10.

24 مقابلة مع مسؤول يف اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش، وزارة العدل، األردن، ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

25 تحديًدا وزارات العمل والداخلية والعدل والشؤون االجتمعية وقوى األمن الداخيل ومديرية األمن العام.

26 مقابلة مع مسؤول يف معهد حقوق اإلنسان يف نقابة املحامني يف بريوت، أيلول/سبتمرب 2012.

27 األردن، قانون العقوبات لعام 1956 وتعديالته، املواد 13، 208، 292، 30-326، 334، 339، 343، 344، 346، 350، 352.

28 األردن، قانون العقوبات لعام 1960، الفصل الثاين، املادتان 317 و292.
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هذه  اإىل  يلجاأون  الق�شاة  كان  بالأ�شخا�ص29.  بالجتار  املت�شلة  اجلرائم  معاقبة  يف  العمل 
ا  خ�شي�شً امل�شّمم   2009 عام  قانون  �شدور  قبل  الجتار  جرمية  مرتكبي  ملعاقبة  الأحكام 

ملكافحة الجتار.

وت�شمل  بالب�شر،  الجتار  بجرمية  املت�شلة  الأفعال  ا  اأي�شً اللبناين  العقوبات  قانون  يجّرم 
الختطاف واحلرمان من احلرية والغ�ص واخلداع و�شوء ا�شتخدام ال�شلطة وا�شتغالل دعارة 
الغري والتخلي عن قا�شر مقابل املال والتهديد باإحلاق الأذى على نحو غري من�شف30. عالوة 
من  اللبناين  العمل  قانون  يحّد  كما  بالإكراه31،  البغاء  اجلنائي  القانون  يعاقب  ذلك،  على 
�شاعات  وحظر  للعمال،  عقود  اإ�شدار  ا�شرتاط  طريق  عن  والحتيالية  الق�شرية  املمار�شات 
العمل الإ�شافية املفرطة، والن�ص على واجب اأ�شحاب العمل اإعطاء اإجازة �شنوية لعمالهم32. 
من جهة اأخرى، يت�شّمن قانون 1962 ب�شاأن دخول الأجانب اإىل لبنان واإقامتهم فيه عدًدا من 
البنود املهّمة التي ت�شمن احلقوق الأ�شا�شية للعمال املهاجرين، مثل حرية التنقل يف جميع 

اأنحاء الأرا�شي اللبنانية33.

 1987 3 لعام  العقوبات الحتادي رقم  العربية املتحدة، يت�شمن قانون  يف دولة الإمارات 
العديد من املواد التي تفر�ص عقوبات على اجلرائم املتعلقة بالجتار. فتحظر هذه املواد 

الرق34 والختطاف35 والعمل الق�شري والعتداء اجل�شدي، ف�شاًل عن تعري�ص حياة طفل

للخطر36. يعترب قانون العقوبات البغاء الق�شري جرمية جنائية ميكن اأن توؤدي اإىل ال�شجن 

29 إن األحكام ذات الصلة يف قانون العمل األردين رقم 8 لعام 1996 تشمل ما ييل: املادة 12 )و()1( تنص عىل أن 

يعاقب صاحب العمل أو مدير املؤسسة بغرامة  ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد عىل خمسمئة دينار عن كل عامل 
غري اردين يستخدمه دون الحصول عىل ترصيح عمل؛ واملادة 46 تحظر عىل صاحب العمل أن "حسم أي جزء" من 

األجر الذي يدفع خالل مدة ال تزيد عىل سبعة أيام من تاريخ استحقاقه؛ وتحدد املادة 59 أن يتقاىض العامل عن ساعة 
العمل االضافية أجراً ال يقل عن 125يف املائة من أجره املعتاد، و150يف املائة من أجره املعتاد إذا اشتغل يف يوم عطلته 

األسبوعية أو أيام األعياد الدينية أو العطل الرسمية. وتنص املادة 77 عىل أن صاحب العمل يعاقب عن استخدام أي 
عامل بصورة جربية او  تحت التهديد او باالحتيال او باالكراه مبا يف ذلك حجز وثيقة سفره بغرامة ال تقل عن )500( 

خمسمئة دينار وال تزيد عىل )1000( الف دينار، هذا وتنص املادة 18 )ب( من قانون جواز السفر رقم 5 عىل ما ييل: 
يُعاقَب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل ثالث سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمئة دينار وال تزيد 

عىل ألف دينار، أو بكلتا هاتني العقوبتني، كل من ُوجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غري مرشوعة.
30 لبنان، قانون العقوبات، 1 آذار/مارس 1943، بصيغته املعدلة يف 16 أيلول/سبتمرب 1983 و27 أيار/مايو 1993 تباًعا، 

املواد 492، و495، و500، و507، و508، و515، و523، و524، و525، و569، و578، و668.
31 لبنان، قانون العقوبات، 1 آذار/مارس 1943، املادة 523. يف ما يخص االستغالل الجنيس، حالة لبنان فريدة من 

نوعها إذ أن قانون 1931 أجاز البغاء ومل يُعتَمد أي تعديل لهذا القانون أبًدا. لكن يف املقابل، مل يصدر أي ترخيص 
لبيوت البغاء منذ العام 1975 )تقرير عرضته محطة MTV التلفزيونية ضمن برنامج "تحقيق 1": البغاء يف لبنان، 

http://www.youtube.com/watch2v=iRI81FNO-L4 ،2011 ]متت املعاينة يف 2 آذار/مارس 2012[ (
32 لبنان، قانون العمل، 1946، تنص املادة 34 عىل أنه كلم زادت ساعات العمل عىل ست للرجال وخمس للنساء 

وجب عىل رب العمل أن مينح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة ال يجوز أن تقل عن ساعة. كم يجب إعطاء 
األجري يف كل أربع وعرشين ساعة راحة تسع ساعات متوالية. أما املادة 36 فتفرض منح األجراء راحة أسبوعية ال تقل 

عن 36 ساعة بدون انقطاع. وتنص املادة 39 عىل حق األجري يف إجازة سنوية خمسة عرش يوًما بأجر كامل رشط أن 
يكون مستخدًما يف املؤسسة منذ سنة عىل األقل، واملادة 47 عىل وجوب دفع األجور مرة يف الشهر للمستخدمني ومرتني 

للعمل عىل األقل.
33 الجمهورية اللبنانية، قانون تنظيم الدخول إىل لبنان واإلقامة فيه والخروج منه، 10 متوز/يوليو 1962، املادتان 4 و12.

34 دولة اإلمارات العربية املتحدة، قانون العقوبات االتحادي، رقم 3، 1987، تنص املادة 346 عىل ما ييل: "يعاقب 

بالسجن املؤقت من أدخل يف البالد أو أخرج منها إنسانا بقصد حيازته أو الترصف فيه وكل من حاز أو اشرتى أو باع أو 
عرض للبيع أو ترصف عىل أي نحو يف إنسان عىل اعتبار أنه رقيق".

35 دولة اإلمارات العربية املتحدة، قانون العقوبات االتحادي، رقم 3، 1987، تنص املادة 344 عىل ما ييل: "يعاقب 

بالسجن املؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغري وجه قانوين".
36 دولة اإلمارات العربية املتحدة، قانون العقوبات االتحادي، رقم 3، 1987، تنص املادة 350 عىل ما ييل: "يعاقب 
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اإن�شاء دور البغاء واإدارتها37. وين�ص  ع�شر �شنوات، كما ين�ص على عقوبات للم�شوؤولني عن 
اأحكاٍم للحد من املمار�شات ال�شتغاللية  1980 على  لعام  العمل الحتادي رقم )8(  قانون 
من اأ�شحاب العمل، اإل اأنه يغفل ق�شايا الجتار والعمل اجلربي38. تدر�ص وزارة العمل حاليا 
اإمكانية تعديل قانون العمل الحتادي رقم 8 بهدف توفري حماية اأف�شل للعمال من ال�شتغالل، 
رمبا عن طريق تعريف العمل الق�شري وفر�ص عقوبة جنائية على مرتكبيه39. بذلك، ت�شمن 
الوزارة امتثال القانون املنّقح للمعايري الدولية املن�شو�ص عليها يف اتفاقية العمل الدولية رقم 
29 التي تقت�شي من البلدان احلر�ص على معاقبة العمل الق�شري اأو اجلربي كجرمية جنائية، 

و�شمان فعالية العقوبات التي يفر�شها القانون وتنفيذها ب�شرامة40.

جرمية  احلكومة  تعاقب  الجتار،  ملكافحة  حمدد  قانون  غياب  ظل  ويف  الكويت،  يف  اأما 
وزارية43.  قرارات  وعدة  العقوبات42  وقانون  احلايل41  الد�شتور  با�شتخدام  بالب�شر  الجتار 
بالحبس أو بالغرامة التي ال تزيد عىل عرشة آالف درهم من عرض للخطر طفال مل يتم سبع سنوات وكان ذلك يف مكان 

معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غريه".
37 دولة اإلمارات العربية املتحدة، قانون العقوبات االتحادي رقم 3، 1987، تنص املادة 364 عىل ما ييل: "يعاقب 

بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش سنوات كل من حرض ذكرا أو أنثى عىل ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق اإلكراه أو 
التهديد أو الحيلة. وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عرشة سنوات إذا كانت سن من وقعت عليه الجرمية تقل 

عن الثامنة عرشة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب األحوال عىل كل من استبقى شخصا بغري رضاه عن طريق اإلكراه 
أو التهديد أو الحيلة يف مكان بقصد حمله عىل ارتكاب فعل أو أكرث من أفعال الفجور أو الدعارة".

38 تشمل املواد ذات الصلة من قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 8، 1980 ما ييل: املادة 18: 

ال يجوز لوسيط العمل او مورد العمل املرخص له ان يطلب او ان يقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله يف 
العمل او بعده أية عمولة او مكافأة مادية مقابل حصول العامل عىل العمل او ان تستويف من العامل أية مصاريف اال 

وفقا ملا تقرره او تصادق عليه وزارة العمل والشؤون االجتمعية. املادة 60: ال يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل 
لقاء حقوق خاصة اال يف حاالت محددة. وتنص املادة  65 عىل أن الحد االقىص لساعات العمل العادية للعمل البالغني 

مثاين ساعات يف اليوم الواحد او مثان واربعني ساعة يف االسبوع )لكن يجوز زيادة ساعات العمل اىل تسع ساعات يف 
اليوم يف االعمل التجارية واعمل الفنادق واملطاعم(، واملادة 69 عىل أنه ال يجوز ان تزيد ساعات العمل الفعلية 

االضافية عىل ساعتني يف اليوم الواحد اال اذا كان العمل الزما ملنع وقوع خسارة جسيمة او حادث خطري، واملادة 70 
عىل أن يوم الجمعة هو يوم الراحة االسبوعية العادي لجميع العمل فيها عدا عمل املياومة، واملادة 94 عىل أنه 

يجب عىل صاحب العمل ان يوفر اسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من اماكن العمل، وان يزود هذه االمكنة 
باالضاءة املناسبة واملياه الصالحة للرشب ودورات املياه، ثم تضيف املادة 101 أنه عىل كل صاحب عمل يستخدم 

عمال يف مناطق بعيدة عن املدن وال تصل اليها وسائل املواصالت العادية ان يوفر لهم الخدمات اآلتية: وسائل االنتقال 
املناسبة والسكن املالئم واملياه الصالحة للرشب واملواد الغذائية املناسبة ووسائل االسعافات الطبية ووسائل الرتفيه 

والنشاط الريايض، وفيم عدا املواد الغذائية تكون الخدمات املشار اليها يف هذه املادة عىل نفقة صاحب العمل.
39 اإلمارات العربية املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: مكافحة االتجار بالبرش يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة: التقرير السنوي 2010-2011، الصفحة 10.
40 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجريب لعام 1930 )رقم 29(، املادتان 23 و24.

41 دستور دولة الكويت عام 1962، تنص املادة 31 عىل أنه ال يجوز القبض عىل إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد 

إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون . وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة 
بالكرامةوتنص املادة 42 عىل أنه ال يجوز فرض عمل إجباري عىل أحد إال يف األحوال التي يعينها القانون لرضورة قومية 

ومبقابل عادل .
42 قانون العقوبات يف دولة الكويت عام 1960، تنص املواد 178-83 واملادة 185 عىل منع كل شخص من أن يُدخل 

إىل الكويت أو يخرج منها انسانا بقصد الترصف فيه كرقيق، وأن يشرتي أو يعرض للبيع أو يهدي انسانا عىل اعتبار أنه 
رقيق، وتنص املادة 186 عىل أن االغتصاب يعاقب باإلعدام، واملادة 201 عىل معاقبة كل من حمل ذكرا أو أنثى عىل 
ارتكاب الفجور والدعارة، عن طريق اإلكراه أو التهديد. أما املواد 200-04 فتنص عىل أن الدعارة غري قانونية  وكذلك 

أنشطة القوادين والعمالء وأصحاب بيوت الدعارة وكا من يسهل أعمل الدعارة أو يشجعها.
43 الكويت، وزارة الشؤون االجتمعية والعمل؛ القرار رقم 105 لعام 1994، متنع املادتني 1)1( و)2( أصحاب العمل يف 

القطاع الخاص من إجبار األجري عىل العمل أو القيام بأعمل خارج نطاق الوظيفة أو توظيف أجري من دون أجر، كم 
ينص القرار 166 لعام 2007 والقرار 194/أ، لعام 2010 يف املادة األوىل عىل منع أصحاب العمل يف القطاع األهيل من 

حجز وثائق السفر الخاصة بالعاملني لديهم.
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اإل  الجتار،  ت�شكل جرمية  التي  الأفعال  بع�ص  ملحاكمة  قانوين  اأ�شا�ص  على  تعتمد احلكومة 
اأي�شا  الكويت  تعتمد  بالب�شر.  الجتار  �شحايا  حلماية  حمددة  اآلية  اأي  حالًيا  متلك  ل  اأنها 
والذي   ،2010 �شباط/فرباير  ال�شادر يف   ،)6 القطاع اخلا�ص )رقم  العمل يف  قانون  على 
ير�شي معايري العمل يف البالد، مبا يف ذلك تدابري للحد من املمار�شات الق�شرية واملخادعة. 
والذي  املا�شية،   45 الـ  ال�شنوات  ُي�شتخدم يف  كان  �شابق  قانون  القانون عن  بهذا  ا�شتعي�ص 
ح�شاب  على  العمل  اأ�شحاب  يراعي  باعتباره  الإن�شان  حقوق  عن  املدافعون  انتقده  قد  كان 
الر�شمية  العطل  واأيام  العمل،  ل�شاعات  6 في�شع معايري جديدة  القانون رقم  اأما  العمال44. 
والإجازات املدفوعة والإجازات املر�شية، ومدفوعات نهاية اخلدمة45. وقد راأى فيه العديد 

اأ�شا�ًشا ملكافحة ممار�شات العمل اخلادعة والق�شرية التي هي عنا�شر اأ�شا�شية لالجتار.

4.1.4. ال�ضكوك القانونية اخلا�ضة التي تنظم عمل العمال املنزليني

ت�شتثني معظم بلدان املنطقة العمال املنزليني من نطاق قوانني العمل فيها، مما ي�شّكل عائًقا 
ملحوًظا  ا�شتثناًء  الأردن حققت  لكن  كعّمال.  هوؤلء  فعالة حلقوق  توفري حماية  اأمام  كبرًيا 
بتعديل قانون العمل لديها يف عام 2008 لإلغاء البند الذي ي�شتثني العمال املنزليني وتكليف 
وزارة العمل اإ�شدار اللوائح املتعلقة بالعمال املنزليني46. يف عام 2009 �شدرت اإحدى اللوائح 
التي حتدد موجبات كل من اأ�شحاب العمل والعمال يف العمل املنزيل، كما ت�شمنت اأحكاما 
2012، بادرت  العمل47. يف عام  العمل، والإجازات املدفوعة الأجر وظروف  تتعلق ب�شاعات 
البحرين بدورها اإىل تو�شيع نطاق تغطية بع�ص اأحكام قانون العمل اجلديد لي�شمل العمال 
املنزليني، مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة بعقود العمل، وح�شابات الأجور والإجازات ال�شنوية 

وت�شوية الرناعات48.

املنزليني،  للعمال  منف�شلة  قانونية  اأحكام  و�شع  اإىل  اأخرى  بلدان  جلاأت  ثانية،  جهة  من 
على �شكل قوانني اأو لوائح. نذكر الكويت ولبنان وقطر واململكة العربية ال�شعودية والإمارات 
العربية املتحدة من بني البلدان التي �شاغت قوانني حمددة لتنظيم العمل املنزيل، لكن هذه 
القوانني مل تنفذ حتى اليوم. ومع ذلك، اعتمدت بع�ص البلدان يف املنطقة لوائح منف�شلة 
تنّظم عمل العمال املنزليني. ين�ص قانون العمل الكويتي، الذي ل ي�شمل العمال املنزليني، 
على و�شع قواعد ولوائح تنّظم العالقة بني العمال املنزليني واأ�شحاب العمل مبوجب قرار 
باحلد  تتعّلق  املنزليني  للعمال  معينة  �شمانات  على   2010 عام  �شدر  قرار  ون�ّص  وزاري49. 
الأدنى لالأجور و�شاعات العمل والإجازات ال�شنوية مدفوعة الأجر50. يف الوقت نف�شه، ُيقال 

اإن م�شروع القانون ب�شاأن العمال املنزليني يخ�شع للمراجعة من قبل اجلمعية الوطنية.

44 انظر:

Agence France Presse: “Kuwait MPs pass new labour law, but sponsor system stays”, Arab 
Times, 14 June 2012, http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/
ArticleID/147218/reftab/96/t/Kuwait-MPs-pass-new-labour-law-but-sponsor-system-stays/
Default.aspx [2012 متت املعاينة يف 14حزيران/يونيو]. 
45 املواد ذات الصلة يف القانون الكويتي للعمل يف القطاع األهيل )رقم 6( 2010 تشمل املادة 10 التي تحظّر عىل صاحب 

العمل تشغيل عملة أجنبية ما مل تأذن لهم الجهة املختصة بالعمل لديه وتوجب الكفيل بتأمني العمل لهم؛ وتحظر املادة 
19 تشغيل من يقل سنهم عن خمس عرشة سنة ميالدية؛ وتحظر املادة 23 تشغيل املرأة يف األعمل الضارة باألخالق والتي 

تقوم عىل استغالل أنوثتها مبا ال يتفق مع اآلداب العامة، وكذلك تحظر تشغيلها يف الجهات التي تقدم خدماتها للرجال 
فقط، وتحظر املادة 64 تشغيل العامل أكرث من مثاين وأربعني ساعة أسبوعيا أو مثاين ساعات يوميا.

46 األردن، القانون رقم 48 لعام 2008 القايض بتعديل قانون العمل. تنطبق عىل العمل املنزليني أيًضا قرارات الحد 

األدىن لألجور الصادرة مبوجب قانون العمل، مبا يف ذلك قرار الحد األدىن لألجور للعام 2011 الذي ينطبق عىل العمل 
املنزليني األردنيني، وقرار الحد األدىن لألجور للعام 2006 الذي ينطبق عىل العمل املنزليني غري األردنيني. 

47 األردن، وزارة العمل، قانون العمل يف املنازل وطهاتها وبستانييها رقم 90 للعام 2009 ومن يف حكمهم.

48 البحرين، قانون رقم 36 للعام 2010 بشأن قانون العمل يف القطاع الخاص.

49 الكويت، قانون العمل يف القطاع األهيل، رقم 6 للعام 2010.

50 الكويت، القرار الوزاري رقم 1182 للعام 2010.
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ب�شرف النظر عن القوانني والأنظمة املذكورة اأعاله، اعتمدت عدة بلدان عقود العمل املوحدة 
التي ت�شكل، يف كثري من احلالت، احلماية القانونية الوحيدة للعمال املنزليني املهاجرين. يف 
لبنان، يحدد العقد املوحد التزامات كل من اأ�شحاب العمل والعمال، ويت�شمن اأحكاما ب�شاأن 
البلدان  وت�شمل  العمل51.  �شروط  من  وغريها  العقد  واإنهاء  العمل  و�شاعات  وامل�شكن  املاأكل 
الأخرى التي تعتمد عقود العمل املوّحدة البحرين والأردن والكويت و�شلطنة ُعمان والإمارات.

4.1.5. املالحقات الق�ضائية يف ق�ضايا االجتار بالب�ضر  

اإن ظهور جمموعة من القوانني املحددة ب�شاأن الجتار بالب�شر يف ال�شرق الأو�شط، بالرغم 
من كونه اإجناًزا ي�شتحق الثناء، مل يوؤد اإىل العديد من املالحقات الق�شائية واإدانة اجلناة. 
يعود هذا النق�ص يف امل�شاءلة وانعدام فر�ص احتكام ال�شحايا للق�شاء اإىل ق�شور يف قدرة 
امل�شوؤولني عن اإنفاذ القانون وغريهم من املعنيني بتحديد هوية ال�شحايا. �شّرح مفكر بارز 
منتظًما  نهًجا  تطور  مل  العربية  احلكومات  من  "العديد  باأن  موؤخرا  املجال  هذا  يف  و�شليع 
ذلك  يف  مبن  الجّتار،  خلطر  عر�شة  يكونون  قد  الذين  الأ�شخا�ص  اأو  ال�شحايا  لتحديد 
املوقوفون بتهمة البغاء اأو العمال الأجانب"52. وكما اأفادت هذه الدرا�شة، غالًبا ما ُيعرث على 
على  الرتكيز  زيادة  اإىل  احلاجة  اإىل  ي�شري  مما  املختلفة،  املهنية  القطاعات  يف   ال�شحايا 

الجتار لأغرا�ص ال�شتغالل يف العمل.

النظم  اعتماد  املنطقة  يف  احلكومات  على  يزال  ل  التحديد،  اآليات  �شعف  اإىل  بالإ�شافة 
وت�شمن  القوانني  اإنفاذ  اأجهزة  بني  الق�شايا  باإحالة  ت�شمح  التي  البيانات  جلمع  الفعالة 
ردوًدا مت�شقة. فغياب نظم البيانات هذه يجعل من ال�شعب متابعة �شري الدعاوى يف النظام 
الق�شائي وحتديد اجلناة ب�شكل وا�شح. يف هذا ال�شياق، اأو�شح الأمني العام لالأمم املتحدة 
ا وتوحيًدا بوا�شطة الدول هي  اأمام اجلمعية العامة اأن "البيانات املجموعة ب�شكل اأكرث ات�شاًقً
التي تتيح مزيًدا من ِدقة التقييم العاملي لأثر الجتار، مع حتديد ال�شالت املهمة والتدفقات 

احلا�شلة بني الدول للم�شاعدة على و�شع حلول هادفة اأكرث"53. 

يف لبنان، ما من بيانات ر�شمية عن ق�شايا الجتار بالب�شر اإذ مل ُيعتمد قانون مكافحة الجتار 
اإل موؤخًرا. والدعاوى الأخرية املرفوعة اأمام حمكمة بعبدا تتناول ق�شايا قا�شرين اأجربهم 
ت على  اأهلهم على الت�شول يف ال�شوارع، والعمل يف املالهي الليلية، وق�شية امراأة �شورية اأُجرِبَ
العام يف جبل لبنان، تنظر دائرة التهام حالًيا يف هذه  ممار�شة الدعارة54. وفقا للمدعي 
 586 باملادة  عماًل  �شواء  على حد  وال�شوريني  واللبنانيني  اجلناة  مقا�شاة  و�شتتم  الدعاوى، 
اأنه  اأكد قا�ص يف حمكمة ال�شتئناف يف بريوت  العقوبات55. كما  اإىل قانون  امل�شافة حديًثا 

ا�شتلم منذ �شهر ني�شان/اأبريل عام 2012 اأربع دعاوى تتعلق بالجتار56. 

لأغرا�ص  باأ�شخا�ص  اجتار  ق�شايا  الآن  حتى  املحكمة  اإىل  املرفوعة  الدعاوى  جميع  تتناول 
51 لبنان، وزارة العمل، عقود عمل العمل املنزليني املهاجرين، رقم 1/19، للعام 2009.

52 انظر:

M. Mattar: The Protection Project: Testimony by Dr. Mohamed Mattar at the Tom Lantos 
Human Rights Commission Hearing, 28 Nov. 2012, p. 3.

 ،170/67/A ،)2010 53 الجمعية العامة لألمم املتحدة: االتجار بالنساء والفتيات، تقرير األمني العام )23 متوز/يوليو

الصفحة 22.
54 مقابلة مع مسؤول يف قرص العدل، جبل لبنان، 18 كانون الثاين/يناير 2012 .

55 مقابلة مع مسؤول يف قرص العدل، جبل لبنان، 18 كانون الثاين/يناير 2012 .

56 تناولت دعوتان قضية امرأتني من الجنسية السورية أجربهم رجل عراقي عىل ممرسة الدعارة. اتهم الجاين 

مبوجب املادة األوىل من القانون اللبناين ملكافحة االتجار، لكن املحكمة مل تصدر حكمها بعد )طلب التحقيق رقم 
2012/8321(. أما الدعوى الثالثة فتناولت قضية رجل سوري مقيم بصورة غري رشعية يف لبنان متهم باستغالل ابنه 

البالغ اثني عرش عاًما إلجباره إياه عىل التسّول )طلب التحقيق رقم 2012/8564(. وتتناول الدعوى الرابعة قضية رجل 
لبناين استهدف قارصين من خالل شبكة االنرتنت لحّضهم عىل ممرسة الجنس معه )طلب التحقيق رقم 2012/8562(.  
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العمال  ا�شتغالل  دعاوى  املحاكم  اإىل  رفعت  كما  الأطفال.  ا�شتغالل  اأو  ال�شتغالل اجلن�شي 
املنزليني، غري اأن هذه الأفعال ل تعترب جرائم جنائية ما مل تنطِو على تعنيف ج�شدي. اأول 
دعوى ق�شائية ناجحة فازتها عاملة منزلية تعود للعام 2007، اأي قبل اعتماد قانون مكافحة 
الجتار يف لبنان. تعلقت الدعوى املذكورة بعاملة منزلية من اجلن�شية ال�شريالنكية تعّر�شت 
لل�شرب ب�شكل متكرر من قبل �شاحبة العمل57. فلجاأت اإىل موؤ�ش�شة كاريتا�ص طالبة امل�شاعدة، 
فتم اإر�شالها اىل امل�شت�شفى لتلقي العالج58. واأو�شح القا�شي قائاًل: "اإن هذه الدعوى هي على 

قدر من الأهمية لأنها تعرّب عن ا�شتعداد القا�شي حلماية ال�شحايا"59.

القانون  مبوجب  بالب�شر  اجتار  دعوى   37 ت�شجيل  مت  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  يف 
51 �شحية و111 مرتكب اجتار،  2011/51. تنطوي الدعاوى املذكورة على  الحتادي رقم 
الجتار  ملكافحة  الوطنية  لّلجنة  ال�شنوي  التقرير  يف  وجاء  جاٍن60.   19 اإدانة  اإىل  اأدت  كما 

بالب�شر: 

ل يف البــالد. يف املا�شــي كانــت جميــع  ن�شــهد تغيــرًيا يف طبيعــة جرائــم الجتــار بالب�شــر التــي ُت�شــجَّ
الدعــاوى تتعلــق بال�شــتغالل اجلن�شــي، اأمــا الآن فثمــة دعــاوى تقــع خــارج نطــاق هــذا ال�شــكل مــن 
ال�شتغالل. كما �ُشّجلت اأي�شا دعاوى قليلة يف ال�شتغالل يف العمل، والعمل الق�شري، ودعاوى اأقل 
يف بيــع الأطفــال ]وهــي مرتبطــة بالتبنــي الــذي يعتــرب غــري قانــوين يف الإمــارات العربيــة املتحدة[61.

الإمارات  يف  املرفوعة  الق�شايا  غالبية  اأن  معهم  اأجريت  التي  املقابالت  يف  املعنيون  اأكد 
ثالثة  وقال  اجلن�شي.  ال�شتغالل  لأغرا�ص  بالأ�شخا�ص  بالجتار  ترتبط  املتحدة  العربية 
ال�شتغالل يف  من  فقط  واحدة  حالة  مع  تعاملوا  اأنهم  دبي  العامة يف  النيابة  من  م�شوؤولني 
العمل يف عام 2010 62. من جهة اأخرى، اأكد م�شوؤولون من النيابة العامة يف اأبو ظبي والنيابة 
العامة الحتادية اأنهم مل يتعاملوا مع اأي حالة اجتار يف العمل63. واأ�شار م�شوؤول كبري يف وزارة 
العمل اإىل اأن قلة دعاوى الجتار يف العمل ُتعزى اإىل وجود �شبكات اأمان خا�شة بال�شتغالل يف 
العمل، واإىل تناول اآليات نزاعات العمل لهذا النوع من الدعاوى ب�شكل مبا�شر بدل اإحالتها 

اإىل اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�شر64.

57 السابقة القضائية  رقم 28063، صادرة عن القايض بتاريخ 9 آذار/مارس 2012. أحيلت الدعوى إىل محكمة البداية 

يف جبيل، جبل لبنان يف 12 أيلول/سبتمرب 2007.
58 أصدر القايض حكمه يف 24 حزيران/يونيو 2010 وفيه: )1( حبس ملدة شهر واحد لصاحب العمل؛ )2( غرامة قدرها 

10 ماليني لرية لبنانية )أي ما يعادل 6700 دوالر أمرييك( تُدفع للضحية كتعويض عن الرضر الجسدي واملعنوي الالحق 
بها؛ )3( حظر املدعى عليه من استخدام أي عامل منزيل لفرتة خمس سنوات. استأنف املدعى عليه قرار املحكمة 

بتاريخ 5 متوز/يوليو 2010 يف محكمة استئناف جبل لبنان ورُدَّ االستئناف يف 31 كانون الثاين/يناير 2011.
59 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العدل، لبنان، يف 26 أيلول/سبتمرب 2011.

60 اإلمارات العربية املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش، مكافحة االتجار بالبرش يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة: التقرير السنوي 2010- 2011، )أبو ظبي، 2011( الصفحتان 12 و13.
61 املرجع نفسه، الصفحة 13.

62 مقابلة مع مسؤول يف النيابة العامة يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2012. النائب العام يف 

النيابة العامة يف ديب أصدر قراًرا يقيض بتشكيل فريق تحقيق خاص للعمل حرصيًا يف قضايا االتجار بالبرش.
63 مقابلة مع مسؤول يف النيابة العامة يف ديب، بتاريخ 1 شباط/فرباير 2012.

64 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، اإلمارات العربية املتحدة ، 29 كانون الثاين/يناير 2012.



107

اخلانة 4.1. اإنهاء ا�ضتخدام االأطفال يف �ضباقات الهجن

يعود تقليد �شباق الهجن يف �شبه اجلزيرة العربية اإىل مئات ال�شنني. يف املا�شي، كان �شباق 
م يف اإطار الحتفالت الجتماعية واملباريات.اأ  الهجن ريا�شة بدوية، وكانت ال�شباقات ُتَنظَّ
وكان الأطفال ممن ل تتجاوز اأعمارهم ال�شنتني اأو الثالث �شنوات ُي�شتخدمون لركوب الهجن 
يف هذه ال�شباقات، ويتم ا�شتقدامهم من بنغالدي�ص وموريتانيا وباك�شتان وال�شودان. بع�ص 
الأهل كان يعلم ما ينتظر اأطفالهم، يف حني كان غريهم يجهل ذلك. اعرتفت كّل من الإمارات 
وقطر ب�شرورة التخل�ص من هذا النوع من عمل الأطفال الذي اأ�شفر عن �شقوط قتلى واإ�شابات 
خمتلفة، مبا يف ذلك اإ�شابات يف العمود الفقري والراأ�ص والأع�شاء التنا�شلية لدى الأطفال.ب 
و�شّجلت حكومة الإمارات اأبرز اإجناز يف ملف مكافحة الجتار بالب�شر باعتمادها القانون رقم 
15 لعام 2005 القا�شي بحظر م�شاركة الأطفال دون �شن 18 يف �شباقات الهجن.ج يف عام 
ا، بادرت وزارة الداخلية الإماراتية بال�شرتاك مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة  2005 اأي�شً
)اليوني�شيف( بدعم اإعادة 4782 طفاًل اإىل بلده الأم.د. قدمت الوزارة 3 ماليني دولر اأمريكي 
لإن�شاء مراكز عبور توفر امل�شاعدة الطبية وغريها من اخلدمات لالأطفال املت�شررين، وجلان 
الرعاية املجتمعية، ونظام للبحث عن الأ�شر، والرعاية الجتماعية لالأطفال، ون�شر احلمالت 
التثقيفية. يف قطر، اأ�شرف املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة على اإعادة 25 طفال اإىل ال�شودان 
بدعم من موؤ�ش�شة قطر. مل يقت�شر دعم الإمارات وقطر على اإعادة الأطفال فح�شب، بل �شمل 
ا اإعادة اإدماجهم يف جمتمعاتهم الأ�شلية، وتقدمي الراكب الآيل )اأو ما ُيعَرف باجلوكي  اأي�شً

الآيل( ليحل حمل الأطفال يف �شباقات الهجن.

اأ. منظمة اإنقاذ الطفولة بال�شويد:

 Save the Children Sweden: Camel jockeys of Rahimyar Khan: Findings of a
 participatory research on the life and situation of child camel jockeys )Peshawar,
.)2005
ب. مقابلة مع م�شوؤول يف اليوني�شيف، الإمارات العربية املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2012. 
 N. Janardhan: Boom amid gloom: The spirit of possibility in the 21st century .ج
Gulf  )London, Ithaca Press, 2011(.

د. مقابلة مع م�شوؤول يف وزارة الداخلية، الإمارات العربية املتحدة، 27 كانون الثاين/يناير 

2012. بح�شب اأرقام وزارة الداخلية، متت اإعادة 879 طفل اإىل بنغالد�ص و543 اإىل موريتانيا 
و1303 اإىل باك�شتان و2057 اإىل ال�شودان. 

يف الأردن، تناولــت وحــدة ال�شــرطة ملكافحــة الجتــار 14 حالــة اجتــار بالب�شــر يف عــام 2012، 
كانــت ح�شيلتهــا 23 �شحيــة65. اأفــاد م�شــدر ق�شائــي اأن احلكومــة حققــت يف 35 حالــة يف 
عــام 2011 - ولحقــت اجلنــاة فيهــا ق�شائًيــا - مبــا يف ذلــك عــدد مــن حــالت الجتــار بالعمال 
املنزليــني لأغرا�ــص العمــل الق�شــري وحالــة واحــدة مــن البغــاء الق�شــري66. واأفاد املدعــي العام 
ــا اأن مكتــب املدعــي العــام قــد تنــاول 14 حالــة اجتــار بالب�شــر يف عــام 2009 )اأي  يف عمــان اأي�شً
قبــل امل�شادقــة علــى القانــون ذات ال�شلــة( وثمــاين حــالت يف عام 2010 67. بــني عامي 2008 
و2010 حققت النيابة العامة يف عدد من حالت بيع الأع�شاء )بيع الكلى( وحالة واحدة من 
الجتار لأغرا�ص ال�شــتغالل اجلن�شــي وحالتي بيع اأطفال، لكن مل تعترب هذه احلالت اجتاًرا 
بالب�شــر مبوجــب القانــون ب�شيغتــه القائمــة يف عــام 2008. واأفــادت النيابــة العامــة عــن ق�شيــة 

65 مقابلة مع مسؤول يف وحدة مكافحة االتجار التابعة ملديرية األمن العام يف األردن، بتاريخ 15 ترشين الثاين/نوفمرب 

2012. أشارت إحصاءات مديرية األمن العام 2012 إىل أن حصيلة الضحايا تضمنت 13 امرأة و 10 رجال يف ثالث قضايا 
اتجار بالعمل املنزليني )شملت تسع نساء(، وقضيتي اتجار باألعضاء )شملتا رجلني( وقضيتي اتجار يف مجاالت أخرى 

من االقتصاد )شملتا أربع نساء ومثانية رجال(.
66 مقابلة هاتفية مع قاٍض يف وزارة العدل، محكمة العدل يف عّمن، األردن، يف 31 أيار/مايو 2012.

67 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العدل، األردن، يف 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.
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ا�شــتغالل جن�شــي يف عــام 2010 وقعــت �شحيتهــا فتاتــان اإحداهمــا مــن املغــرب والأخــرى مــن 
تون�ــص كانتــا تعمــالن يف ملهــى ليلــي ومت بيعهمــا مللهى ليلــي اآخر68.

وكمــا لبنــان، كذلــك الكويــت يفتقر اإىل بيانات حمددة ب�شــاأن املحاكمات بتهمة الجتار ب�شــبب 
غيــاب قانــون ملكافحــة الجتــار بالب�شــر. وعلــم فريــق البحــث مــن خــالل مقابــالت اأجراهــا مــع 
م�شــادر ق�شائيــة بقــرارات ق�شائيــة هامة متعلقة بال�شــتغالل اجلن�شــي. تتنــاول هذه احلالت 
يف املقام الأول الإيذاء البدين واجلن�شــي للعمال املنزليني والأ�شــخا�ص امل�شــاركني يف الأعمال 
اجلن�شــية التجاريــة. جتــدر الإ�شــارة اإىل قــرار واحــد ملحــوظ �شــدر يف كانــون الول/دي�شــمرب 
عــام 2003 واأدان كفيــاًل حملًيــا بتهمــة العمــل اجلــربي وحجــز جــوازات ال�شــفر69. يوّثــق تقريــر 
الوليات املتحدة ب�شاأن الجتار يف الأ�شخا�ص جمريات مالحقة عدد من املواطنني الكويتيني 
ا اإىل  والأجانــب يف عــدة جرائــم تتعلــق ب�شــوء معاملــة العمــال املنزليــني70. وي�شــري التقريــر اأي�شً
عــدة حماكمــات لق�شايــا اجتــار غــري قانــوين بت�شاريــح الإقامــة وا�شــتخدام عمــال مــن دون 

اإ�شــناد اأي عمــل لهــم71. لذلــك، ميكــن اعتبــار احلــالت مبثابــة جرائــم اجتــار.

4.2. تعزيز اإطار العمل املوؤ�ض�ضي 

�شــعت احلكومــات وغريهــا مــن الأطــراف املعنيــة اإىل تو�شــيع دائــرة الت�شــدي لالجتار بالب�شــر 
مبــا يتجــاوز الإطــار القانــوين ملنــع جرميــة الجتــار ومعاقبتهــا بفعاليــة اأكــرب مــن خــالل اإنفــاذ 
القوانني واللوائح الوطنية وحماية ال�شحايا. جتدر الإ�شارة اإىل اإن التفا�شيل الواردة يف هذا 
ا �شاماًل لردود جميع اجلهات املعنية، واإمنا تقدم  الق�شم ل ت�شكل باأي حال من الأحوال عر�شً

ملحة �شــريعة عن خمتلف الآليات امل�شــتخدمة حالًيا.

تهــدف "املبــادرة العربيــة لبنــاء القــدرات الوطنيــة يف جمــال مكافحــة الجتــار بالب�شــر" التــي 
اأطلقتها املوؤ�ش�شة القطرية ملكافحة الجتار بالب�شر وجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب 
الأمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة يف اآذار/مار�ــص عــام 2010، اإىل تعزيــز القدرات 
املوؤ�ش�شــية لأنظمــة العدالــة اجلنائيــة يف املنطقــة، وحت�شــني الآليــات مبــا ي�شمــن الفعاليــة يف 
حتديــد �شحايــا الجتــار بالب�شــر واإحالتهــم ودعمهــم وحمايتهــم، وزيادة الوعــي حول اجلرمية 
وعواقبها72. واأو�شح ممثل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف جمل�ص التعاون 
اخلليجي اأن "دول جمل�ص التعاون اخلليجي عر�شة لالجتار غري امل�شروع ب�شكل عام والجتار 
بالب�شــر ب�شــكل خا�ــص، وذلــك ب�شــبب ثرائهــا وال�شــتقرار و�شــهولة الو�شــول اإليها"، م�شــرًيا اإىل 
اأن "مكتــب الأمم املتحــدة املعنــي باملخــدرات واجلرميــة ياأمــل اأن ت�شــاعد املبــادرة العربيــة 
علــى قيــادة التــزام دول جمل�ــص التعــاون اخلليجــي والــدول العربيــة يف الجتــاه ال�شحيــح، وفقا 

للمعايــري الدولية"73.

68 مقابلة مع مسؤول يف محكمة العدل يف عّمن، األردن، يف 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2011. 

69 قرارات محكمة الكويت أفادت بها محكمة العدل يف عّمن، يف 28 آذار/مارس 2012.

70 للمزيد من املعلومات، راجع تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن اإلتجار بالبرش، 2010 )واشنطن العاصمة، 2011(. 

يشري التقرير إىل أن الكويت قد اتهمت 15 مواطًنا كويتيًا و63 من املغرتبني بجرائم تتعلق باستغالل العمل املنزليني مبا 
يف ذلك جرمية قتل. لكن مل يُصار الحًقا إال لسجن شخصني فقط. كم صدر حكم بالحبس لسبع سنوات بحق صاحب 

عمل كويتي لرضبه عامل)ة( منزيل)ة( حتى املوت.
71 تقرير وزارة الخارجية األمريكية عن اإلتجار بالبرش، 2007 )واشنطن العاصمة، 2008(.

72 املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش: منتدى الدوحة الثاين ملكافحة االتجار بالبرش، ورقة املعلومات األساسية إلطالق 

املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية يف مجال مكافحة االتجار بالبرش، الدوحة يف 16 و17 كانون الثاين/يناير 2012.
73 مقابلة مع ممثل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية لدى مجلس التعاون الخليجي، قطر، 16 كانون الثاين/يناير 

2012. تهدف املبادرة إىل بناء قدرات أبرز أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الهيئات الحكومية وغري الحكومية، عىل تعزيز تطوير 
االسرتاتيجيات الوطنية ورصدها وتطبيقها. وتركز املبادرة العربية أيًضا عىل تعزيز أطر العمل القانونية والتنظيمية بحسب اسرتاتيجية 
الجامعة العربية، وإرساء ائتالف عريب جامع ملكافحة االتجار والحرص عىل جعل آليات رعاية الضحايا أكرث قدرة عىل استيعاب جميع 

أنواع االتجار والنوع االجتمعي للضحايا.  
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اأطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة موؤخــًرا برناجًمــا اإقليمًيــا حلماية العمال املهاجرين يف ال�شــرق 
الأو�شــط )ي�شــكل هــذا البحــث جــزًءا منــه(، بدعــم مــن الوكالــة ال�شوي�شــرية للتنميــة والتعاون. 
و�شتعمل منظمة العمل الدولية مع الهيئات الثالثية الوطنية وغريها من ال�شركاء على حت�شني 
اآليــات تنظيــم هجــرة العمــال واآليــات احلمايــة املتوافرة يف املنطقة. كمــا تخطط املنظمة لعقد 
ال�شــراكات مــع اأبــرز الأطــراف املعنيــة يف املنطقة ملوا�شلــة مكافحة الجتار بغر�ص ال�شــتغالل 

يف العمل. 

4.2.1. عقد دورات تدريب للم�ضوؤولني عن اإنفاذ القوانني

ترافــق اعتمــاد الت�شــريعات اجلديــدة مــع بــذل اجلهــود لتعزيز قدرة ال�شــلطات علــى اإنفاذ هذه 
الت�شريعات. حتقيًقا لهذه الغاية، و�شعت احلكومات �شل�شلة من الربامج التدريبية ملوظفيها. 
يف دولــة الإمــارات، نظمــت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الجتــار بالب�شــر ور�شــات عمــل ودورات 
تدريبية للموظفني العاملني يف دائرة الهجرة وال�شرطة والنيابة العامة، وامل�شوؤولني عن اإدارة 
مالجــئ ال�شحايــا74. هــذا واأن�شــاأت وزارة العمــل يف عــام 2008 وحــدة متخ�ش�شــة لالجتــار 

بالب�شــر �شّمــت اأربعــة مفت�شــني يف دبــي و�شــتة يف اأبــو ظبــي75.

يف الأردن، نّظمت منظمة العمل الدولية يف �شــباط/فرباير عام 2013 ور�شــة تدريب ملفت�شــي 
العمــل و�شبــاط ال�شــرطة واملدعــني العامني حول كيفية حتديد حــالت العمل اجلربي والجتار 
والت�شــدي لهــا. كمــا قدمــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة، بالتعاون مــع احلكومة، برامــج تدريبية 
حــول حتديــد �شحايــا الجتــار بالب�شــر. يف عــام 2011 عقــدت نقابــة املحامــني الأمريكيــة 
)ABA( عــدة ور�شــات عمــل توعويــة لتكويــن قاعــدة اجتهــادات للق�شــاة واملدعــني العامــني يف 
جميــع حمافظــات الأردن76، كمــا نّظمــت، بال�شــرتاك مــع "املعهــد الــدويل لت�شامــن الن�شــاء" 
ور�شة عمل توعوية للمحامني ومنظمات املجتمع املدين، ومديرية الأمن العام وممثلي و�شائل 
ــا دورات توعويــة للقا�شيــات  الإعــالم. يف عــام 2012 نظمــت نقابــة املحامــني الأمريكيــة اأي�شً

اجلديدات77. 

يف لبنان، قام عدد من املنظمات غري احلكومية، مبا فيها منظمة هارتالند األين�ص، ومنظمة 
 ،)ICMPD( كاريتا�ــص، ومنظمــة الروؤيــة العامليــة، واملركز الدويل لتطوير �شيا�شــات الهجــرة
بتنظيم ور�شة تدريب حول ق�شايا حمّددة ملوظفي الهجرة وال�شرطة78. يف اأيلول/�شبتمرب عام 
2011 اأطلقت كاريتا�ص بال�شرتاك مع املديرية العامة لالأمن العام م�شروًعا يف مطار بريوت 
الدويل يهدف اإىل حت�شني ا�شتقبال عاملة املنزل املهاجرة عند و�شولها وحمايتها من الوقوع 
يف الجتــار خــالل اإقامتهــا يف لبنــان عــرب تزويدهــا مبعلومــات حــول حقوقهــا وم�شــوؤولياتها79. 
ــا بتدريــب �شبــاط املديريــة العامــة لالأمــن العــام امل�شــوؤولني عــن اإدارة  وقامــت كاريتا�ــص اأي�شً

74 مقابلة مع مسؤول يف اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش، اإلمارات العربية املتحدة، 29 كانون الثاين/يناير 2012.

75 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

76 مقابلة مع مسؤول يف نقابة املحامني األمريكية، مبادرة سيادة القانون، عّمن، األردن، 16 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 

و27 أيلول/سبتمرب 2012.
77 األردن: اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: موجز أنشطة األشهر األخرية، 29 آب/أغسطس 2011، 

]متت املعاينة يف 12 آب/أغسطس http://www.ahtnc.org.jo/ar/news، ]2012/ملخص-النشاطات-خالل-االشهر-
املاضية

78 قدم املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة عدًدا من برامج التدريب لتحسني الجهود اللبنانية يف مجال مكافحة 

االتجار بالبرش )TELAE( من ترشين األول/أكتوبر وحتى آذار/مارس 2013. يقيض أحد أهداف هذا املرشوع بصياغة 
املسودة األوىل من خطة العمل الوطنية يف مطلع عام 2013. 

79 مقابلة مع مسؤول يف مركز املهاجرين التابع لكاريتاس، بريوت يف 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011. انظر أيًضا:

Daily Star )Lebanon(: “Migrant workers to get warmer welcome”, 9 Sep. 2011, http://www.
dailystar.com.lb/News/Local-News/2011/Sep-148324/09-migrant-workers-to-get-warmer-
welcome.ashx#axzz21pHfWw9V [2011 متت املعاينة يف 24 ترشين الثاين/نوفمرب].
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احلــدود يف املطــار، للتعــّرف اإىل �شحايــا الجتــار، كمــا تعاونــت معهــم لو�شــع اآليــة لالإحالة80.

يف الكويــت، ا�شطلعــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة بــدور بــارز يف توفــري التدريــب املتخ�ش�ــص 
ب�شــاأن الجتــار للمكّلفــني باإنفــاذ القانــون81 الذيــن مت تدريبهــم علــى كيفيــة حمايــة ال�شحايــا 
ــا التدريــب  والتحقيــق يف الق�شايــا ومقا�شــاة اجلنــاة82. وقّدمــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة اأي�شً
ملوظفــي املالجــئ يف الكويــت حــول اإدارة املالجــئ وم�شــاعدة ال�شحايــا، ونظمت جولة درا�شــية 

حــول اإنفــاذ القانــون يف املالجــئ يف بلجيــكا وهولنــدا83.

4.2.2. تعزيز التعاون بني االإدارات 

ــاء مبــادرات مبتكــرة وم�شــرتكة بــني الإدارات لتح�شــني التعــاون  و�شــعت احلكومــات اإىل اإر�ش
والتن�شيق بني املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني يف جمال مكافحة الجتار بالب�شر. يف الأردن، 
علــى �شــبيل املثــال، اأن�شــاأت احلكومــة مكتب الجتار بالب�شــر داخــل وحدة التحقيقــات اجلنائية 
مبديريــة الأمــن العــام: يقــوم اأع�شــاء املكتب وعددهم 25 )مفت�َشــي عمل و23 �شابط �شــرطة( 
بر�شــد الفنــادق واملطاعــم واحلانــات واملالهــي الليليــة84. كمــا قــام وزيــر العمــل بت�شــكيل جلنــة 
خا�شــة مبوجــب املــادة 9)اأ( مــن الالئحــة رقــم 2009/90 )قانــون العمال يف املنــازل وطهاتها 
وب�شــتانييها ومن يف حكمهم( ملعاجلة م�شــاكل العمال املنزليني يف �شــفارات البلدان امل�شّدرة 
للعمالــة85. وقــد عاجلــت هــذه اللجنــة بــني ت�شــرين الأول/اأكتوبــر عــام 2009 و�شــباط/فرباير 

عــام 2010، 477 حالــة "هــروب" لعمــال منزليــني مقيمني يف ال�شــفارة الإندوني�شــية86.

يف الكويــت، مت اتخــاذ عــدد مــن التدابــري ل�شمــان تطبيــق كافــة الت�شــريعات ذات ال�شلــة ومنــع 
ا�شتغالل العمال. يف عام 2010، �شدر قرار وزاري لتمكني وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل 
مــن نقــل العامــل مــن �شاحــب عمــل اإىل اآخر يف احلالت التي يتم فيها تقدمي �شــكوى م�شــروعة 
)مــع عــدم جــواز ذلــك يف مــا يخ�ــص العمــال املنزليــني(87. وقــد اأن�شــاأت وزارة العمــل خم�ــص 
مكاتب لتنظيم عالقات العمل يف البلد، يلجاأ اإليها العمال لت�شــجيل �شــكاواهم88. هذا و�شــكلت 
ــا جلنتــني م�شــرتكتني لتــويّل عمليــات الرتحيــل والنزاعات ب�شــاأن  وزارتــا الداخليــة والعمــل اأي�شً
دفــع الرواتــب. واعــرتف العديــد مــن اأعيــان املهاجريــن وفعاليــات املجتمع املدين اأن امل�شــوؤولني 
يعاجلــون الق�شايــا علــى نحــو اأكرث �شــمولية يف ال�شــنوات الأخرية بف�شل القانــون اجلديد الذي 

ينظــم العمــل يف القطــاع اخلا�ــص )القانون رقم 6 مــن 2010(89.

80 حاليًا، يؤّمن فريق من عرشة موظفني وموظفات من أصحاب االختصاص املداومة املتواصلة يف املطار الستقبال 

العمل املهاجرين وتزويدهم باملعلومات حول حقوقهم.
81 مقابلة مع مسؤول يف مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف الكويت، الكويت، 26 آذار/مارس 2012.

82 املنظمة الدولية للهجرة، دورات تدريبية متهيدية ومتقدمة للمكلفني بإنفاذ القانون حول حمية ضحايا االتجار 

والتحقيق مع الجناة، مقر األمم املتحدة يف الكويت، 6 و7 كانون الثاين/يناير 2011. 
83 املنظمة الدولية للهجرة، تدريب موظفي املالجئ عىل إدارة املالجئ ومساعدة الضحايا، مقر األمم املتحدة يف 

الكويت، من 26 إىل 30 أيلول/سبتمرب 2011؛ املنظمة الدولية للهجرة، جولة دراسية عىل املالجئ يف هولندا وبلجيكا، 
من 20 إىل 22 حزيران/يونيو 2011.

84 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الداخلية، مديرية التحقيق الجنايئ، األردن، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011 و26 أيلول/

سبتمرب 2012.
85 يشمل أعضاء اللجنة ممثلني من وزارة العمل ومديرية األمن العام ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية ونقابة 

مكاتب استخدام العمل املنزليني ومحامي سفارات البلدان املصّدرة للعمل املنزليني.
86 أعفي هؤالء العمل من رسوم اإلقامة، وتم ترحيلهم عىل نفقة السفارة بعد تسديد األجور املستحقة لهم والبالغة 

حوايل 500 ألف دينار أردين.
َي 2266 منها.  87 يف العام 2011، تم تسجيل أكرث من 4 آالف شكوى ذات الصلة بنزاعات العمل وتصاريح اإلقامة، سوِّ

وأفادت وزارة الشؤون االجتمعية والعمل أنها يف العام 2011 سمحت ألكرث من 8 آالف عامل بإبدال مستخدميهم من 
دون موافقة هؤالء األخريين. وأشارت الوزارة املذكورة إىل أن بعض الحاالت تضمن أكرث من عامل واحد.

88 تضم مديرية عالقات العمل يف وزارة الشؤون االجتمعية والعمل الكويتية 320 موظًفا منهم 85 محام.

89 مقابلة مع أحد أعيان مجتمع للمهاجرين، الكويت، 25 آذار/مارس 2012.
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يف دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة، خ�ش�شــت وزارة العمــل مئــة موظــف قانــوين واإداري 
للتحقيــق يف �شــكاوى العمــال �شــد اأ�شحــاب العمل يف البلد90. اأما الهدف من ذلك فهو "ت�شــوية 
النزاعــات يف مهلــة ل تتجــاوز اأ�شــبوعني، وعنــد رف�ــص الت�شــوية �شــواء مــن العامــل اأو �شاحــب 
العمــل، يحــال النــزاع للق�شــاء للف�شــل فيــه ب�شفــة ال�شــتعجال دون حتميــل العامــل اأيــة ر�شــوم 
يف كافــة درجــات التقا�شــي". . واإذا كانــت ال�شــكوى تنطــوي على ق�شية اجتــار، فيجب اأن حتال 

مبا�شــرة اإىل النيابــة العامــة املخت�شــة بالتعامــل مــع حــالت الجتــار.91

4.2.3. تفتي�ص العمل 

تقــوم احلكومــات يف جميــع اأنحــاء املنطقــة بعمليــات تفتي�ــص العمــل ملراقبــة ظــروف العمل. كما 
مت اإن�شــاء اإدارات خا�شة للتحقيق يف ال�شــكاوى. يف الكويت مثاًل، اأن�شــاأت وزارة العمل يف عام 
2009 اإدارة التحقيق يف الهجرة. تلعب هذه التحقيقات دوًرا اأ�شا�شًيا يف  الك�شف عن �شحايا 
الجتــار والعمــل اجلــربي. منــذ اإن�شــاء الإدارة املذكــورة، اأغلقــت وزارة الداخليــة اأكــرث مــن 3 
اآلف �شــركة - معظمهــا مــن �شــركات املقــاولت الكبــرية - وو�شعتهــا علــى القائمــة ال�شــوداء، 
ملنعها من معاودة توظيف العمال املهاجرين. وتعرتف الوزارة قائلة اإنها على الرغم من كونها 
حتقق يف احلالت بانتظام، فهي لي�شــت على علم بجميع ال�شــركات التي ت�شــتخدم املمار�شــات 
ال�شــتغاللية، حيــث اأن بع�ــص �شــفارات بلــدان املن�شــاأ تدخــل يف مفاو�شــات مبا�شــرة مــع الكفيل 
مــن دون اإبــالغ احلكومــة92. غــري اأن فعاليــة هــذا الإجــراء احلكومــي مو�شــع جــدل: فجــاء علــى 
ل�شــان م�شــوؤول يف الحتاد العام لعمال الكويت "اإن وزارة ال�شــوؤون الجتماعية تكرتث ملا يفكر 
بــه �شاحــب العمــل اأكــرث ممــا تكــرتث للقانــون. ل يــزال نظام تفتي�ــص العمــل عر�شة لل�شــك، اأما 

القائمة ال�شــوداء، فال يتم ن�شــرها"93.

يف دولــة الإمــارات، اأن�شــاأت وزارة العمــل وحــدات خا�شــة يف املناطــق الكثيفــة بالعمالــة بهــدف 
توفــري الرعايــة للعمــال املهاجريــن وتوعيتهــم حيــال حقوقهــم94. ومتّكن هذه املكاتــب احلكومة 
مــن حتديــد العمــال املعّر�شــني لالجتــار. عــام 2005، با�شــرت وزارة العمــل اأوىل م�شــاريع 
لوقــف العمــل، التــي تق�شــي مــن جميــع العاملــني وقــف العمــل يومًيــا مــن ال�شــاعة 12:30 ظهــًرا 
حتــى ال�شــاعة 3:00 مــن بعــد الظهــر خــالل اأ�شــهر ال�شيــف )اأي مــن منت�شــف حزيران/يونيــو 
اإىل منت�شــف اأيلول/�شــبتمرب(. بذلــك، احتّلــت دولــة الإمــارات الطليعــة يف تطبيــق مثــل هــذه 

املمار�شــات، ثــم تبعهــا العديــد مــن دول اخلليــج الأخــرى95.

90 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012.

91 اإلمارات العربية املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: مكافحة االتجار بالبرش يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة: التقرير السنوي 2010-2011، الصفحة 31.
92 مقابلة مع مسؤول يف وزارة الداخلية، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.

a.2012 93 مقابلة مع مسؤول يف االتحاد العام لعّمل الكويت، يف الكويت، 27 آذار/مارس

94 بدأ تشغيل هذه الوحدات يف جزيرة ياس وقرية الراحة يف الوثبة، أبو ظبي، ويف املحيسنة يف ديب ويف املنطقة 

الصناعية يف الشارقة. تخطط وزارة العمل لتأسيس املزيد من الوحدات يف القوز يف ديب وراس الخيمة وفجرية والعني.
95 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 9 شباط/فرباير 2013.
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اخلانة 4.2. نظام حماية االأجور 

�شعت احلكومة الإماراتية ملكافحة حجز الأجور عرب اإر�شاء نظام حماية الأجور وهو نظام 
اإلكرتوين )WPS( تقوم من خالله ال�شركات القائمة يف الإمارات بتحويل الأجور لعمالها 
عرب امل�شارف اأو �شركات حتويل الأموال، بدل من الدفع نقًدا. حالًيا، يتلقى حوايل 318 مليون 
عامل اأجورهم من خالل هذا النظام. بعد عامني على بدء العمل بهذا النظام، تعاملت وزارة 
العمل مع 13 األف حالة بقيمة 12 مليون درهم اإماراتي )3.3 مليون دولر اأمريكي(. فاإذا 
تخّلف �شاحب العمل عن دفع اأجر العامل، يبّلغ نظام WPS الوزارة مبا�شرة، وتر�شل الوزارة 
بعد �شهرين مفت�شني لالجتماع ب�شاحب العمل وحماولة ت�شوية امل�شكلة. ت�شعى اأنظمة الر�شد 
ال�شتباقية اإىل جتنيب العامل الوقوع يف حالة ال�شتغالل حيث يحتفظ �شاحب العمل باأجر 

العامل، وبالتايل يلزمه على موا�شلة العمل على اأمل قب�ص م�شتحقاته.

مقابلة مع م�شوؤول يف وزارة العمل، دولة الإمارات العربية املتحدة، 2 �شباط/فرباير 2012؛ 
ال�شنوي  التقرير  بالب�شر:  الوطنية ملكافحة الجتار  اللجنة  العربية املتحدة،  دولة الإمارات 

اخلا�ص مبكافحة الجتار بالب�شر 2010-2011، ال�شفحات 28-27.

واأن�شــاأت �شــرطة دبــي بدورهــا مركــًزا لر�شــد الجتــار بالب�شــر يف عــام 2009، اإّل اأنهــا تواجــه 
العقبات يف تعاملها مع ال�شحايا وال�شحايا املحتملني لالجتار بالب�شر، الذين يخ�شون التعامل 
مــع ال�شــرطة ويخافــون مــن انتقــام اجلنــاة منهــم ومــن الرتحيــل96. ركــز مركــز الر�شــد جهــوده 
على حتديد �شحايا الجتار لأغرا�ص ال�شــتغالل اجلن�شــي، اأما حتديد �شحايا ا�شــتغالل اليد 

العاملــة فال وجــود له عملًيا.

96 مقابلة مع ممسؤول يف وزارة الداخلية، رشطة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2012.
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اخلانة 4.3. الق�ضاء على العمل اجلربي يف قطاع االألب�ضة  

يف الأردن، اأدى ن�شر تقرير لذع يف عام 2006 من قبل جلنة العمل الوطنية بعنوان النزلق 
اىل الجتار بالب�شر والعبودية الق�شرية )الذي يزعم اأن انتهاكات خطرية لقوانني وممار�شات 
العمل الأردنية والدولية ُترتكب بحق العمال املهاجرين يف قطاع �شناعة املالب�ص يف الأردن(، 
اإىل حث احلكومة الأردنية على حت�شني ظروف العمل واملعي�شة يف املناطق ال�شناعية املوؤهلة. 
فاأطلقت احلكومة مبادرة اإ�شالح �شريعة لنظام تفتي�ص العمل ت�شمنت فر�ص العقوبات على 
املخالفني، مبا يف ذلك الإغالق املوؤقت اأو الدائم لبع�ص ال�شركات التي ينتهك اأ�شحاب العمل 
التفتي�ص  2007 قائمة مراقبة  اآذار/مار�ص عام  ا يف  اأي�شً القانون.اأ وو�شعت احلكومة  فيها 
املكثف ملن�شاآت املناطق ال�شناعية املوؤّهلة واأن�شاأت �شجل النتهاكات اخلطرية واملتكررة يف 
العمل. تخ�شع امل�شانع الواردة على قائمة مراقبة التفتي�ص املكثف لعمليات تفتي�ص اأكرث تكراًرا 
للتاأكد من اأنها تعمل على حت�شني امتثالها. فاإذا وجدت موؤ�ش�شة تقرتف انتهاكات متكررة 
لقانون العمل اأو معايري العمال الأجانب، جاز و�شعها على القائمة ال�شوداء اأو قائمة املراقبة.ب 
بالإ�شافة اإىل هذه التدابري، اأن�شاأت الوزارة يف عام 2006 القائمة الذهبية، وهي اآلية ملراقبة 
م�شانع املالب�ص تهدف اإىل �شمان امتثال اأ�شحاب العمل للقانون، وتعر�ص اأمثلة عّمن يلتزم 
باأف�شل املمار�شات يف جمال حقوق العمال وظروف العمل. راجعت الوزارة القائمة الذهبية 
يف عام 2008 بهدف اإ�شافة قواعد اأكرث �شرامة حتد من �شاعات العمل الإ�شافية واحلد 

الأق�شى للمبلغ الذي ميكن اقتطاعه من اأجر العمال لتغطية ترتيبات الإقامة.ج

"م�شروع عمل اأف�شل" يف الأردن هو م�شروع �شراكة بني منظمة العمل الدولية وموؤ�ش�شة التمويل 
الدولية. تاأ�ش�ص يف �شباط/فرباير عام 2008 بهدف حت�شني تناف�شية ال�شناعة عرب تعزيز 
الأداء القت�شادي على م�شتوى ال�شركات وحت�شني المتثال لقانون العمل الأردين ومعايري 
العمل الأ�شا�شية يف منظمة العمل الدولية. اأما نتائج م�شروع عمل اأف�شل يف الأردن املوثقة 
يف تقارير امل�شروع الأربعة، فت�شري اإىل تقدم ملحوظ باجتاه الق�شاء على العمل الق�شري يف 
�شناعة الألب�شة. يف عام 2006، كان من الرائج م�شادرة جوازات �شفر العمال املهاجرين، 
اأما اليوم فمعظهم يحتفظون �شخ�شًيا بجواز �شفرهم. كما ا�شتقّرت ر�شوم ال�شتخدام جلميع 
الفئات با�شتثناء الهنود، لأن عملية التوظيف تتم عرب �شركات تابعة لدولة املن�شاأ حتافظ على 
احلد الأدنى من التكاليف لتغطية الر�شوم الإدارية فقط كر�شوم الطابع الخ. يف العام 2008، 
كان من الرائج ا�شتبدال العقود اأما اليوم فهذه املمار�شة باتت ا�شتثنائية. كما اأن ممار�شة 
احتجاز العاملني قد خّفت ب�شورة ملحوظة. يف هذا الإطار، يف�ّشر مدير م�شروع عمل اأف�شل 
قائاًل: "ثمة حت�شن كبري يف املوؤ�شرات الأ�شا�شية للعمل اجلربي ويعود هذا التح�شن اإىل املقاربة 
القائمة على عدم الت�شامح وعدم التغا�شي وعزم احلكومة الأردنية واأ�شحاب امل�شانع على 

حت�شني الو�شع. وقد و�شلنا الآن اإىل مرحلة ن�شهد فيها على تغري املواقف".د 

اأ. ت�شّمن اإ�شالح نظام التفتي�ص زيادة عدد مفت�شي العمل وال�شالمة وال�شحة املهنيتني، وتوفري التدريب 

املكثف جلميع املفت�شني ل �شيما حول معايري العمل الدولية، ودمج تفتي�ص العمل مع تفتي�ص ال�شالمة 
وا�شتخدام  الأداء  على  القائمة  ال�شخية  احلوافز  خالل  من  املفت�شني  وت�شجيع  املهنيتني،  وال�شحة 

احلوا�شيب يف اأن�شطة التفتي�ص.
ب. ُيحظر على ال�شركة املو�شوعة على القائمة ال�شوداء جلب العمال ال�شيوف. اأما ال�شركات املو�شوعة 

على قائمة املراقبة في�شمح لها ا�شتقدام العمال ال�شيوف بعد موافقة مديرية التفتي�ص على ذلك. 
ج. وزارة العمل، الأردن، اإدارة العمل والمتثال يف الأردن: تعاون بني الأطراف املعنية امل�شرتكة. التقرير 

املرحلي الأول، ت�شرين الول/اأكتوبر عام  2009، ال�شفحة 13. 
د. مقابلة مع م�شوؤول يف م�شروع عمل اأف�شل يف الأردن، الأردن يف 19 �شباط/فرباير 2013. 
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بالإ�شافة اإىل ما �شبق، و�شع الحتاد الدويل لعمال النقل اآليات تفتي�ص لر�شد اأجور وظروف 
عمل البحارة العاملني على ال�شفن التي ترفع اأعالم املالءمة. بح�شب الحتاد الدويل املذكور، 
متّكــن هــذه الأعــالم اأ�شحــاب ال�شــفن مــن التحايــل علــى قوانني العمــل يف بلد امللكيــة، ما يوؤدي 
اإىل خف�ص الأجور، وفر�ص �شــاعات العمل الإ�شافية وظروف العمل غري الآمنة. ومبا اأن هذا 
النوع من ال�شفن لي�ص لديه جن�شية حقيقية، وبالتايل ل يقع �شمن نطاق �شلطة اأي نقابة عمل، 
اتخــذ الحتــاد مبــادرة التنظيــم والتفاو�ــص نيابــة عــن طواقم هذه ال�شــفن على مدى ال�شــنوات 
ــا �شيا�شــات تغطــي هــذه ال�شــفن، مبــا يف ذلــك  اخلم�شــني املا�شيــة97. هــذا وو�شــع الحتــاد اأي�شً
التفــاق اجلماعــي املوّحــد الــذي يحــدد اأجــور وظــروف عمــل جلميــع اأفــراد الطاقــم. وقــد اأوفد 
الحتــاد الــدويل لعمــال النقل 140 مفت�ًشــا اإىل املوانئ الرئي�شــية بهــدف مراقبة اأو�شاع العمال 

فيهــا، بالإ�شافــة اإىل مفت�ــص واحــد مقيم يف م�شر يوؤّمن تغطيــة الدول العربية98.

خدمات اخلط ال�شاخن 

اأن�شــاأت احلكومات يف جميع اأنحاء املنطقة خدمات اخلط ال�شــاخن التي تتيح للعمال امكانية 
تقــدمي ال�شــكاوى. �شــّكلت هــذه الآليــة خطــوة هامــة لت�شــهيل نقــل املعلومــات وتعزيــز ال�شــتجابة 
ال�شــريعة. يف دولــة الإمــارات، اأن�شــاأت وزارة العمــل خًطــا �شــاخًنا ي�شــمح برفــع ال�شــكاوى عــرب 
ا للعمال املنزليني99.  الهاتف اأو عرب الإنرتنت، كما اأن�شــاأت وزارة الداخلية خًطا �شــاخًنا خا�شً
يف الأردن، اأن�شــاأت وزارة العمــل يف عــام 2006 خًطــا �شــاخًنا لتلقــي ال�شــكاوى يف �شــت لغــات. 
وقــت اإجــراء املقابلــة، اأي يف ت�شــرين الثاين/نوفمــرب 2011، اأفــادت الــوزارة بت�شــجيل 1009 
�شكاوى، متت ت�شوية 94يف املائة منها100. لكن جتدر الإ�شارة اإىل اأن عدًدا من املنظمات غري 
احلكوميــة التــي �شــملها البحــث اأفــاد يف املقابــالت باأنــه ي�شــكك يف فعاليــة اخلــط ال�شــاخن101. 
يف ني�شــان/اأبريل 2010، اأن�شــاأت وزارة العمــل يف لبنــان مكتًبــا وخًطــا �شــاخًنا لتلقــي �شــكاوى 
ا تعّر�شت فعالية اخلط  العمل من العمال الأجانب �شد م�شتخدميهم102. يف هذا ال�شياق اأي�شً
ال�شــاخن للت�شــكيك بهــا ب�شــبب قلــة العمــال املهاجريــن العاملــني بوجودهــا وغيــاب اأي بروتوكول 

ملتابعــة املعلومات الــواردة103.

4.2.4. حماية ال�ضحايا واإن�ضافهم: توفري امللجاأ والدعم املادي 

بــادرت بلــدان عديــدة يف املنطقــة اإىل اإن�شــاء موؤ�ش�شــات متخ�ش�شــة تلبــي احتياجــات �شحايــا 
الجتــار. بالتــوازي مــع هــذه املوؤ�ش�شــات، اأقامت عدة �شــفارات لبلدان املن�شــاأ مالجــئ لل�شحايا 

يف حماولــة ل�شــد الثغــرات الكامنــة يف مــا توفــره البلــدان امل�شيفة واملنظمات غــري احلكومية.

97 للمزيد من املعلومات، تصّفح موقع االتحاد الدويل لعمل النقل الذي يوفر تفاصيل بشأن حملة أعالم املالءمة:

http://www.itfglobal.org/flags-convenience/index.cfm. ]2013 متت املعاينة يف6 آذار/مارس[
98 مقابلة هاتفية مع مسؤول يف االتحاد الدويل لعمل النقل، 30 أيلول/سبتمرب 2012.

99 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 2 شباط/فرباير 2012؛ مقابلة مع مسؤولني يف 

وزارة الداخلية، رشطة ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 30 كانون الثاين/يناير 2012.
100 مقابلة مع مفتش عمل متخصص يف مكافحة االتجار، وزارة العمل، األردن، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

101 للمزيد من املعلومات انظر: متكني: الحلقة األضعف: العمل املهاجرون يف قطاعي العملة املنزلية ومصانع املناطق 

الصناعية املؤهلة يف األردن لعام 2010 )عّمن، نيسان/أبريل 2011(، الصفحة 34.
102 انظر:

P. Kollock: “Dialling up complaints”, in Now Lebanon, 15 Sep. 2010, http://www.
nowlebanon.com/NewsArchiveDetails.aspx?ID=201147 [accessed 17 Apr. 2012].

 ]متت املعاينة يف 17 نيسان/أبريل 2012[. انظر أيًضا:
The Economist: “Little better than slavery: Domestic workers in the Middle East have a horrible 
time”, 2 Sep. 2010, http://www.economist.com/node/16953469. 

]متت املعاينة يف 17 نيسان/أبريل 2012[.
103 هيومن رايتس ووتش: بال حمية: إخفاق القضاء اللبناين يف حمية عامالت املنازل الوافدات )نيويورك، أيلول/

سبتمرب 2012(، الصفحتان 2 و3؛ وتقرير وزارة الخارجية األمريكية عن االتجار بالبرش، 2011.
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يف لبنــان، اأر�شــت املديريــة العامــة لالأمــن العــام وكاريتا�ــص عــدًدا مــن اآليــات التعــاون الوثيــق 
لتوفــري حمايــة اأف�شــل للعمــال املهاجريــن. فتــم التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم ت�شمن لكاريتا�ــص 
امكانيــة التواجــد الدائــم يف مركــز التوقيــف الإداري لالأجانــب يف العدليــة لتقــدمي امل�شــاعدة 
الجتماعية والطبية للموقوفني الأجانب. من جهة اأخرى، ي�شمح التعاون الوثيق بني العاملني 
الجتماعيــني يف كاريتا�ــص وموظفــي الهجــرة باإجــراء حتقيقــات معمقة للتعــّرف على ال�شحايا 
املحتملــني لالجتــار بالب�شــر، واإحالتهــم اإىل مالجــئ كاريتا�ــص وبيتها املاأمــون اخلا�ص ب�شحايا 
الجتار104. مت افتتاح دور الإيواء والبيت الآمن يف كاريتا�ص. اإفتتح البيت الآمن يف عام 2005، 
وهــو يت�شــع عــادة لثالثــني �شحيــة اجتار يف وقت واحــد. وغالًبا ما ي�شــتقبل العامالت املنزليات 
ا لجئات عراقيات تعّر�شن لال�شتغالل اجلن�شي اأو ال�شتغالل  املهاجرات كما اأّنه ا�شتقبل اأي�شً
يف العمل. تبقى معظم الن�شاء يف دار الإيواء ملدة ترتاوح بني �شهرين و�شبعة اأ�شهر قبل العودة 
اإىل بلد املن�شاأ، يف حني توا�شل كاريتا�ص متابعة  ق�شاياهن105. بالإ�شافة اإىل ذلك، يوؤّمن دار 
الأمــل، وهــو منظمــة غــري حكومية، الرعاية النهارية للن�شــاء من �شحايا ال�شــتغالل اجلن�شــي، 

وهو يف طور ترميم دار لإيواء الأطفال والن�شــاء ممن وقعوا �شحايا ال�شــتغالل106.

يف دولــة الإمــارات، مت اإطــالق موؤ�ش�شــة دبــي لرعايــة الن�شــاء والأطفــال يف متوز/يوليــو عــام 
2007 لتكون دار الإيواء غري الربحي الأول املرخ�ص يف الإمارات ل�شتقبال الن�شاء والأطفال 
�شحايــا العنــف املنــزيل واإ�شــاءة املعاملــة والجتــار بالب�شــر. ت�شــتوعب من�شــاآت املوؤ�ش�شــة لغايــة 
ا، وت�شم مدر�شة لـ300 طفل. يقدم امللجاأ خدمات �شاملة لل�شحايا، مبا يف ذلك  250 �شخ�شً
الرعايــة الطبيــة والنف�شــية، واإدارة الق�شايــا واخلدمــات القن�شليــة وخدمــات الهجرة والدعم 
القانوين، وكذلك التعليم والتدريب املهني. يف ال�شنوات القليلة الالحقة، مت اإن�شاء دار "اإيواء" 
للن�شــاء والأطفــال �شحايــا الجتــار بالب�شــر يف اأرجــاء دولــة الإمــارات، نذكر منهــا: اأبو ظبي يف 
عام 2008، وراأ�ــص اخليمة يف عام 2010، وال�شــارقة يف عام 2011، بالتعاون مع هيئة الهالل 
الأحمــر الوطنيــة. توؤّمــن دور الإيــواء الثالثــة الدعم الفوري وطويل املــدى ل�شحايا الجتار107.

العمــل  اأي دار لالإيــواء متخ�ش�ــص تديــره احلكومــة ل�شحايــا  الأردن، ل يوجــد حاليــا  يف 
الق�شــري والجتار بالب�شــر. انتهت احلكومة موؤخرا من و�شع مبادئ توجيهية لإن�شــاء وت�شــغيل 
دار اإيواء مماثل ورفعتها اىل رئي�ص جمل�ص الوزراء للموافقة النهائية عليها. حالًيا، تتم اإحالة 
�شحايــا الجتــار اإىل دار الإيــواء اخلا�ــص باحتــاد املــراأة الأردنية اأو دار الإيــواء اخلا�ص بوزارة 
التنمية الجتماعية للن�شاء امل�شتَغاّلت، دار الوفاق. ومع ذلك، ل تتمتع اأي من دور الإيواء هذه 
بالقــدرة علــى تلبيــة احتياجــات �شحايــا الجتــار108. لذلــك، يلجــاأ العمــال املنزليــون املهاجرون 
ــل  ــال، يف عــام 2011، ات�ش ــبيل املث ــى �ش ــاعدة. عل ــى م�ش ــول عل ــفاراتهم للح�ش ــا اإىل �ش غالب
1870 عامــاًل منزلًيــا مــن اجلن�شــية ال�شــريلنكية ب�شــفارتهم يف عمــان لالإبــالغ عــن النتهــاكات 
التي يرتكبها اأ�شحاب العمل بحقهم وظروف العمل القا�شية املفرو�شة عليهم109. بيد اأن دار 
ا من ال�شتجابة على نحو كاف لحتياجات ال�شحايا. وكتبت  الإيواء يف ال�شفارة مل يتمكن اأي�شً
موؤ�ش�شــة متكــني لــوزارة العمــل يف كانــون الثاين/ينايــر عام 2011 ب�شــاأن احتياجــات 37 عامالأ 
منزلًيــا �شــريالنكيا هربــوا مــن دار الإيــواء يف �شــفارتهم لأنهــم مل يتلقــوا الدعم الــكايف فيه110. 

104 أفادت املديرية العامة لألمن العام بأن معظم ملفات العمل املوقوفني تعالج يف فرتة أسبوع واحد كحد أقىص. 

لكن مثة حاالت استثنائية حيث ال ميلك العامل أي أوراق ثبوتية قانونية، متتد فرتة التوقيف يف مديرية األمن العام 
ولكن ال تتخطى الشهر. راجع شاهينيان: تقرير املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة: البعثة إىل لبنان، 

/41/21/A/HRC :التعليقات املقدمة من الدولة بناء عىل تقرير املقرر الخاص، 11 أيلول/سبتمرب 2012، رمز التقرير
.2 .Add

105 مقابلة مع مسؤول يف مركز املهاجرين التابع لكاريتاس لبنان، لبنان، 17 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

106 مقابلة مع مسؤول يف دار األمل، لبنان. 14 كانون األول/ ديسمرب 2011.

107 مقابلة مع مسؤول يف مالجئ "إيواء"، اإلمارات العربية املتحدة، 31 كانون الثاين/يناير 2012.

108 مقابلة مع مسؤول يف وزارة التنمية االجتمعية، األردن، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

109 متكني: بني املطرقة والسندان، الصفحة 8.

110 مقابلة مع مسؤول يف جمعية متكني، 15 ترشين األول/أكتوبر 2012. تعاونت جمعية متكني مع االتحاد النسايئ 

األردين وكاريتاس لتأمني الغذاء والخدمات الطبية وغريها من خدمات اإلنعاش للعامالت املنزليات اللوايت متّكن يف آخر 
املطاف من العودة إىل رسيالنكا.
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هــذا واأن�شــاأت وزارة العمــل �شنــدوق املعونــة الإن�شــانية والقانونية لتوفري الدعــم املايل ل�شحايا 
الجتــار يف م�شانــع املناطــق ال�شناعيــة املوؤهلــة. اأودع اأ�شحاب العمل يف هــذا ال�شندوق مبلًغا 
اإجمالًيــا قــدره 336 األــف دولر اأمريكــي يغّطــي حتــى الآن نفقــات 38 عامــاًل بنغالدي�شــًيا مــن 
الذيــن تقطعــت بهــم ال�شــبل وي�شــعون اإىل العــودة اإىل الوطــن بعــد اأن اأغلــق امل�شنــع حيــث كانــوا 

يعملون111.

ــتوعب  ــواء العامــالت املهاجــرات وي�ش يف الكويــت، تديــر احلكومــة منــذ العــام 2007 دارًا لإي
59 �شــريًرا. قــدم دار الإيــواء هــذا املــاأوى وامل�شــاعدة لأكــرث مــن 3 اآلف امــراأة112. اإل اأنــه مل 
يتمكن من تلبية جميع حاجات العمال املهاجرين املحتاجني اإىل احلماية. نتيجة لذلك، اأن�شاأ 
عــدد مــن ال�شــفارات دور لالإيــواء خا�شــة تلبــي حاجــات جالياتهــا. اأوت ال�شــفارة ال�شــريلنكية 
وحدها 300 عامل منزيل يف العام 2011 113. وقررت احلكومة يف العام 2007 بناء دار اإيواء 
اأكــرب مبيزانيــة 3 ماليــني دينــار كويتي )10700000 دولر اأمريكــي(. واأفادت احلكومة خالل 
زيــارة الباحــث لهــا يف اآذار/مار�ــص عــام 2012 بــاأن دار الإيــواء �شــيفتح اأبوابــه يف العــام 2012 
واأنــه ي�شــتوعب 700 �شــرير و�شــيوؤمن جمموعــة متكاملــة مــن اخلدمــات ت�شــمل الدعــم القانوين 
والجتماعــي والنف�شــي والطبــي114. لكــن �شــهر اآذار/مار�ــص عــام 2013 قــد حــل ومل يفتــح دار 

الإيــواء اجلديــد بعــد115.  

 4.2.5. تعزيز التعاون االأقاليمي

التعاون الأقاليمي بني النقابات العمالية والتدريب 
و�شعــت املنظمــات العماليــة اتفاقــات اأقاليميــة بــني بلــدان املن�شــاأ وبلــدان املق�شــد بهــدف 
تاأمــني حمايــة اأف�شــل للعمــال املهاجريــن. يف ال�شــنوات الأخــرية، بــادرت النقابــات العماليــة يف 
البحريــن والكويــت وُعمــان بالتحــرك حلمايــة العمــال املهاجرين عن طريق التعــاون الأقاليمي 
بني النقابات العمالية واأن�شطة التدريب. يف اأيار/مايو عام 2009، مت التوقيع على التفاقات 
الثنائيــة الثــالث الأوىل ب�شــاأن حمايــة حقــوق العمال املهاجرين يف كولومبو و�شــريالنكا116. اأما 
الأطراف املوقعة على هذه التفاقات ف�شملت قادة مراكز الحتادات العمالية الوطنية الثالثة 
يف �شــريالنكا ونظرائهــم يف كّل مــن البحريــن والأردن والكويــت. ويف كانــون الثاين/يناير عام 
2012، مت التوقيع على اتفاقات ثنائية بني الحتاد العام للنقابات العمالية النيبالية والنقابات 

العماليــة يف البحريــن والكويت.

111 انظر:

US Department of State: “Jordan: Victims Assistance Fund”, in Trafficking in Persons 
Report 2009: Commendable initiatives around the world, http://www.state.gov/j/tip/rls/
tiprpt/123130/2009.htm

]متت املعاينة يف 24 ترشين الثاين/نوفمرب 2011[
112 يؤمن أربعة موظفون يف امللجأ الذي تديره الحكومة خدمات الدعم النفيس واالجتمعي والخدمات الطبية األساسية.

113 انظر:

ITUC: Annual survey of violations of trade union rights: Kuwait 2012, http://survey.ituc-csi.
org/Kuwait.html?lang=en. ]2012 متت املعاينة يف 15 حزيران/يونيو[

114  ب. شعبان: "امللجأ الجديد للعمل األجانب يتّسع لسبعمئة عامل"، جريدة األنباء الكويتية، 14 شباط/فرباير 2012.

http://www.alanba.com.kw/absolutenmnew/templates/local2010.aspx?articleid=267259&zo
neid=14&m=2012 0. ]متت املعاينة يف 16 حزيران/يونيو[

115 مراسلة مع مكتب منظمة العمل الدويل يف الكويت، 28 شباط/فرباير 2013.

116 انظر:

ILO, MIGRANT: Bilateral trade union agreements on migrant workers’ rights between 
Sri Lanka and Bahrain, Kuwait and Jordan, 2009, http://www.ilo.org/dyn/migpractice/
migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=32

]متت املعاينة يف 24 آب/أغسطس 2011[.
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يف ال�شــياق عينه، ُبذلت اجلهود ملعاجلة �شــكاوى العمال املهاجرين بطريقة اأكرث فعالية. على 
�شــبيل املثــال، اأن�شــاأ الحتــاد العــام لعّمــال الكويــت مكتًبا يف عــام 1994 ملعاجلة �شــكاوى العمال 
املهاجرين. ومنذ ذلك احلني، يتطّور الدعم الذي يقدمه هذا املكتب للعمال املهاجرين ب�شتى 
الطــرق، مبــا يف ذلــك متابعــة الق�شايــا العالقــة يف وزارة العمــل واحلر�ــص على ح�شــول العمال 
علــى تعوي�ــص منا�شــب117. موؤخــًرا، كتــب رئي�ــص الحتاد العام لعمال الكويت اإىل وزارة ال�شــوؤون 
الجتماعيــة والعمــل ب�شــاأن القــرار الأخــري لــوزارة الداخليــة الــذي يق�شــي بالقب�ــص علــى األفــي 
�شــخ�ص مــن املّتهمــني بانتهــاك قوانــني الإقامــة. وطلــب رئي�ــص الحتــاد يف ر�شــالته اإىل الــوزارة 
اإعالمــه باملــكان حيــث �شــيجري توقيــف هــوؤلء املتهمــني وال�شــماح بزيــارة العمــال املهاجريــن 
املوقوفــني "للنظــر يف اأ�شــباب وظــروف توقيفهــم وتوفــري امل�شــاعدة الإن�شــانية لهــم علــى اأف�شــل 

وجــه ممكن" على حــد قوله118.

ــوق  ــج حلق ــز الرتوي ــا اأمــام تعزي ــة فتحــت املجــال اأي�شً ــال العاملي ــات العم ــري اإىل اأن نقاب ون�ش
العمال املهاجرين وحمايتها. ومثاًل على ذلك، اأطلق الحتاد الدويل لعمال البناء والأخ�شاب 
)BWI( حملــة حــول حقــوق العمــال املهاجريــن  وذلــك يف اأعقــاب موؤمتــره العاملــي الثــاين يف 
عــام 2009، ومتثــل جوهر احلملة با�شــتخدام العمــال املهاجرين وتنظيمهم يف نقابات عمالية 
وتعزيز حقوقهم بغ�ص النظر عن و�شعهم كمهاجرين119. وقد �شّجلت حملته لغاية الآن عدًدا 
من الإجنازات، ومنها ا�شــتخدام 5000 عمال مهاجر يف اآ�شــيا وال�شــرق الأو�شــط. ومن خالل 
اأعمالــه يدعــم الحتــاد اجلهــود التــي يبذلها املنت�شــبني له يف خمتلف البلــدان للحد من عر�شة 

العمــال لال�شــتغالل وتقدمي اخلدمــات للمحتاجني.

بناء ال�شراكات مع املوؤ�ش�شات الدولية
 

و�شــمل منــوذج تعــاون اآخــر مثــري لالهتمــام اللجنــة الوطنيــة حلقــوق الإن�شــان يف قطــر ومركــز 
الت�شامــن الأمريكــي120. مت التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم بــني الطرفــني يف عــام 2009، ولحًقــا 
يف عــام 2011 للتجديــد. وتنطــوي املذكــرة علــى تعزيــز التعــاون بــني املوؤ�ش�شــتني بهــدف تطويــر 
ــة والعمــل للعمــال يف قطــر. يف هــذا الإطــار،  ــة لتح�شــني ظــروف املعي�ش ــة الوطني عمــل اللجن
ــاأ )نيبــال و�شــريالنكا والفلبــني( لإذكاء  اأن�شــاأت املنظمتــني برنامــج التبــادل مــع بلــدان املن�ش
الوعــي وبنــاء اجل�شــور بــني املوؤ�ش�شــات الوطنيــة حلقــوق الإن�شــان، ونقابــات العمــال واملنظمــات 
غــري احلكوميــة. كمــا نّفــذ املركــز الأمريكــي للت�شامــن تدريًبــا للمدربني بال�شــرتاك مع اللجنة 
الوطنيــة حلقــوق الإن�شــان، وذلــك با�شــتخدام كتيب حقوق العمال الــذي اأعّدته اللجنة الوطنية 
لزيــادة الوعــي حــول حقــوق العمــال املهاجريــن يف قطر. اأّما الهدف من هذه ال�شــراكة فيق�شي 
برت�شــيخ التعــاون وا�شتك�شــاف املبــادرات اجلديــدة التــي ميكــن التعــاون علــى تنفيذهــا. وقعــت 
ــا علــى مذكــرة تفاهــم مــع منتــدى املهاجريــن يف اآ�شــيا للعمــل مًعــا مــن  اللجنــة الوطنيــة اأي�شً
اأجــل النهو�ــص بحقــوق العمــال يف دولــة قطر ومنع الجتار بالأ�شــخا�ص يف بلدان املن�شــاأ وبلدان 

املق�شــد علــى حد �شــواء121.

التعاون بني بلدان املن�شاأ وبلدان املق�شد 
حتــّدث العديــد مــن امل�شــوؤولني احلكوميني ممــن اأجريت معهم املقابالت عــن الطبيعة الدورية 
للهجــرة التــي ت�شــرتك فيهــا اجلهــات الفاعلــة يف بلدان املن�شــاأ وبلــدان املق�شد على حد �شــواء. 
وبهــدف تقويــة التعــاون بــني الأقاليم، اأطلقت دولة الإمــارات العربية املتحدة حوار اأبو ظبي يف 

117 مقابلة مع مسؤول من االتحاد العام لعمل الكويت، الكويت، 27 آذار/مارس 2012.

118 االتحاد العام لعمل الكويت، رسالة إىل وزارة الشؤون االجتمعية والعمل يف الكويت، رقم 2012/210، 25 أيلول/

سبتمرب 2012.
119 للمزيد من املعلومات حول هذه الحملة العاملية، انظر موقع االتحاد الدويل لعمل البناء واألخشاب عىل الرابط اآليت:

http://www.bwint.org/
120 مقابلة مع مسؤول يف مركز التضامن األمرييك، قطر، 18 ترشين األول/أكتوبر 2012.

121 رسالة الكرتونية مع مسؤول يف منتدى آسيا للمهاجرين، الفلبني، 12 ترشين الثاين/ نوفمرب 2012. تم التوقيع عىل 

مذكرة التفاهم بني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ومنتدى آسيا للمهاجرين يف 16 أيار/مايو 2012 وهي سارية لسنتني.
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عام 2008 لتعزيز النهج التعاوين بني بلدان املن�شاأ وبلدان املق�شد نحو تنمية العمالة الوافدة 
املوؤقتــة. لتعزيــز هــذا التعــاون مــن الناحيــة العمليــة، مت اإطــالق عــدد مــن امل�شــاريع الرائــدة مــع 
البلدان املُر�ِشــَلة بهدف احلد من ا�شــتغالل العمال. على �شــبيل املثال، عملت حكومة الإمارات 
ب�شــكل وثيــق مــع الهنــد والفلبــني منــذ عــام 2009 لإن�شــاء اإطــار متعــدد الأطــراف يحــدد حقــوق 
العمــال بعقــود موؤقتــة وواجباتهــم. ويجــري حاليا اختبار عدد من املبادرات، مبا يف ذلك نظام 
التحقــق مــن �شحــة العقــود الــذي يربــط بــني اإدارات العمــل يف بلــدان املن�شــاأ واملق�شــد ملراقبــة 

اإجــراءات التوظيف علــى نحو اأوثق122.

4.2.6. التوعية العامة وحمالت الدعوة وانخراط املجتمع املدين

ــة يف املجتمــع املــدين لزيــادة الوعــي حــول ال�شــتغالل يف  �شــعت احلكومــات واجلهــات الفاعل
العمل واحتكام ال�شحايا اإىل الق�شاء. ففي الإمارات، اأطلقت وزارة العمل برامج توعية حول 
ق�شية الجتار بالب�شر من خالل حمالت ون�شرات واأفالم مرتجمة اإىل 12 لغة، وذلك بهدف 
اإعــالم املهاجريــن بحقوقهــم يف العمــل123. واأطلقــت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الجتــار بالب�شــر 
حملــة اإعالميــة يف مطــاري اأبوظبــي و العــني، و�شــملت لوحة اإعالمية وتوزيع من�شــورات يف �شــت 

لغات.

يف الأردن، تعاونــت وزارة العمــل مــع املنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف جمــال اإذكاء الوعي 
حــول الجتــار باليــد العاملــة مــن خــالل اللوحــات الإعالنيــة والإعالنــات العامــة يف ال�شحافــة 
ا دليلــًل حول حماية العمال املنزليني الأجانب124. هذا  وعلــى الراديــو. كما ن�شــرت الوزارة اأي�شً
واأطلق مركز عدالة لدرا�شات حقوق الإن�شان حملة دعوة ب�شاأن حقوق العمال املهاجرين وبناء 
قــدرات اجلهــات الفاعلــة املحليــة حلماية العمال. وقد ركــزت هذه الربامج على حماية العمال 
املنزليــني مــن ال�شــتغالل والجتــار. بالإ�شافــة اإىل مــا �شــبق، دخلــت منظمــة تن�شــيق الأبحــاث 
املتعلقــة بالإيــدز والتنقــل )CARAM( اآ�شــيا يف �شــراكة مــع مركــز عدالــة يف حملــة مــن اأجــل 
حتقيــق حمايــة قانونيــة اأف�شــل، وحقوق الإن�شــاف والو�شول اإىل العدالة للعمــال املهاجرين يف 

بلدان املن�شــاأ واملق�شد125.

ويف لبنــان، عملــت اجلمعيــة الن�شــائية "ن�شــوية" علــى زيــادة الوعــي ب�شــاأن الق�شايــا التــي 
تهــم العامــالت املهاجــرات يف لبنــان، مبــا يف ذلــك العن�شريــة ورهــاب الأجانــب، وذلــك عــن 
طريــق املدّونــات اللكرتونيــة التفاعليــة وحمــالت ال�شــوارع واأ�شــرطة الفيديــو. ترّكــزت جهــود 
الدعــوة الأخــرية لــدى جميعــة "ن�شــوية" علــى التمييــز احلا�شــل علــى ال�شــواطئ عقــب اإ�شــدار 
وزارة ال�شــياحة يف ني�شــان/اأبريل عــام 2012 التعميــم رقــم 5 الــذي يلــزم املوؤ�ش�شــات املالكــة 
لأحوا�ص ال�شباحة ب�شمان امل�شاواة يف املعاملة وعدم التمييز جتاه جميع العمالء على اأ�شا�ص 
العــرق اأو النــوع الجتماعــي اأو اجلن�شــية اأو الإعاقــة126. اأجــرت "ن�شــوية" م�شــًحا لعينــة مــن هذه 
املوؤ�ش�شــات يف لبنــان، واأظهــرت مــن خــالل و�شــائط الإعــالم الجتماعي ا�شــتمرار التمييز �شد 
العمــال املنزليــني املهاجريــن، وق�شور ال�شــلطات جلهــة اإنفاذ التعميم اجلديد127. كما اأن�شــاأت 
اجلمعيــة املذكــورة يف عــام 2011 مركــًزا ملجتمعــات املهاجريــن حيــث تتاح للعمــال املهاجرين، 
مبــا يف ذلــك العمــال املنزليــني، فر�شــة الو�شــول اإىل اأجهــزة الكمبيوتــر وتنظيــم الجتماعــات 
والفعاليات املجتمعية والوقفات الحتجاجية امل�شاندة لزمالئهم من العمال املهاجرين الذين 

لقــوا حتفهــم يف البــالد.

ــا، اأ�شــرف املجل�ــص الدمنركــي لالجئــني علــى حملــة منا�شــرة م�شــرتكة اأطلقتهــا  يف لبنــان اأي�شً
122 اإلمارات العربية املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش: مكافحة االتجار بالبرش يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة: التقرير السنوي 2011-2012، الصفحات 26 و27 و28.
123 املرجع نفسه، الصفحة 22.

124 مقابلة مع مسؤول يف وزارة العمل، األردن، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

125 مقابلة مع مسؤول يف مركز العدالة، األردن، 15 ترشين الثاين/نوفمرب 2011.

126 وزارة السياحة اللبنانية: التعميم رقم 5 حول أماكن السباحة، 25 نيسان/أبريل 2012.

127 مقابلة مع مسؤول يف جمعية "نسوية"، 24 أيلول/سبتمرب 2012.
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جمموعــة موؤلفــة مــن خم�ــص منظمــات غــري حكوميــة لتوعيــة عامة النا�ــص حــول نظــام الكفالة. 
تكمــن اأهميــة هــذه احلملــة يف اأنهــا جمعــت، للمــرة الأوىل، جميــع اجلهــات الفاعلــة يف املجتمــع 
املــدين يف عمــل واحــد يرمــي اإىل تعزيــز حمايــة العمــال املهاجريــن يف البــالد. ويف متوز/يوليــو 
عام 2010، مت اإن�شاء جمموعة العمل ملكافحة الجتار )CTWG( املوؤلفة من مركز الأجانب 
يف كاريتا�ــص لبنــان، ومنظمــة هارتالنــد األين�ــص، ومنظمــة كفــى، وموؤ�ش�شــة الروؤيــة العامليــة، 
بهدف اإدراج مو�شوع الجتار بالب�شر على الأجندة ال�شيا�شية، وبناء اإطار اأف�شل للتن�شيق بني 
املنظمــات غــري احلكوميــة التــي تتعامــل مــع هــذا املو�شــوع، واإعداد مــواد اإعالميــة حول جرمية 
الجتــار بالب�شــر. قامــت جمموعــة العمــل ملكافحــة الجتار بالب�شــر من بــني اأن�شــطتها العديدة، 
بتحليل م�شروع القانون املقرتح لالجتار بالأ�شخا�ص من جهة اأوىل واملعايري واملبادئ املعتمدة 
يف الأمم املتحــدة ودولًيــا مــن جهــة ثانيــة. ثــم و�شعــت، علــى �شــوء التحليــل املذكــور، جمموعــة 
�شــاملة مــن التو�شيــات ب�شــاأن الت�شــريع املقــرتح، ت�شــم التعديــالت والإ�شافــات والقرتاحــات 

لت�شــريعات اإ�شافيــة اأخــذ ببع�شها �شانعو ال�شيا�شــات. 

يف الكويــت، حاولــت اجلمعيــة الكويتيــة للمقومــات الأ�شا�شــية حلقــوق الإن�شــان زيــادة الوعــي 
حــول �شــرورة اإ�شــراك املجتمــع املــدين يف ق�شايــا حقــوق العمــال املهاجريــن والتمييــز �شدهم. 
فاأطلقــت حملــة حتــت �شــعار اتخذتــه مــن اأقــوال النبــي حمّمد)�شلعــم(: "اأعــِط العامــل اأجــره 
قبــل اأن يجــّف عرقــه"128. بعــد ذلــك، بــداأت مبــادرات الدعــوة امل�شــرتكة بــني املنظمــات غــري 
احلكوميــة يف بلــدان املن�شــاأ واملق�شــد بالظهــور. على امل�شــتوى الإقليمي، نظــم برنامج التدريب 
على الدبلوما�شــية بالتعاون مع منتدى اآ�شــيا للمهاجرين موؤخًرا برناجًما لبناء القدرات ب�شــاأن 
حمايــة العمــال املهاجريــن ذوي املهــارات املتدنية، بهدف بناء التحالفات وتقوية التن�شــيق بني 
املنظمــات العماليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلمعيات الوطنية حلقوق الإن�شــان يف بلدان 

املن�شــاأ واملق�شد129.

128 مقابلة مع مسؤول من الجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان، الكويت، 1 نيسان/أبريل 2012.

129 جرى الربنامج التدريبي األول يف لبنان يف أيار/مايو عام 2012، والثاين يف قطر يف تترشين األول/ أكتوبر عام 2012.
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الف�سل 5
الطريق اإىل الأمام

ال�شرق  حكومات  جميع  ت�شمح  مل  ما  اأدناه  املف�شلة  ال�شاملة  الإ�شالحات  اإجراء  ميكن  ل 
فانعدام  ال�شواء.  على  واملهاجرين  املحليني  العمال  وبتمثيل  اجتماعي  حوار  بقيام  الأو�شط 
احلرية النقابية يف بع�ص بلدان املنطقة مينع العمال من متثيل اأنف�شهم ومن اإ�شماع �شوتهم 
ورعاية م�شاحلهم. ويتوجب على احلكومات ال�شماح باحلرية النقابية واملفاو�شة اجلماعية 
للتعاون  تو�شيات  الف�شل  هذا  يعر�ص  اإن�شاًفا.  اأكرث  جمتمع  لقيام  لزًما  �شرًطا  باعتبارها 
الجتار  لظاهرة  لال�شتجابة  و�شركائها  الدولية  العمل  ملنظمة  املكونة  الهيئات  بني  الفني 

بالب�شر والعمل اجلربي يف ال�شرق الأو�شط.

5.1. حت�ضني اإدارة هجرة االأيدي العاملة

تنطوي جميع الإ�شالحات الرامية اإىل مكافحة الجتار بالب�شر على عن�شر اأ�شا�شي وطموح 
يق�شي باإعادة النظر يف الآليات املعتمدة لإدارة هجرة الأيدي العمالة يف اأكرث البلدان ا�شتقطاًبا 
لها يف املنطقة. فاإ�شالح نظام الكفالة ي�شمح بحماية اأف�شل حلقوق الإن�شان والعمل اخلا�شة 
بالعمال املهاجرين، خا�شة واأن النظام احلايل يرتك لالأفراد حرية ا�شت�شدار اإجازات العمل 
والإقامة ومينح اأ�شحاب العمل �شلطة غري مربرة على العمال. فالجتار بالب�شر يف املنطقة 
ُيعزى يف جانب كبري منه اإىل "اختالل فظيع يف هجرة الأيدي العاملة يف اقت�شادنا املعومل"1. 
ومن البدائل املجدية، تفوي�ص وزارات العمل مبراقبة عملية ا�شتقدام العمال، بالتعاون مع 
بلدان املن�شاأ، وتلقي �شكاوى املهاجرين واأ�شحاب العمل والتحقق من �شحة الدعاءات ب�شاأن 
التعر�ص ل�شوء املعاملة واحلر�ص على اتخاذ التدابري الالزمة. وميكن اإن�شاء دائرة ت�شرف 
على العمال بعقد موؤقت داخل وزارة العمل، ي�شتعني بها اأ�شحاب العمل ل�شتخدام العمال. 
كما ميكن للحكومات تفوي�ص وزارات العمل بالنهو�ص برفاه جميع العمال، مبن فيهم العمال 

املنزليون، واحلر�ص على احرتام حقوقهم وم�شتحقاتهم يف العمل.

لدى �شياغة الأطر الوطنية الناظمة حلقوق العمال املهاجرين، ميكن للحكومات وال�شركاء 
الجتماعيني ال�شتعانة باتفاقيات العمل الدولية ذات ال�شلة، اأي اتفاقية العمال املهاجرين 
لعام  تكميلية(،  )اأحكام  املهاجرين  العمال  واتفاقية   )97 )رقم   1949 لعام  )مراجعة(، 
1975 )رقم 143(، واحلر�ص على مبادئ امل�شاواة يف املعاملة وتكافوؤ الفر�ص وعدم التمييز. 
كما اأن اتفاقية حماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�شرهم التي اعتمدتها الأمم 
املتحدة عام 1990 تناولت تلك احلقوق مبزيد من التف�شيل والتو�شيع. بالتايل ت�شكل هذه 

1 انظر:

J. Chuang: “Beyond a snapshot: Preventing human trafficking in the global economy”, in 
Indiana Journal of Global Legal Studies )2006, Vol. 13, No. 1, Winter(, p. 138.
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التفاقيات الثالثة ميثاًقا �شاماًل حلقوق املهاجرين وركيزة قانونية ت�شرت�شد بها ال�شيا�شات 
ال�شيا�شات، لدى ت�شميم  بالعمال املهاجرين. وميكن مل�شلحي  املعنية  الوطنية  واملمار�شات 
باإطار  ال�شتعانة  املهاجرين،  العمال  اإدارة وحماية  اإىل حت�شني  الرامية  ال�شيا�شات  وتطوير 
العاملة، وهو كناية عن جمموعة  اليد  الدولية املتعدد الأطراف لهجرة  العمل  عمل منطمة 
فريدة من املبادئ والتوجيهات واملمار�شات احل�شنة ناق�شتها الهيئات الثالثية املكونة ملنظمة 

العمل الدولية2.

5.2. تو�ضيع نطاق التغطية القانونية لت�ضمل الفئات ال�ضعيفة من العمال

وال�شركاء  املكونة  للهيئات  الفنية  امل�شاعدة  لتقدمي  ا�شتعداد  على  الدولية  العمل  اإن منظمة 
القوانني  ت�شكو  احلايل،  الوقت  يف  القانونية.  التغطية  نطاق  تو�شيع  اأجل  من  الجتماعيني 
من تغطية منقو�شة، اإذ ت�شتثني قوانني العمل بع�ص فئات العمال كالعمال املنزليني وعمال 
املهاجرين، ل  العمال  فئة  فيها  العمل  قوانني  تغطي  التي  البلدان  العديد من  الزراعة. ويف 
تتمتع هذه الفئة من العمال بذات احلقوق التي يتمتع بها العمال الوطنيون. فعند الت�شدي 
الجتماعيون  وال�شركاء  احلكومات  ت�شمن  واملهنة،  ال�شتخدام  يف  التمييز  من  النوع  لهذا 

امتثاًل اأف�شل ملبادئ امل�شاواة يف املعاملة والفر�ص.

وال�شركاء  احلكومات  تو�شى  اأف�شل،  بحماية  املهاجرين  العمال  جميع  اإحاطة  اأجل  ومن 
العمل(،  قوانني  اإ�شالح  عن  بدياًل  )ولي�ص  العمل  قوانني  اإ�شالح  مبوازاة  الجتماعيون، 
مبراجعة عقود العمل املوحدة بحيث تتفق ب�شكل اأوثق مع املعايري الدولية. ولعل عقود العمل 
النموذجية اآلية فعالة حلماية املهاجرين من ال�شتغالل. فالعقد اجليد يورد ب�شراحة جميع 
امل�شتحقة،  والإجازات  العمل،  و�شاعات  لالأجور،  الأدنى  احلد  على  املطبقة  الدنيا  املعايري 
اأن عقود  الدرا�شة ك�شفت  اأن هذه  التمثيل. غري  وال�شالمة، وحق  املوؤمنة، وال�شحة  واملزايا 
العمل املوحدة املعمول بها حالًيا يف ال�شرق الأو�شط تنق�شها بنود مهمة، مثل احلق القانوين 
يف ف�شخ عقد العمل بعد انتهاء فرتة الختبار. بالتايل ل بد من مراجعة تلك العقود على �شوء 

املعايري الدولية.

اأنها  اآليات حتديد احلد الأدنى لالأجور �شعيفة ن�شبًيا يف املنطقة العربية، مع العلم  وتبقى 
�شرورية ملعاجلة اخللل يف القدرة التفاو�شية وغياب املفاو�شة اجلماعية الفعالة3. فبح�شب 
اتفاقية حتديد امل�شتويات الدنيا لالأجور )رقم 131( لعام 1970، من اأبرز الأهداف حماية 
الأو�شط  ال�شرق  حكومات  جددت  لقد  النخفا�ص".  �شديدة  الأجور  من  بالأجر  "العاملني 
التزامها باإعداد درا�شة حول اعتماد حد اأدنى لالأجور يف املنطقة يف اأثناء الجتماع الثالثي 
الذي عقد يف عمان عام 2012 حول �شيا�شات الأجور4. اإن اعتماد حد اأدنى لالأجور للفئات 
الوطنيني  العمال  بني  التمييز  دون  من  العمل،  قطاعات  خمتلف  يف  العمال،  من  ال�شعيفة 

والوافدين، يحمي العمال الذين يتقا�شون اأجوًرا �شديدة النخفا�ص من ال�شتغالل.

ولدى اعتماد تلك التدابري، ل بد من احلر�ص على عدم التقليل من تقدير بع�ص القطاعات، 
منها قطاع العمل املنزيل، وتاليف خطر اعتماد حد اأدنى لالأجور يف القطاعات التي تعتمد 
التي يهيمن عليها  الأدنى لالأجور يف القطاعات  الن�شاء دون احلد  العاملة من  الأيدي  على 
رجال ذوي مهارات مماثلة5. فاعتماد احلد الأدنى لالأجور ال�شامل جلميع القطاعات يحد 

2 منظمة العمل الدولية: اإلطار املتعدد األطراف ملنظمة العمل الدولية بشأن هجرة األيدي العاملة: مبادئ وارشادات غري 

ملزمة من أجل نهج قائم عىل الحقوق ازاء هجرة األيدي العاملة )جنيف، 2006(
3 يف املنطقة، وحدهم لبنان واألردن فيهم حد أدىن لألجور.

4 منظمة العمل الدولية: خالصة ونتائج، االجتمع الثاليث اإلقليمي حول سياسات األجور يف الدول العربية، والذي عقدته 

منظمة العمل الدولية برعاية وزارة العمل يف اململكة األردنية الهاشمية، عّمن، 17-20 أيلول/سبتمرب 2012.
5 انظر: 

ILO: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal 
protection )Geneva, Jan. 2013(, pp. 79–78.
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من  يحد  كما  الوطني،  انتمائهم  اأ�شا�ص  على  املهاجرين  العمال  �شد  التمييز  ممار�شة  من 
التناف�ص بني بلدان املن�شاأ، خا�شة واأن بع�ص البلدان حاولت احلفاظ على قدرتها التناف�شية 
الأدنى لالأجور  اأن احلد  اأجور عمالها. كما  الأجنبية بالمتناع عن تنظيم  العمل  اأ�شواق  يف 
يحول دون ت�شنيف العمال، وبخا�شة العمال املنزليني، ويحر�ص على تطوير ال�شيا�شات التي 

متنح اأر�شية من احلقوق الأ�شا�شية جلميع العمال املهاجرين.

من اأجل معاجلة التغطية املنقو�شة لقوانني العمل التي ت�شتثني فئة العمال املنزليني، ميكن 
العمال  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  باتفاقية  ال�شتعانة  الجتماعيني  وال�شركاء  للحكومات 
الإطار  اإعداد  عند   )201 )رقم  بها  امللحقة  والتو�شية   2011 لعام   )189 )رقم  املنزلني 
املعياري الناظم للعمل املنزيل. فتح�شني ظروف العمل يف هذا القطاع ينعك�ص اإيجاًبا على 
امل�شاواة بني اجلن�شني، خا�شة واأن تقديرات املنظمة ت�شري اإىل وجود 2.1 مليون عامل منزيل 
واأن ُخم�ص العامالت يف املنطقة يعملن كعامالت منزليات6. ويف �شهر  ال�شرق الأو�شط،  يف 
ت�شرين الأول/اأكتوبر عام 2012، عقدت منظمة العمل الدولية موؤمتًرا ثالثًيا اإقليمًيا رفيع 
العمل  ملنظمة  املكونة  الهئات  مع  اتفق  حيث  املنزليني،  للعمال  الالئق  العمل  حول  امل�شتوى 

الدولية يف املنطقة على �شرورة تو�شيع اآليات احلماية الوطنية لت�شمل العمال املنزليني7.

اإن املناق�شات اجلارية حول اعتماد عقد منوذجي موحد للعمال املنزليني يف بلدان جمل�ص 
التعاون اخلليجي تتيح ل�شانعي ال�شيا�شات يف املنطقة فر�شة ذهبية لإعداد عقد منوذجي 
189 املتعلقة ب�شروط وظروف ال�شتخدام، مبا فيها تلك  يتما�شى مع اأحاكم التفاقية رقم 
اليومية  الراحة  وفرتات  املدفوعة،  ال�شنوية  والإجازة  العمل،  و�شاعات  بالأجر،  املتعلقة 
اإل  والعودة  العمل  عقد  بف�شخ  املتعلقة  الأحكام  جانب  اإىل  وامل�شكن،  واملاأكل  والأ�شبوعية، 

الوطن.

5.3. تطوير اآليات الوقاية

على مدى ال�شنوات الأخرية، برزت اأكرث فاأكرث اأهمية التدابري الواقية من العمل اجلربي يف 
احلد من ن�شبة التاأثر بال�شتغالل، والت�شدي للطلب على العمل اجلربي، وتعزيز اآليات اإنفاذ 

القانون والردع8.

5.3.1. احلاجة اإىل اإجراء بحوث اإ�ضافية من حيث النوعية والكمية

اإن البحث الذي اأجرته منظمة العمل الدولية يف لبنان والأردن لهذه الدرا�شة نفذ قبل التدفق 
الهائل لل�شوريني اإىل املنطقة. لذا تدعو احلاجة لإعادة النظر يف اأو�شاع الالجئني ال�شوريني 
والعمال املهاجرين يف �شوء ال�شراع امل�شتمر واآثاره على �شوق العمل يف البلدان املجاورة. اإذ 
اأ�شبحت ظروف عمل ومعي�شة النازحني واملجتمعات امل�شيفة اأكرث �شوء، ما زاد من عر�شة 

بع�ص الأفراد لال�شتغالل. 

التي  الكمية  الدرا�شات  املزيد من  اإىل  برزت احلاجة  الدرا�شة،  لهذه  الإعداد  ففي معر�ص 
على  الدولية  العمل  منظمة  اإن  املنطقة.  بلدان  كل  يف  بالب�شر  الجتار  انت�شار  مدى  حتدد 
ا�شتعداد لتقدمي امل�شاعدة الفنية بغية ت�شميم واإجراء درا�شات وطنية �شاملة تر�شم ل�شانعي 

6 املرجع نفسه، الصفحة 31.

7 ميكن االطالع عىل عدد من مواد املؤمتر عىل املوقع اآليت:

http://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_EVT_DOC_AR_3/lang--ar/index.htm
]متت املعاينة يف 7 آذار/مارس 2012[

8 انظر:

ILO: Report  for discussion at the Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and 
Trafficking for Labour Exploitation, concerning the possible adoption of an ILO instrument 
to supplement the Forced Labour Convention, 1930 )No. 29(, Geneva, Feb., p. 25.
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�شبق  لقد  مالئمة.  حلول  اقرتاح  من  يتمكنوا  كي  امل�شكلة  عن  وا�شحة  �شورة  ال�شيا�شات 
وزامبيا. كما  و�شريالنكا  ومولدافيا،  اأرمينيا، وجورجيا،  درا�شات كمية يف  اإجراء  للمنظمة 
يو�شى باإجراء املزيد من الأبحاث حول القت�شاد ال�شيا�شي للعمل يف جمال اجلن�ص، بغية 
فهم اأف�شل لظاهرة الجتار بالب�شر بغر�ص ال�شتغالل اجلن�شي اجلربي. كما تربز احلاجة 
اإىل اأبحاث تركز على الأطفال ملعرفة اإن كانوا يتعر�شون لأ�شاليب الجتار بالرا�شدين املبينة 

يف هذه الدرا�شة، اأو اأنهم يتعر�شون لأ�شاليب اأخرى تقت�شر على الأطفال.

5.3.2. تدابري للحد من العر�ضة للعمل اجلربي

العمل  خلطر  العمال  من  الفئات  بع�ص  تعر�ص  من  للحد  تدابري  الوقائية  التدابري  ت�شمل 
العمال، ومراقبة  اآليات ا�شتخدام  اجلربي. يف ما يخ�ص العمال املهاجرين، ميكن حت�شني 
باإمكان  كما  التدريب9.  خدمات  وتكثيف  الت�شريعي  الإطار  وتطوير  ال�شتخدام،  مكاتب 
بلدان ال�شرق الأو�شط النظر يف اعتماد نظام موحد لرتخي�ص واعتماد مكاتب ال�شتخدام 
اخلا�شة، ي�شرت�شد باتفاقية منظمة العمل الدولية ب�شاأن وكالت ال�شتخدام اخلا�شة )رقم 
181( لعام 1997. عندها، يتوجب على �شاحب العمل ال�شتعانة مبكاتب ال�شتخدام اخلا�شة 
املعتمدة يف بالده، وعدم التعامل يف بلدان املن�شاأ اإل مع املكاتب املعتمدة يف تلك البلدان. كما 
يلعب التعاون الدويل دوًرا مهًما يف تنظيم عملية ال�شتخدام، اإذ ي�شمح بتوحيد املعايري بني 
بلدان املن�شاأ واملق�شد وتعزيز التعاون بني خمتلف الأجهزة املعنية باإنفاذ القوانني. فكل ذلك 

ي�شاعد يف ف�شح ومعاقبة كل من ميار�ص التعديات ويروج لهجرة م�شاوية لالجتار. 

�شوق  يف  اخلا�شة  ال�شتخدام  مكاتب  توؤديه  اأن  ميكن  الذي  الدور  مب�شروعية  الإقرار  ومع 
الرقابة  غياب  اأدى  لقد  اجلودة،  عالية  خدمات  تقدم  منها  العديد  واأن  خا�شة  العمل، 
تتف�شى  قانونية  غري  �شوق  قيام  اإىل  ال�شتخدام  مكاتب  بني  والتناف�ص  املنا�شبة  احلكومية 
فيها اأوجه الحتيال والإ�شاءات. فال بد من م�شاءلة مكاتب ال�شتخدام التي توؤدي دوًرا مهًما 
وعلى احلكومات  الوطنية.  الت�شريعات  انتهكت  كلما  املهاجرين  العمال  ا�شتخدام  يف عملية 
اإن�شاف العمال املهاجرين، واأن تالحق مكاتب  ومنظمات املجتمع املدين التي ت�شاعد على 
تتجاوز احلدود  م�شوؤوليات  وتتوىل  املهاجرين  العمال  ر�شوًما من  تتقا�شى  التي  ال�شتخدام 

املن�شو�ص عليها يف القانون.
فالإدانات الق�شائية مبثابة رادع لالآخرين العاملني يف املجال ذاته. لقد اعتمدت الفيليبني 
"بند امل�شوؤولية امل�شرتكة" الذي يحّمل مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة يف بلدان املن�شاأ واملق�شد 
م�شوؤولية م�شرتكة عن اأية جتاوزات حا�شلة. بالتايل ينبغي الرتويج لبند امل�شوؤولية امل�شرتكة 
ومن  م�شوؤولياته.  من  ا�شتخدام  مكتب  اأي  يتن�شل  ل  كي  العمل،  عقود  جميع  يف  وت�شمينه 
توفر  التي  القانونية  امل�شاعدات  مراكز  اإن�شاء  ينبغي  الإ�شرتاتيجية،  الدعاوى  ت�شهيل  اأجل 
القدرة  حمدودي  اأو  للرتحيل،  املعر�شني  املهاجرين  للعمال  املجانية  القانونية  ال�شت�شارات 
للو�شول  التوا�شل  �شبل  اأو  املال  تاأمني  يف  العراقيل  يواجهون  الذين  العمال  اأو  التنقل،  على 
اأ�شحاب  من  وغريهم  الجتماعيون  وال�شركاء  للحكومات  وميكن  املحاكم.  يف  العدالة  اإىل 
املثال،  البحث عن بديل ملكاتب ال�شتخدام اخلا�شة. على �شبيل  ا  اأي�شً الأ�شا�شيني  الأعمال 
ميكن اإن�شاء تعاونيات للعمال املهاجرين، مبن فيهم العمال املنزليون، للعب دور الو�شيط يف 
عملية التوظيف10. فت�شاعد تلك التعاونيات على ت�شهيل عملية ا�شتخدام منظمة ور�شمية من 

دون املرور مبكاتب ال�شتخدام.

واإقرار  الوطنية  القانونية  الأطر  بتعزيز  الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شيا�شات  �شانعو  يو�شى  كما 
اأحكام غري جزائية ل تعاقب ال�شحايا على �شلوعهم باأن�شطة غري قانونية، ب�شرط اأن يكون 

9 املرجع نفسه، الصفحة 26.

10 يف مفهوم التوصية رقم 193 بشأن تعزيز التعاونيات، 2002، "يعني تعبري "التعاونية" جمعية مستقلة مؤلفة من 

أشخاص اتحدوا مًعا طواعية لتحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم االقتصادية واالجتمعية والثقافية املشرتكة عن طريق منشأة 
مملوكة ملكية جمعية ويرشف عليها دميقراطيًا".
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اتفاقية  من   26 املادة  يف  عليها  من�شو�ص  التقدمية  الأحكام  وتلك  ق�شرًيا.  فيها  �شلوعهم 
ال�شرت�شاد  ميكن  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة   .)2005( بالب�شر  الجتار  ملناه�شة  اأوروبا  جمل�ص 
باملبادئ والتوجيهات ال�شادرة عن املفو�شية العليا حلقوق الإن�شان التي تو�شي بعدم تعري�ص 
غري  ب�شورة  اإقامتهم  اأو  دخولهم  ب�شبب  املقا�شاة  اأو  الإدانة  اأو  لالعتقال  الجتار  �شحايا 
قانونية يف بلدان العبور اأو املق�شد، اأو ب�شبب �شلوعهم يف اأن�شطة غري قانونية طاملا يرتتب 

ذلك مبا�شرة عن تعر�شهم لالجتار.
5.3.3. تفعيل تفتي�ص العمل

وميكن ملفت�شيات العمل اأن تلعب دوًرا مهًما يف مراقبة مواقع العمل والتثقيف والتوعية، للوقاية 
من ا�شتغالل العمال يف بلدان املنطقة. اإن مفت�شيات العمل قادرة على دخول اأماكن العمل، 
وهي بالتايل قادرة على التحذير والتحرك يف مراحل مبكرة قبل اأن يتفاقم الو�شع ويتحول 
اإىل عمل جربي. لكن توخًيا للفعالية، ل بد من جتهيزها باملوارد الب�شرية واملادية الالزمة 
حتى تتمكن من تغطية كامل الأرا�شي الوطنية، مبا فيها املناطق النائية حيث يتعر�ص عمال 
الزراعة اأو مربو املا�شية لال�شتغالل مثاًل. لقد قام بع�ص البلدان يف املنطقة باإن�شاء وحدات 
تفتي�ص  باإن�شاء وحدات  الآخر  البع�ص  بالب�شر، وقام  العمل معنية مبكافحة الجتار  لتفتي�ص 
وقائًيا  دوّرا  العمل  تفتي�ص  ويلعب  والداخلية.  العمل  وزارتي  بني  التعاون  تقوم على  م�شرتكة 
مهًما مع مكاتب ال�شتخدام اخلا�شة التي تخ�شع عادة لقانون العمل، خا�شة واأن التعديات 

التي تقرتفها تلك املكاتب قد توؤدي اإىل العمل اجلربي11.
اإن منظمة لعمل الدولية م�شتعدة لتقدمي امل�شاعدة الفنية للحكومات كي تطور قدراتها على 
مثل  حمددة  قطاعات  على  خا�ص  بوجه  الرتكيز  من  بد  ول  وحت�شنها.  العاملة  اليد  اإدارة 
البناء و�شيد الأ�شماك والزراعة، التي تنطوي على مهن خطرية تعمل فيها اأعداد كبرية من 
التعر�ص  املنا�شب وحمايتهم من  للتدريب  العمال  اإخ�شاع  للحر�ص على  املهاجرين،  العمال 
للعنف. كما ينبغي اإيالء اهتمام خا�ص للعمال املنزليني املقيمني مع الأ�شر؛ فينبغي التفكري 
اأطر قانونية مالئمة حتر�ص  اأحكام ت�شمح ملفت�شي العمل بدخول املنازل، مبوازاة  اإقرار  يف 
فنية  اإر�شادات  اإعداد  على  حالًيا  تعمل  الدولية  العمل  ومنظمة  املنزل.  حرمة  احرتام  على 
حول التفتي�ص املتعلق بالعمال املنزليني. كما يجوز اتخاذ تدابري للحر�ص على تنظيم قطاع 
الأعمال الرتفيهية وال�شياحية ورقابته ل�شمان توفر الظروف الوظيفية واملعي�شية الآمنة فيه.

5.4. احلر�ص على و�ضول ال�ضحايا للق�ضاء و�ضبل التعوي�ص

اإىل  اأجل حماية فعلية ل�شحايا العمل اجلربي، ل بد من متكينهم من تقدمي ال�شكاوى  من 
ال�شلطات املخت�شة والو�شول اإىل الق�شاء واحل�شول على تعوي�شات عن الأ�شرار التي حلقت 
بهم. تو�شى حكومات ال�شرق الأو�شط بالتفكري يف اإمكانية اعتماد ت�شريعات تزيل العراقيل 
التي حتول دون و�شول ال�شحايا اإىل الق�شاء، مثاًل من خالل منح ال�شحايا حماية خا�شة اأو 
اإجازات اإقامة موؤقتة )ملن اأوراقه غري قانونية(، اأو بفر�ص العقوبات على ال�شلطات التي ل 

تالحق ال�شكاوى التي ت�شلها12.
فال بد من التعوي�ص عن ال�شرر املادي واملعنوي الذي يلحق بالعامل لإعادة تاأهيله وال�شماح 
التي تفتقر  التي عانى منها. تو�شى حكومات املنطقة  التبعية  بالعي�ص جمدًدا بعيًدا عن  له 
اإىل نظام تعوي�ص فعلي بدرا�شة جدوى خمتلف الآليات، منها مثاًل اإن�شاء �شندوق حكومي اأو 
تعزيز الأحكام املن�شو�ص عليها يف قوانني مكافحة الجتار لال�شتح�شال على التعوي�ص من 

املخّلني بالقانون13.
11 انظر:

ILO: Report for discussion at the Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and 
Trafficking for Labour Exploitation, concerning the possible adoption of an ILO instrument 
to supplement the Forced Labour Convention, 1930 )No. 29(, Geneva, Feb., p. 26.

12 املرجع نفسه، الصفحة 38.

13 انظر:

ILO: Conclusions of the Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for 
Labour Exploitation, Geneva, 15 Feb. 2013, p. 4.
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5.5. توطيد حتالف العمال واأ�ضحاب العمل يف وجه العمل اجلربي واالجتار

5.5.1. منظمات العمال

ُتعترب النقابات العمالية �شريًكا اأ�شا�شًيا يف مكافحة العمل اجلربي. لقد دعمت منظمة العمل 
الحتاد  بقيادة  والجتار،  واجلربي  العمل  وجه  يف  العمالية  للنقابات  عاملًيا  حتالًفا  الدويل 
له.  الت�شدي  يف  النقابات  ودور  اجلربي  العمل  حيال  للتوعية  العمالية،  للنقابات  الدويل 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  النقابات  لت�شمل  املنظمة  تقدمها  التي  امل�شاعدة  نطاق  تو�شيع  وميكن 
املعنيني حتديًدا  النقابيني  املن�شقني  القدرات، وم�شاعدة  وبناء  القانونية،  املنا�شرة  بتقدمي 
بالعمل اجلربي والجتار. كما ميكن تفعيل م�شاركة النقابات العمالية يف خمتلف الهيئات، 

على غرار اللجان الوطنية التي �شكلتها بع�ص بلدان املنطقة ملكافحة الجتار بالب�شر.

الأطر  مبوجب  العمال  جلميع  املالئمة  احلماية  �شمان  من  التاأكد  ا  اأي�شً النقابات  باإمكان 
الوكالت  مع  بالتعاون  وا�شًحا،  دوًرا  توؤدي  اأن  ا  اأي�شً وي�شعها  التنفيذ14.  مو�شع  القانونية 
العمل  ومفت�شي  الرقابة  اأجهزة  مل�شاعدة  املتخ�ش�شة،  واملنظمات غري احلكومية  احلكومية 
�شروط  ملراقبة  �شعيها  يف  النقابات  دعم  وينبغي  اجلربي15.  العمل  �شحايا  حتديد  على 
ال�شتقدام وال�شتخدام، خا�شة يف املناطق والقطاعات الأكرث عر�شة خلطر العمل اجلربي 
تقدمي  الدولية  العمل  منظمة  باإمكان  العمل.  مفت�شي  نظر  عن  تغيب  قد  والتي  والجتار، 
متخ�ش�ص  تدريب  اإىل  يحتاجون  الذين  النقابيني  والأع�شاء  للم�شوؤولني  الفنية  امل�شاعدة 
يخولهم ك�شف التعديات وتوثيقها، ورفع ال�شكاوى، وطلب النت�شاف من ال�شلطات املخت�ص.

بناء  ت�شاهم يف  اأن  الأو�شط  ال�شرق  املنظمة يف  تنفذها  التي  للربامج  لذلك، ميكن  اإ�شافة 
يف  العاملون  فيهم  مبن  اجلربي،  للعمل  عر�شة  الأكرث  العمال  لتنظيم  النقابات  قدرات 
وميكن  اجلماعية.  املفاو�شة  جمال  يف  جهودهم  ودعم  والرتفيه،  واملنازل  والبناء  الزراعة 
اإعداد الربامج بالتعاون مع الحتادات النقابية الدولية. لقد برزت بع�ص التجارب الناجحة 
يف جمال التعاون بني نقابات ال�شرق الأو�شط ونقابات بلدان املن�شاأ، مبا فيها بلدان تر�شل 
اأعداًدا كبرية من العمال املنزليني اإىل املنطقة. تو�شى نقابات املنطقة بالرتويج لالتفاقات 
التي تن�ص على �شرط املعاملة باملثل، والتي متنح العمال املهاجرين املنتمني اإىل النقابات يف 

بلدانهم مزايا نقابية يف بلد املق�شد.

والنقابات اأقدر من غريها على ن�شر الوعي، لأنها ت�شم اأعداًدا كبرية من الأع�شاء وهي على 
الوطنية  اخل�شائ�ص  تنا�شب  اأدوات  ون�شر  تطوير  فيمكنها  العاملة.  بالقوى  مبا�شر  ات�شال 
اأُبرمت �شراكات توعوية يف املنطقة  اأن  بالب�شر. �شبق  العمل اجلربي والجتار  اإزاء  للتوعية 
ملكافحة العمل �شداًدا للدين والجتار باآلف العمال املهاجرين الذين يق�شدون هذه البلدان 
للعمل. فمن خالل هذا النوع من ال�شراكات، يت�شنى للنقابات تبادل املعلومات واملمار�شات 
الناجحة؛ كما ت�شمح باإطالع العمال على حقوقهم قبل مغادرة بلد املن�شاأ وتزويدهم بامل�شاعدة 

بعد و�شولهم اإىل بلد املق�شد16.

تقدمي  اإمكانية  بدرا�شة  املتخ�ش�شة  الوكالت  و�شائر  العمالية  النقابات  تو�شى  اأخرًيا، 
ال�شت�شارات والتدريب املهني لإعادة تاأهيل �شحايا العمل اجلربي ومتكينهم من العودة اإىل 
جديدة.  بحياة  والنطالق  عمل  اإيجاد  عليهم  ت�شّهل  جديدة  مهارات  اكت�شاب  بعد  بالدهم 
العامل  دمج  اإعادة  ت�شّهل  واملق�شد  املن�شاأ  بلدان  يف  النقابات  بني  جتمع  التي  فالعالقات 

املهاجر وتوفر له اآلية للدعم املتوا�شل ي�شتعني بها لدى عودته اإىل بلده الأم.
14  انظر:

ITUC: How to combat forced labour and trafficking: Best practices manual for trade unions 
)Brussels, 2010(, p. 18.

15 املرجع نفسه، الصفحة 22.

16 املرجع نفسه، الصفحة 24.
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5.5.2. منظمات اأ�ضحاب العمل

كما تلعب منظمات اأ�شحاب العمل دوًرا ل يقل اأهمية يف الق�شاء على العمل اجلربي. وبدعم 
التجارية  الأعمال  يف  الفاعلة  اجلهات  التزام  ازداد  العمل،  لأ�شحاب  الدولية  املنظمة  من 
مبكافحة العمل اجلربي. ونذكر اأن دليل منظمة العمل الدولية لأ�شحاب العمل واملوؤ�ش�شات 
اإىل جانب  العمل الأ�شا�شية  2008، يورد مبادئ  حول مكافحة العمل اجلربي ال�شادر عام 

ن�شائح عملية للق�شاء على امل�شكلة17.

على  للق�شاء  ال�شغط  ممار�شة  الأو�شط  ال�شرق  يف  العمل  اأ�شحاب  منظمات  با�شتطاعة 
بالت�شريعات  راأيها  واإعطاء  املو�شوع  هذا  حول  ثالثي  حوار  يف  وامل�شاركة  اجلربي؛  العمل 
اجلربي؛  والعمل  بالب�شر  الجتار  على  الق�شاء  اأجل  من  التحرك  على  احلكومات  وت�شجيع 
يف  امل�شاركة  من  لتمكينها  املحلية  املعطيات  فهم  على  اإليها  املنتمية  ال�شركات  وم�شاعدة 
ا�شتيفاء املقت�شيات القانونية والتنظيمية املحلية؛ وت�شجيع اأع�شائها على الإطالع عن كثب 
على �شيا�شات املوردين؛ وتوفري منرب يلتقي فيه الأع�شاء لتبادل ومناق�شة امل�شالح امل�شرتكة 

والتحديات والإجنازات18.

اخلا�شة  الوطنية  بالت�شريعات  بالتقيد  ملزمة  الأو�شط  ال�شرق  يف  العاملة  ال�شركات  اإن 
مبكافحة الجتار والأحكام الوطنية التي حتظر العمل اجلربي. وعلى الرغم من اأن اأ�شحاب 
ال�شركات مرتابطة يف  فاإن  والتوظيف،  التعيني  العمل م�شوؤولني قانونًيا عن ممار�شاتهم يف 
�شل�شلة املوردين، واملوؤ�ش�شات الأقرب اإىل امل�شتهلك تطالب مورديها باحرتام معايري معينة. 
واليوم، ل ي�شرتي الكثري من ال�شراة الدوليني �شوى من املوؤ�ش�شات التي حترتم معايري حمددة 

منها خلو ن�شاطاتها من العمل اجلربي والتي ميكنها اأي�شًا اأن تقدم الأدلة على ذلك19.

كما اأن منظمات اأ�شحاب العمل قادرة على م�شاعدة ال�شركات للحر�ص على خلو ممار�شات 
ال�شتخدام من العمل �شداًدا للدين وفر�ص ر�شوم ال�شتخدام املرتفعة و�شائر اأ�شكال الحتيال 
والإكراه. حتقيًقا لهذه الغاية، بو�شع منظمة العمل الدولية تقدمي الدعم لإجراء املزيد من 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شتخدام  نظم  حول  الإفرادية  احلالت  ودرا�شات  املف�شلة  الأبحاث 
والرتكيز على العوامل التي ت�شهم يف العمل اجلربي والجتار بالب�شر، و�شياغة تو�شيات حول 
ال�شبل املتاحة لأ�شحاب العمل ملنع حدوثها20. كما اأن توفري اأ�شحاب العمل بعقد عمل خطي 

ل �شروط العمل بو�شوح، يعترب مبثابة و�شيلة جيدة لتاليف اللتبا�ص وخطر ال�شتغالل. يف�شّ

بت�شاريح  ر�شمًيا  والإدلء  العمل اجلربي  التي حتظر  بالقوانني  التقيد  العمل  اأ�شحاب  على 
بخلو  �شراحة  اللتزام  ذلك  يف  مبا  موؤ�ش�شاتهم،  تتبعها  التي  الأخالقية  املبادئ  ل  تف�شّ
اأعمالهم من العمل اجلربي اأو الإلزامي. وميكن تعميم هذه الت�شاريح على �شل�شلة املوردين 
باأكملها، للحر�ص على اعتماد اأ�شاليب ا�شتخدام اأخالقية من البداية حتى النهاية وخالية من 
اخلداع والإكراه. وميكن فر�ص ال�شروط للتعامل مع املوردين والحتجاج بها لإنهاء التعاقد 

مع املوردين الذين ل يتقيدون بها21.

17 منظمة العمل الدولية: مكافحة العمل الجربي: كتيب ألصحاب العمل واألعمل )جنيف، برنامج عمل خاص ملكافحة 

العمل الجربي، 2008(
18 انظر:

IOE: Forced labour: Why it is an issue for employers, Sep. 2010, p. 8.
19 املرجع نفسه، الصفحة 4.

20 منظمة العمل الدولية: مثن اإلكراه: التقرير العاملي مبوجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق 

األساسية يف العمل، التقرير األول )ب(، مؤمتر العمل الدويل، الدورة 98، 2009 )جنيف(، الصفحة 76.
21 انظر:

IOE: Forced labour: Why it is an issue for employers, p. 5.
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ا اأن يتمتعوا بالقدرات على تقييم ما اإذا كانت موؤ�ش�شاتهم وموؤ�ش�شات  على اأ�شحاب العمل اأي�شً
املقابالت  اإجراء  خالل  من  التقييمات  اأداء  وممكن  اجلربي.  العمل  من  خالية  مورديهم 
اأن تدريب املراقبني  وعمليات التفتي�ص والتدقيق للتحقق من املمار�شات اجلارية فيها. كما 
على فهم خفايا العمل اجلربي والجتار يعود بالفائدة على كل من اأن�شطة املوؤ�ش�شة والعمال.
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امللحق
قائمة الدول الأطراف يف الإتفاقيات الدولية

الرئي�سية

بروتوكول بالريمو اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 105

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 29 البلد

7 حزيران/يونيو 
2004 14 متوز/يوليو 1998 11 حزيران/يونيو 1981 البحرين

5 اآذار/مار�ص 2004 23 ت�شرين الأول/اأكتوبر 
1958

29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 
1955 م�ضر

– 13 ني�شان/اأبريل 1959 10 حزيران/يونيو 1957 اإيران

9 �شباط/فرباير 
2009 15 حزيران/يونيو 1959 27 ت�شرين الثاين/نوفمرب 

1962 العراق

23 متوز/يوليو 2008 10 ني�شان/اأبريل 1958 7 حزيران/يونيو 1955 اإ�ضرائيل

11 حزيران/يونيو 
2009 31 اآذار/مار�ص 1958 6 حزيران/يونيو 1966 االأردن

12 اأيار/مايو 2006 21 اأيلول/�شبتمرب 1961 23 اأيلول/�شبتمرب 1968 الكويت

5 ت�شرين الأول/
اأكتوبر 2005 1 حزيران/يونيو 1977 1 حزيران/يونيو 1977 لبنان

13 اأيار/مايو 2005 21 متوز/يوليو 2005 30 ت�شرين الأول/اأكتوبر 
1962 عمان

29 اأيار/مايو 2009 2 �شباط/فرباير 2007 12 اآذار/مار�ص 1998 قطر
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بروتوكول بالريمو اتفاقية منظمة العمل 
الدولية رقم 105

اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقم 29 البلد

8 ني�شان/اأبريل 
2009

23 ت�شرين الأول/اأكتوبر 
1958 26 متوز/يوليو 1957 �ضوريا

21 كانون الثاين/
يناير 2009 24 �شباط/فرباير 1997 27 اأيار/مايو 1982

االإمارات 
العربية 
املتحدة

8 �شباط/فرباير 
2010 4 ني�شان/اأبريل 1969 14 ني�شان/اأبريل 1969 اليمن
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املراجع

الت�ضريعات الوطنية

البحرين
وزارة العمل، القرار رقم 79 لعام 2009 ب�شاأن اإجراءات انتقال العامل الأجنبي اإىل �شاحب 

عمل اآخر.

قانون رقم 15 لعام 2011 بتعديل الفقرة )اأ( من املادة 25 من القانون رقم 19 لعام 2006 
ب�شاأن تنظيم �شوق العمل.

قانون رقم 36 لعام 2012 باإ�شدار قانون العمل يف القطاع اخلا�ص.

االأردن
قانون العقوبات لعام 1956 وتعديالته.

قانون العمل رقم 8 لعام 1996.

تعليمات �شروط واإجراءات ا�شتقدام وا�شتخدام العمال غري الأردنيني يف املناطق ال�شناعية 
املوؤهلة، ال�شادرة مبوجب اأحكام املادة 4 من النظام رقم 36 لر�شوم ت�شاريح العمل للعمال 

غري الأردنيني وتعديالته لعام 1997.

قانون جواز ال�شفر رقم 5 لعام 2003.

قانون رقم 48 لعام 2008 القا�شي بتعديل قانون العمل لعام 1996.

تعليمات �شروط واإجراءات ا�شتقدام وا�شتخدام العمال غري الأردنيني لعام 2009.

وا�شتخدام غري  ا�شتقدام  العاملة يف  املكاتب اخلا�شة  واإجراءات ترخي�ص  تعليمات �شروط 
 9 املادة  اأحكام  2009، �شادرة مبقت�شى  �شباط/فرباير   16 املنازل،  العاملني يف  الأردنيني 

واملادة 15من النظام رقم 89 لعام 2009.
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نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وب�شتانييها ومن يف حكمهم رقم 90 لعام 2009.

قانون مكافحة الجتار بالب�شر رقم 9 لعام 2009

الكويت
قانون اجلزاء لعام 1960.

د�شتور دولة الكويت لعام 1962.

للخدم  العادية  الإقامة  واأو�شاع  �شروط  1977بتنظيم  لعام   84 رقم  الوزاري  القرار 
اخل�شو�شيني.

اإقامة  لقانون  التنفيذية  بالالئحة   1987 لعام   640 رقم  الوزاري  القرار  الداخلية،  وزارة 
الأجانب.

وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل، القرار الوزاري رقم 105 لعام 1994.

القرار رقم 115 لعام 1996.

القانون رقم 2006/5 للم�شادقة على اتفاقية الأمم املتحدة املُعتمدة مبوجب قرار اجلمعية 
العامة رقم 25/55 بتاريخ 15 ت�شرين الثاين/ نوفمرب عام 2000.

القرار رقم 166 لعام 2007.

1992 ب�شاأن  617 لعام  اأحكام القرار  2010 بتعديل بع�ص  1182 لعام  القرار الوزاري رقم 
تنظيم مكاتب ت�شغيل اخلدم اخل�شو�شيني.

منوذج العقد اخلا�ص با�شتقدام وت�شغيل خدم املنازل لعام 2010.

وزارة الداخلية، القرار رقم 1182 لعام 2010.

العمل  تنظيم  ب�شاأن   ،2011 عام  �شباط/فرباير   27 بتاريخ  200)اأ(،  رقم  الوزاري  القرار 
بالقطاع الأهلي.

قانون العمل يف القطاع الأهلي )رقم 6( لعام 2010.

القرار 194/اأ، لعام 2010.

لبنان
قانون العمل، عام 1946.

قانون تنظيم الدخول اإىل لبنان والإقامة فيه واخلروج منه ، 10 متوز/يوليو عام 1962.

وزارة الداخلية، املر�شوم رقم 10267 ب�شاأن دخول الفنانني اإىل لبنان والإقامة فيه، 6 اآب/
اأغ�شط�ص عام 1962.
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و27   1983 اأيلول/�شبتمرب   16 املعدلة يف  ب�شيغته   ،1943 اآذار/مار�ص   1 العقوبات،  قانون 
اأيار/مايو 1993 تباًعا.

القرار الوزاري رقم 13)1( لتنظيم عمل مكاتب ا�شتقدام اخلادمات الأجنبيات، عام 2009.

وزارة العمل، عقد العمل املوحد لعامالت املنازل املهاجرات، رقم 1/19، عام 2009.
املر�شوم الوزاري رقم 1/1، عام 2011.

قانون معاقبة جرمية الجتار بالأ�شخا�ص، رقم 164 ال�شادر يف 9 كانون الثاين/يناير عام 
.2011

مر�شوم تطبيقي رقم 12 لقانون 164، ب�شاأن �شروط التعاقد مع موؤ�ش�شات وجمعيات م�شاعدة 
وحماية �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص واأ�شول تقدمي امل�شاعدة واحلماية، 12 متوز/ يوليو عام 

.2012

االإمارات العربية املتحدة
قانون العمل الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم 8 لعام 1980.

قانون العقوبات الحتادي، رقم 3 لعام 1987.

عقد العمل اخلا�ص بالفئات امل�شاعدة يف املنازل ومن يف حكمهم، ني�شان/اأبريل عام 2007.

 23 التوظيف اخلا�شة،  وكالت  تنظيم عمل  1283ب�شاأن  رقم  الوزاري  القرار  العمل،  وزارة 
كانون الأول/دي�شمرب عام 2010.

القرار الوزاري رقم 1188 لعام 2010 ب�شاأن �شروط تنظيم الت�شاريح الداخلية.

القرار الوزاري رقم 115 لعام 1996.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية
اتفاقية العمل اجلربي، عام 1930 )رقم 29(.

اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، عام 1948 )رقم 87(.

اتفاقية العمال املهاجرين )مراجعة(، عام 1949.

اتفاقية حق التنظيم واملفاو�شة اجلماعية، عام 1949 )رقم 98(.
اتفاقية اإلغاء العمل اجلربي، عام 1957.

اتفاقية التمييز )يف ال�شتخدام واملهنة(، عام 1958 )رقم 111(.

اتفاقية العمال املهاجرين )اأحكام تكميلية(، عام 1975 )رقم 143(.

اتفاقية وكالت ال�شتخدام اخلا�شة، عام 1997 )رقم 181(.
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اتفاقية اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال، عام 1999 )رقم 182(.

اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني، عام 2011 )رقم 189(.

اتفاقيات دولية اأخرى
عام  �شباط/فرباير   8 يف  ال�شادر  العامل  يف  الرقيق  جتارة  على  بالق�شاء  املتعلق  الإعالن 

1815 يف املرجع الآتي:

C. Parry )ed.(: Consolidated Treaty Series 1648–1919 )Oxford, Oxford 
University Press, 1969(, Vol. 63, No. 473.

اتفاقية ع�شبة الأمم اخلا�شة بالرق لعام 1926، �شل�شلة معاهدات ع�شبة الأمم، املجلد رقم 
60، دخلت التفاقية حيز النفاذ يف 9 اآذار/مار�ص عام 1927.

التفاقية الدولية لقمع الجتار بالرا�شدات، 11 ت�شرين الأول/اأكتوبر عام 1933.

اتفاقية الأمم املتحدة لقمع الجتار بالأ�شخا�ص وا�شتغالل بغاء الغري،عام 1949.

اتفاقية الأمم املتحدة التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة 
بالرق، 30 ني�شان/اأبريل 1957.

اتفاقية الأمم املتحدة للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، 1979.
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