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وتُظهر الحقائق التالية أسباب الحاجة إلى 
حماية حقوقهن:

ال ُيدفع للعديد منهن جزء من أجورهن الزهيدة أصالً، أو   
كلها، لعدة سنوات أحياناً؛

تعمل العديد منهن من 16 إلى 19 ساعة يومياً، من دون   
الحصول على يوم إجازة مطلقاً؛

ُتحتجز العديد منهن مثل أسيرات تقريباً في منازل   
مستخِدميهن؛

تتعرض العديد منهن إلساءة المعاملة الجسدية والعقلية،   
والسيما الضرب؛

ال يستطيع بعضهن مغادرة البالد بسبب عدم تجديد   
مستخِدميهن تصاريح إقامتهن/عملهن وما يترتب عليهن من 

غرامات نتيجة تجاوزهن فترة إقامتهن؛

يتعرض بعضهن لالغتصاب أو غيره من أشكال األذى   
الجنسي في أماكن عملهن.

إن لهؤالء النساء دوراً مهماً في االقتصاد، سواء في األردن أو 
في بلدانهن األصلية. ويسهم عملهن في رفاه األسر التي يعملن 

في خدمتها، ويوفرن دخالً مهماً لعائالتهن ومجتمعاتهن في 
بلدانهن. وينبغي تمكينهن من العمل بال خوف من المعاملة 

القاسية والتهديدات بالسجن والترحيل.

 

تعاني عشرات اآلالف من عامالت المنازل المهاجرات 
في األردن من العزلة واالستغالل وإساءة المعاملة من دون 

حماية ُتذكر من جانب الدولة.

فقد قال��ت »تي«، وه��ي امرأة فلبيني��ة عمرها 27 عام��اً، إنها 
أُرغمت عل��ى العمل مدة 17 س��اعة يومياً على مدى س��بعة 
أي��ام في األس��بوع، وإن جواز س��فرها صودر. وقال��ت لمنظمة 
العف��و الدولي��ة إنها ل��م تكن تحص��ل على طع��ام كاٍف، »وإن 
العائلة كانت تتركني في المن�زل خلف األبواب الموصدة كلما 
خرَجْت«. وبعد أن عملت لمدة س��نتين بحس��ب العقد، أجبرها 
مس��تخِدمها على العمل لمدة ش��هرين آخرين، وقالت إنه لم 

يدفع لها راتبها لمدة سنة تقريباً.

وفي النهاي��ة، قفزت »تي« م��ن إحدى نواف��ذ الطابق الثاني 
للنجاة بنفسها، مما أسفر عن إصابة رجلها. وفي محاولة واضحة 
لتفادي دفع راتبها المس��تحق منذ فترة طويلة وغرامة تجاوزها 
تاريخ انتهاء تأش��يرة دخولها لمدة ش��هرين، قدم مس��تخدمها 
ش��كوى مض��ادة اتهمها فيه��ا بالس��رقة. وتحاول »ت��ي« اآلن 

الوصول إلى حل من المحاكم بدعم من سفارة بالدها.

واألغلبية العظمى من عامالت المنازل من بلدان جنوب 
وجنوب شرق آسيا. فثمة ما يربو على 40,000 من عامالت 

المنازل المهاجرات المسجالت رسمياً لدى وزارة العمل، 
ومعظمهن من إندونيسيا والفلبين وسري لنكا. ويُقدر عدد 
عمال المنازل المقيمين في األردن من دون وثائق سليمة 

بنحو 30,000 عامل آخر.
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إساءة المعاملة
تتفشى إساءة معاملة عامالت المنازل المهاجرات في األردن 

بأشكال مختلفة، والسيما االستغالل االقتصادي. وال ُيدفع 
للعديد منهن سوى جزء من أجورهن الزهيدة أو ال ُتدفع لهن 

أجورهن بالمرة، وأحياناً لعدة سنوات. فقد قالت إحدى النساء 
لمنظمة العفو الدولية إن مستخدميها مدينون لها برواتب 

حوالي أربع سنوات.

ويواجه معظمهن نظام عمل متطلِب: فقد قالت عامالت منازل 
مهاجرات لمنظمة العفو الدولية إنهن كن يعملن من 16 إلى 

19 ساعة في اليوم على مدى سبعة أيام في األسبوع ومن دون 
الحصول على أيام إجازة. ووفقاً لدراسة مسحية أجراها في عام 
2005 صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة )يونيفيم(، فإن ثالثاً 

من كل أربع عامالت منازل مهاجرات في األردن يعملن »أكثر 
من طاقتهن الجسدية«.

وُترغم العديد من عامالت المنازل على العمل لمدة ثالثة أشهر 
أو أكثر من دون قبض أجورهن على افتراض أن ذلك ُيحتسب 

لتغطية نفقات وكالة التشغيل، مع أن ذلك محظور بموجب 
القانون األردني.

كما تتفشى إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية. فقد 
قالت عامالت منازل مهاجرات إنهن تعرضن للصفع والركل 

والضرب والبصق والتهديد باستخدام العنف على أيدي أفراد 
األسرة عادًة. وقالت إحدى الشابات إنها تعرضت لألذى الجنسي 

واالغتصاب. وأبلغ مسؤول في إحدى السفارات منظمة العفو 
الدولية أن سفارته تعاملت مع 12 حالة اغتصاب في عام 

2007. وأظهرت دراسة مسحية أجراها صندوق األمم المتحدة 
لتنمية المرأة »يونيفيم« أن واحدة من كل تسع عامالت منازل 

في األردن قد تعرضت لألذى الجنسي. 

ووفقاً للمحامين وموظفي السفارات الذين أُجريت معهم 
مقابالت، فإن ممثلي وكاالت التشغيل يضربون عامالت المنازل 
بصورة اعتيادية بعد وصولهن إلى األردن بفترة قصيرة، وذلك 

على ما يبدو بهدف ترهيبهن وثنيهن عن تقديم شكاوى ضد 
مستخدميهن أو لمنعهن من الهرب منهم. 

وقد قضت عدة عامالت منازل نحبهن في ظروف ُسجلت 
كحوادث عرضية، ولكن يبدو أن التحقيقات في تلك الحوادث لم 
تكن كافية. فقد توفيت شابتان في أوائل 2008 بعد سقوطهما 
من الطابق الرابع والطابق الخامس في مباٍن شققية. وُذكر أن 

السلطات توصلت إلى نتيجة مفادها أنهما سقطتا أثناء قيامهما 
بتنظيف النوافذ.

وطبقاً لمعلومات مصدرها »المركز الوطني لحقوق اإلنسان«، 
سقطت امرأة أخرى ولقيت حتفها بسبب »الدهشة التي أصيبت 

بها عندما رأت الثلج ألول مرة«. وتسعى منظمة العفو الدولية 
إلى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الحاالت. 

وقالت السلطات األردنية إنها ملتزمة بتحسين أوضاع العامالت 
المهاجرات. فقد قامت ببعض اإلصالحات المشجعة بالعالقة مع 

العمال المهاجرين الذين يعملون في المناطق الصناعية، وهي 
بصدد وضع مشروع قانون يمكن أن يوفر حماية أكبر لحقوق 

العمال المهاجرين.

قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة إلى األردن في 
مارس/آذار وأبريل/نيسان 2008، وأجروا مقابالت مع العديد من 
عامالت المنازل المهاجرات، والتقوا بممثلي سفارات البلدان 

المرِسلة لأليدي العاملة وبمحامين وممثلين للمنظمات 
التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بعامالت المنازل، كما قابلوا 

مسؤولين حكوميين.

مخاطر االنتحار
»آر« امرأة إندونيس��ية عمرها 22 عاماً. تعرضت لألذى الجنسي 
على يد رب األس��رة مرتين، واغتصبها ابنه ثالث مرات. وعندما 
اكتش��فت األم األمر، قامت بضربها. وفي النهاية حاولت »آر« 

االنتحار، وُنقلت إلى المستشفى.

وُعرض��ت على »آر« تس��وية خ��ارج إطار المحكم��ة بدفع مبلغ 
يس��اوي آالف ال��دوالرات األمريكي��ة مقاب��ل أن تل��وذ بالصمت 

وتغادر البالد. بيد أنها اختارت أن تنشد العدالة.

ويبدو أن نس��بة االنتحار بي��ن عامالت المن��ازل أعلى منها في 
صف��وف أي فئة أخ��رى في األردن. فقد ق��ال المعهد الوطني 
للطب الش��رعي لمنظم��ة العفو الدولية إنه م��ن أصل حوالي 
45 شخصاً ينتحرون سنوياً في األردن، هناك بين خمسة وعشرة 

أشخاص من عامالت المنازل.
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الوقوع في الفخ
يمكن أن تقع عامالت المنازل المهاجرات في األردن في الفخ، 

سواء أثناء فترة استخدامهن أو بعدها.

فكثيراً ما ُيمنعن من مغادرة المنازل التي يعشن ويعملن 
فيها - »وال حتى لمرة واحدة للذهاب إلى الكنيسة«، مثلما قالت 

إحدى عامالت المنازل المهاجرات لمنظمة العفو الدولية.

وفي نهاية مدة استخدامهن، ال تستطيع أعداد كبيرة من 
عامالت المنازل المهاجرات مغادرة البالد ألنهن ال يملكن 

تصاريح إقامة وعمل سارية المفعول. ويصدر التصريحان 
في البداية لمدة سنة واحدة، وبعدها يجب تجديدهما، وإال 
فإنه يتعين دفع غرامة قيمتها 1.5 دينار أردني )أقل من 3 

دوالرات( عن كل يوم تأخير. وعندئذ تصبح المستخَدمة/أو 
المستخدمة السابقة عرضة إللقاء القبض عليها أو منعها من 
مغادرة البالد ما لم تدفع الغرامة، مع أن مسؤولية الحصول 

على التصاريح تقع على عاتق صاحب العمل. وكما قال 
أحد المحامين، »فإن صاحب العمل هو الذي خرق القانون، 
وبالتالي هو الذي ينبغي أن ُيقبض عليه وليس المستخَدمة، 

إذا كان البد من القبض على أحد«.

وُيقال إن نحو 14,000 من عامالت المنازل المهاجرات 
عالقات في األردن بسبب الغرامات المفروضة على تجاوز 

تاريخ انتهاء تصاريح اإلقامة. ومن بين هؤالء مئات ممن 
تؤويهن في وقت من األوقات سفارات كل من إندونيسيا 

والفلبين وسري لنكا، وهناك حوالي 100 عاملة محتجزة في 
سجن الجويدة، في جنوب عمان. وتبقى النساء قيد االحتجاز 
إلى أن يدفعن الغرامة. بيد أنه ال توجد إجراءات قانونية تجبر 

صاحب العمل على دفع الغرامة. ونتيجة لذلك، يتعين على 
العاملة المهاجرة أن تنتظر موافقة صاحب العمل على دفع 

الغرامات، وغالباً ما يطول االنتظار لمدة ستة أشهر أو أكثر. 
وفي العديد من الحاالت، تقوم السفارة بدفع الغرامة عنهن أو 

تعفيهن السلطات األردنية من دفعها.

»ومن الشائع أن تصل العاملة المهاجرة إلى البالد وأن 
تظل حبيسة المنزل إلى أن تغادر إلى المطار عند 
انتهاء مدة عقدها، وهي سنتان، أو أن تهرب...«
يونيفيم، 2007

كانت »إم«، التي طلبت عدم ذكر اسمها، واحدة من آالف العامالت في 

المنازل اإلندونيسيات في األردن.

©
 Am

nesty International

اس��ُتخدمت »إم«، وه��ي ام��رأة إندونيس��ية عمره��ا 29 عاماً، 
كعاملة من�زل لمدة ست س��نوات، وقالت إنها لم تقبض أجور 
عملها لحوالي أربع س��نوات، والتي تس��اوي نحو 5,000 دوالر 
أمريك��ي. فف��ي المن���زل األول، الذي عملت في��ه مدة خمس 
س��نوات، كان رب األسرة يضربها، ولم يس��مح لها بالخروج من 
المن�زل، وال »حتى إللقاء النفايات«. وقالت: »عندما كنت أطلب 
أجوري )حوالي 125 دوالراً أمريكياً في الش��هر( كي أتمكن من 
إرسال نقود إلى بناتي، كان يستشيط غضباً، ويضربني أحياناً«. 
كم��ا لم يدف��ع الغرام��ات التي فرض��ت علي بس��بب تجاوزي 
مدة إقامتي لعدة س��نوات. وتمكنت »إم« من الفرار من من�زل 
مس��تخدمها الثاني، ولكنه قدم ش��كوى ضده��ا اتهمها فيها 
بالس��رقة. وتم توقيف »إم« لعدة أس��ابيع قبل أن يتبين أنها غير 
مذنبة بالتهمة التي ألصقت بها. وبعد انتظار دام س��تة أشهر 
س��اعدها خاللها أحد المحامي��ن على الحص��ول على أجورها 
الت��ي لم يتم دفعها، جرى تس��ديد غرام��ات التأخير وحصلت 
»إم« على نصف رواتبها المستحقة. ثم عادت إلى إندونيسيا.
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ما وراء إساءة المعاملة
ثمة عوامل عدة تجعل عامالت المنازل المهاجرات عرضة 

إلساءة المعاملة: فهنَّ نساء وأجنبيات، وغالباً ما يكنَّ صغيرات 
السن ومستوى تعليمهن منخفض ودائماً بعيدات عن أوطانهن، 
ويشغلن وظائف متدنية المستوى في أماكن عمل معزولة وغير 

خاضعة لألنظمة. ومن الممارسات الشائعة أن يْقدم صاحب 
العمل على مصادرة جواز سفر العاملة، األمر الذي يؤدي إلى 

مزيد من االنتقاص من استقاللها وقدرتها على مغادرة منـزل 
العائلة التي تسيء معاملتها وتستغلها.

وظل قانون العمل األردني لسنوات يستثني العامالت في 
المنازل بوضوح من أحكامه، ولذا فإنهن لم يتمتعن بأشكال 
الحماية التي يوفرها القانون، من قبيل الحد األدنى لألجور، 
باإلضافة إلى األنظمة المتعلقة بساعات العمل وأيام العطلة 

واإلجازة المرضية، واللجوء إلى آليات النـزاعات العمالية. بيد 
أن بعض الخطوات قد اتخذت في السنوات األخيرة لسد هذه 

الثغرة. 

وفي عام 2003، قدمت وزارة العمل، بشراكة مع )يونيفيم( 
»عقد عمل خاص بعمال المنازل من غير األردنيين«. ويبين 
العقد حقوق العمال في الحصول على الرعاية الطبية ويوم 
عطلة أسبوعية وقبض أجورهم في موعدها المحدد، وينص 

على أن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع تكاليف تصريحي 
العمل واإلقامة. كما ينص على أن جواز السفر يجب أن يبقى 

بحوزة صاحبه. بيد أن منظمة العفو الدولية لم تستطع العثور 
على معلومات تشير إلى أن العقد أحدَث تأثيراً ملحوظاً. وقال 

محامون ومسؤولون في السفارات إن النقيصة الرئيسية للعقد 
الجديد هي أنه ال يفرض أي عقوبة على صاحب العمل في حالة 

عدم اإليفاء بشروط العقد.

وفي 2007، دعت لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة األردن إلى »ضمان تغطية قانون العمل 

توظيف العامالت في المنازل«، وفي يوليو/تموز 2008، أدخل 
البرلمان األردني عدداً من التعديالت على القانون. وتضمنت 

هذه إعطاء العمال الحق في ترك العمل إذا ما أخضعوا ألي شكل 
من أشكال االعتداء الجنسي، بينما حفظ لهم جميع حقوق نهاية 

الخدمة باإلضافة إلى تعويض عما لحق بهم من أضرار. 

وأدخلت تعديالت على المادة 3 من القانون، التي كانت فيما 
سبق تستثني العاملين في المنازل صراحة، ضمن آخرين، من 

حماية القانون. وتنص اآلن على أن نظاماً خاصاً سيتم إصداره 
لتحديد شروط »عقود العمل وساعات العمل وفترات الراحة 

والتفتيش وعلى أية مسألة أخرى تتعلق بوظيفتهم«. 

وبين المقترحات التي يجري تدارسها حالياً تقييد أسبوع العمل 
للعامالت في المنازل بذلك الذي يحدده قانون العمل، وهو في 
الوقت الراهن 40 ساعة عمل. كما يجري النظر في تولي وزارة 

العمل التفتيش على المنازل الخاصة التي تعمل فيها عامالت 
المنازل إذا ما وصلتها شكاوى ضد المخدومين. 

ويناقش مقترح آخر مسألة جواز إغالق وكاالت تشغيل العامالت 
في المنازل إذا ما وجدت مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق 
اإلنسان. وقد يساعد هذا في وضع حد لمناخ اإلفالت من العقاب 

الذي قال أشخاص عديدون لمنظمة العفو الدولية إنه متفش 
بين هذه الوكاالت، سواء في األردن أو في البلدان المصدِّرة 

للعامالت في المنازل، التي ال تخضع للتنظيم والرقابة الكافيين. 
بيد أن هذه المقترحات ما زالت دون مستوى الحماية التي 

يوفرها قانون العمل للفئات األخرى من العمال، مثل حماية الحد 
األدنى لألجور ومكافأة نهاية الخدمة.

إساءة المعاملة الجنسية
يعني تقاع��س الدولة األردنية أن قلة قليل��ة من العامالت في 
المنازل من المهاج��رات الالتي تعرضن لالغتص��اب أو لالعتداء 
الجنس��ي تش��هد فت��ح تحقيق��ات م��ع الجن��اة ومقاضاته��م 
وإدانتهم. فليس ثمة من ش��هود عيان ف��ي العادة، بينما تضيع 
األدلة الطبية أو الش��رعية س��ريعاً إذا لم تتمكن الناجية من مثل 

هذا االعتداء الفرار بالسرعة الكافية. 

وفي حديث مع منظمة العف��و الدولية أدلى به ممثل إلحدى 
الس��فارات عن عاملة مهاجرة في المن��ازل  تم اغتصابها، قال 
إنها عندما استطاعت الفرار من بيت مخدومها بعد أسبوع من 
االعتداء عليه��ا، أظهر الفحص الطبي تمزق��اً في عضو المرأة 
التناس��لي، بيد أن ذلك لم يش��كل أي دليل على الجاني. وفي 
واقع األمر، ردَّ الجاني المزعوم بتقديم شكوى مضادة بالسرقة، 
وم��ا كان إال أن قب��ض على المرأة وأودعت الس��جن. وقضت ما 
ال يقل عن أس��بوعين رهن االحتجاز. ولم تس��تطع منظمة العفو 

الدولية تبيُّن ما الذي حدث الحقاً.
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ومن بين العوامل األخرى التي تؤدي إلى 
تسهيل وقوع إساءة المعاملة: 

عادًة ما يتم عزل عامالت المنازل في بيوت أصحاب العمل،   
وال يكون بمقدورهن اإلبالغ عن إساءة المعاملة التي يتعرضن 

لها أو الفرار منها؛

ال يقوم مفتشو وزارة العمل حتى اآلن بمراقبة المنازل التي   
تعمل فيها العامالت في المنازل؛

ال تجد العديد من ضحايا االعتداءات التشجيع الكافي على   
التقدم بشكاوى بسبب ما يعتقدنه من عدم مساندة القانون 

والممارسات القانونية لهن؛

إذا ذهبت عاملة منـزل مهاجرة إلى الشرطة لإلبالغ عن   
تعرضها إلساءة المعاملة أو االستغالل، فإنه قد ينتهي بها األمر 
إلى السجن - إما بسبب حيازة أوراق غير سليمة، أو ألن صاحب 

العمل الذي أساء معاملتها يسارع إلى تقديم شكوى مضادة 
غير صحيحة، وعادًة ما يتهمها فيها بالسرقة، وهذا ما يحدث 

في أغلب األحيان.

نادراً ما يتم إبالغ السفارات في حالة احتجاز أحد مواطني   
بلدانها؛

عادًة ما يتم استجواب المعتقالت من عامالت المنازل   
المهاجرات باللغة العربية، وربما باإلنجليزية، وهما لغتان ال 

تجيدهما عامالت المنازل المهاجرات.

لقد صادق األردن على عدة معاهدات دولية لحقوق اإلنسان 
تنص على حماية العمال المهاجرين من انتهاكات حقوق 
اإلنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، الذي يحمي حقوقهم في العمل 
ويكفل لهم »ظروف عمل عادلة لمصلحتهم«. وتكفل اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حقهن في 
الحماية الصحية وسالمة ظروف عملهن؛ بينما يكفل العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حقهن في 
حرية التنقل. بيد أن أبحاث منظمة العفو الدولية تشير إلى أن 

السلطات األردنية ال تفي بهذه الواجبات نظراً لتقاعسها عن 
حماية العمال المهاجرين من االنتهاكات، ونظراً ألن القوانين 

والسياسات المتبعة ال تكفل هذه الحقوق.

عمل��ت امرأت��ان فلبينيتان، هم��ا »إل«، وعمرها 23 عام��اً و»آر«، 
وعمرها 29 عاماً، لدى مس��تخِدم واح��د. وقالتا لمنظمة العفو 
الدولي��ة إن إبن��ة المس��تخدم وابن��ه كان��ا يس��يئان معاملتهما 
لفظياً كلما تس��نى لهما االمر. »فقد كانت اإلبنة تهددنا قائلًة: 
ك في السجن، ولن  'صديقي من أقارب الملك وأس��تطيع أن أزجَّ
يصدقك أحد ألنك مجرد امرأة فلبينية'؛ وكان االبن يقول: 'ما أنت 

إال امرأة فلبينية، أنت زبالة!'«

وقال��ت »إل« إن االب��ن كان يصفعه��ا على وجهه��ا ويخنقها 
ويلوي ذراعيها ويبصق في وجهها.

وكانت المرأتان تعمالن س��بعة أيام في األس��بوع من الس��اعة 
السادسة صباحاً حتى منتصف الليل أو الواحدة من صباح اليوم 
التال��ي إذا كان لدى العائلة ضيوف. ولم تأخ��ذا إجازة ولو ليوم 

واحد.

وفي نهاية المطاف، هربت المرأتان ولجأتا إلى سفارة بلدهما. 
وقالت »إل« إنها لم تقبض سوى أجور عملها لسنة واحدة من 
أصل ثالث س��نوات وعشرة أش��هر. وكانت أجور األشهر الثالثة 
األولى ق��د اقُتطعت منها لتغطية المبل��غ الذي دفعه صاحب 
العم��ل إلى وكالة التش��غيل، مع أن ذلك يجب أال ُيحتس��ب من 
ضم��ن راتبها. وبعد عقد اجتماع تس��وية، وافق صاحب العمل 
على دفع أجورها المتبقية وشراء تذكرة سفر إلى بلدها وإعادة 

جواز سفرها إليها.

وف��ي مايو/أيار ع��ادت المرأتان إلى الفلبي��ن. وقد دفع صاحب 
العم��ل إل��ى »إل« نح��و 4,000 دوالر أمريكي، ولكن��ه رفض أن 
يدف��ع أج��ور »آر« مدعياً أنها ل��م تكمل مدة عقده��ا. ودفعت 
الس��فارة الغرامات المتراكمة المترتبة على تجاوز تاريخ انتهاء 

سريان مفعول تصريح اإلقامة.
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الفرار من سوء المعاملة
كثيراً ما تخاطر عامالت المنازل من حبيسات البيوت بإلحاق 

إصابات خطيرة بأنفسهن أو بما هو أسوأ من ذلك عندما يقفزن 
من الشرفات أو النوافذ في محاولة للهرب.

وقد أبلغ أحد المحامين منظمة العفو الدولية بحاالت ست نساء 
أُصبن بجروح خطيرة عندما هربن من منازل مستخدميهن في 
الربع األول من عام 2008. وقال مسؤول في إحدى السفارات 

إن سفارته تقدم حالياً مساعدة ألربع من تلك النساء.

ولدى كل من سفارات إندونيسيا والفلبين وسري النكا ملجأ 
للعامالت المهاجرات الهاربات. وقالت السفارة الفلبينية إن ما 

بين 10 و 15 عاملة منـزلية هاربة يطرقن أبوابها أسبوعياً، 
وإن ملجأ السفارة يؤوي أكثر من 220 امرأة. وقالت السفارة 

اإلندونيسية إنها استقبلت 260 قادمة جديدة من عامالت 
المنازل الهاربات في الربع األول من عام 2008. وكان ملجأ 
السفارة السري النكية يؤوي نحو 75 عاملة منـزلية هاربة.

وقد قامت منظمة العفو الدولية بزيارة إلى أحد المالجئ التي 
نها السفارات، وشاهدت أنه قد تم تحويل غرف كبيرة من  تؤمِّ
مبنى السفارة إلى مهاجع مليئة باألسرة ذات الطابقين. وتم 

توسيع مرافق الحمامات بأكثر مما تحتمل.

وفي مارس/آذار 2007، أعلن وزير العمل أنه سيتم إنشاء 
ملجأ للعامالت المهاجرات، ربما بشراكة مع كل من صندوق 

األمم المتحدة لتنمية المرأة »يونيفيم« والمركز الوطني 
لحقوق اإلنسان، ولكنه لم يكن قد أُنشأ بعد في يونيو/

حزيران 2008.

وأوضح مسؤولون في السفارات أنه ليست جميع حاالت الفرار 
تتم هرباً من إساءة المعاملة. وقالوا إن بعضهن، والسيما النساء 

األصغر سناً واألقل تعليماً يعانين من الصدمة الثقافية ويردن 
العودة إلى وطنهن قبل انتهاء مدة العقد أو االتفاقية.

إن عدد الهاربات الموجودات في مالجئ السفارات ما هو إال 
جزء من الصورة. فالعديد من النساء يحاولن إيجاد عمل وملجأ 

من جديد عن طريق العمل غير النظامي ومن دون أوراق سليمة 
في المطاعم أو الفنادق أو في بيوت مختلفة أو كعامالت في 
الجنس. وكونهن ال يتمتعن بوضع قانوني أو ال يملكن وثائق 

كافية، فإنهن أكثر عرضة لمخاطر االستغالل وإساءة المعاملة، 
وتكون خبراتهن غير موثَّقة بشكل جيد.

قالت »ب��ي«، وهي ام��رأة فلبينية في األربعيني��ات من العمر، 
لمنظمة العفو الدولية إنها جاءت إلى األردن في أبريل/نيسان 
2006 بموج��ب عقد عم��ل كخياط��ة براتب ق��دره 400 دوالر 
أمريكي في الش��هر. وعندما وصلت اكتشفت أن عليها العمل 

كعاملة من�زلية وبأجور أدنى.

وعملت »بي« سبعة أيام في األسبوع لمدة سنتين. في البداية 
كانوا يدفعون لها المبلغ الصحيح تقريباً وبشكل منتظم إلى حد 
كبير. وفيما بعد، بدأوا يدفعون لها بش��كل غي��ر منتظم ومبالغ 
صغيرة. وقال��ت: »كلما طلبت راتبي، كان��وا يغضبون ويطلبون 

مني االنتظار«.

وقال��ت لمنظمة العف��و الدولية إنه عندما اقت��رب تاريخ انتهاء 
العقد، ُحبس��ت في غرفة لمدة س��اعتين مع رج��ل طلبت منه 
العائلة أن يضربها. وقد أمس��ك بها الرج��ل من معصمها بقوة 
وضربها على ذراعيها ضرباً مبرحاً وركلها في ظهرها وضربها 
على وجهه��ا كذلك. وقال��ت إنها ظلت لعدة أي��ام غير قادرة 

على االستلقاء أو الجلوس من دون الشعور بألم شديد.

وذات صب��اح، نس��يت العائلة النافذة مفتوح��ة، فهربت »بي« 
منها. وقالت إن لها في ذمة العائلة 800 دينار أردني )حوالي 

1,300 دوالر أمريكي( تحاول أن تستردها بمساعدة السفارة.
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ذراع »بي« بعد مرور ثالثة أسابيع على ضربها.
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منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم 2.2 مليون عضو ومؤازر في أكثر من 150 بلداً 
وإقليماً، يناضلون من أجل حقوق اإلنسان.

وتتمثل رؤية المنظمة في عالم يتمتع فيه كل إنسان بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان. 

وتعتمد المنظمة في تمويل عملها على مساهمات األعضاء وتبرعات األصدقاء. 

يرجى الكتابة إلى السلطات األردنية لدعوتها إلى ما يلي:

ضمان أن تكفل التعديالت التشريعية الجارية حقوق العمل للعامالت في المنازل   
المهاجرات طبقاً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وال سيما، تنفيذ توصية لجنة األمم 

المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة بتعديل قانون العمل ليغطي هؤالء بشكل كامل؛

إنشاء ملجأ أو مالجئ بتمويل حكومي على الفور للعامالت في المنازل الهاربات   
من سوء المعاملة واالستغالل؛

تحسين مستوى مراقبة وكاالت التشغيل وظروف العمل، وضمان تنفيذ بنود   
عقود العمل؛

ضمان تقديم أصحاب العمل وممثلي وكاالت التشغيل الذين يسيئون معاملة   
عامالت المنازل المهاجرات إلى ساحة العدالة؛

إنشاء آليات إليجاد حلول أسرع وأكثر فعالية من أجل الحيلولة دون احتجاز   
عامالت المنازل المهاجرات أو منعهن من مغادرة األردن بسبب عدم قيام المستخِدم 

باستصدار تصاريح العمل واإلقامة المناسبة؛ 

التأكد من تمكين جميع العامالت في المنازل المهاجرت الالتي يحتجزن من   
االتصال السريع، وبال مقابل عند الضرورة، بمحام، وذلك إلفساح المجال أمام الرفض 

الفوري ألية شكاوى تقوم على مزاعم ملتوية ضدهن، وضمان تمكين من يحتجزن 
منهن بصورة قانونية من طلب اإلفراج بالكفالة؛ 

المصادقة على االتفاقية المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين   
وأفراد عائالتهم.

يرجى إرسال المناشدات إلى:

Amnesty International 
International Secretariat, Peter Benenson House

1 Easton Street, London WC1X 0DW
United Kingdom
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