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وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل شخص بجميع حقوق اإلنسان المكرسة في اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ومنظمتنا مستقلة عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين –  
ومصدر تمويلها الرئيسي هو مساهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات عامة. 
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 مقدمة ونظرة عامة . 1

ال يوجد يوم عطلة وال تعطيعها هاتفا نقاال إذا لم "
كما تودين سيدتي، واألمر نفسه .  ترغبي بذلك

ينسحب على ساعات العمل، تماما كما تشائين 
 ".سيدتي، فال مشكلة بشأن عدد ساعات العمل

آذار / مجيبا عىل كيفية معاملة رب العمل لعمال املنازل، مارسممثل ملكتب معروف لتوظيف و استقدام العمال يف الدوحة، 

2013.1 

كانت لوال وأطفالها البعيدين عنها يعتمدون على "
كرم عائلتنا بدفع راتبها بانتظام ومعاملتها بإنصاف 

.  واحترام التزاماتنا تجاهها وفق بنود العقد المبرم معنا
 من ومع ذلك، فلقد كان بوسعنا ببساطة أن نحرمها

 –حقوقها على صعيد حقوق اإلنسان وحقوق العمل 
وما كان لشخص أن يعلم بذلك أو أن يوقفنا إذا عرف 

 ".باألمر
 2013.2كانون األول / أحد أرباب عمل السابقني الذي كان يوظف إحدى عامالت املنازل لديه يف قطر، ديسمرب

علينا أن نحمي العائالت، وعندما نقول عائالت فال "
 ".طريين فقط، ولكن جميع أفراد األسرةنعني الق

 2013.3آذار / مسؤول كبري يف املجلس األعىل لشؤون األرسة مخاطبا منظمة العفو الدولية، مارس

 .كانون األول/ لم تكن فيكتوريا غري مرتاحة يف عملها عموما إىل أن حل موعد األعياد يف ديسمرب

ة من بلدها الفلبني من أجل العمل يف منزل أرسة مغرتبة  قادم2012آب /ووصلت فيكتوريا إىل قطر يف أغسطس

وكانت ساعات العمل طويلة جدا بدءا من الخامسة .  مقيمة بالدوحة، والقيام بأعمال الطهي ورعاية أطفال األرسة

ولكنها قالت ملنظمة .  صباحا كل يوم وحتى الثامنة مساءا بل وإىل وقت متأخر أكثر من ذلك يف بعض األحيان



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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و الدولية أنها كانت تحصل عىل يوم عطلة أسبوعي، هو يوم الجمعة، وتستلم راتبها الشهري وقوامه ألف ريال العف

 .بشكل منتظم بادئ األمر)  دوالر أمريكي275أي (قطري 

، ووصل إىل مستويات ال طاقة لها 2012كانون األول / ومع ذلك، فلقد زاد عبء العمل عليها اعتبارا من ديسمرب

ُ من أقارب األرسة للزيارة قادمني من أسرتاليا واضطرت للعمل طوال الوقت لخدمة من يف املنزل 12ا جاء إذ.  بها

وأقام أربعة من األقارب الزوار شهرا ونصف الشهر بعد مغادرة .  دون أن تحظى بفرتة راحة أو أيام عطلة

جرتها لقاء عبء العمل اإلضايف الذي تحملته وعندما غادروا يف نهاية املطاف، طلبت من رب العمل زيادة أ.  اآلخرين

.  ووفق ما أفادت فكتوريا به، كان رد األرسة بأن جعلوا من ظروف عملها أكثر سوءا من ذي قبل.  خالل تلك الفرتة

ُولم يسمح لها بمغادرة املنزل طوال شهر كامل، ولم تحصل عىل أي يوم عطلة ولم يسمح لها بالحديث مع  ُ

 .يض راتبهاوتم تخف. صديقاتها

ُوال يسمح يل .  من راتبي الشهري)  دوالر27.5( ريال 100وقاموا باقتطاع .  لقد عوقبت ملجرد الجرأة عىل الرد"

يمكنكم أن ترسلوني إىل بلدي إذا لم تعودوا ترغبون : فقلت لسيدة املنزل.  اآلن بأخذ يوم عطلة إال مرتني يف الشهر

 عىل إجازة بعد عمل سنة كاملة هنا، ولكن ال أعلم إذا ما كانوا سوف ُكما يفرتض بأن أحصل... بوجودي بينكم

 4."يسمحون يل بذلك أم ال

ُوبالنسبة ملاليني الرجال والنساء يف العالم، يعد العمل يف املنازل يف الخارج عرضا مغريا يف الغالب للعثور عىل 

 . فرصة عمل براتب أفضل مما يمكن الحصول عليه محليا

ُإذ غالبا ما يعزل العاملون املنزليون عن التواصل مع الخارج ويعتمدون بالتايل .   ال يخلو من املخاطرةإال أن األمر

ُكما تعد النساء العامالت يف املنازل عرضة .  اعتمادا كليا عىل رب العمل ما يجعلهم عرضة لخطر االبتزاز واإلساءة

وع االجتماعي، بما يف ذلك احتمال تعرضهن للعنف القائم لخطر أكرب عىل هذا الصعيد العتبارات تتعلق بمنظور الن

 5.عىل النوع االجتماعي

ولسوء الحظ فإن قصة فيكتوريا ليست بأسوأ القصص عىل هذا الصعيد مقارنة بباقي القصص التي استمع باحثو 

 كعامالت منازل يف منظمة العفو الدولية إىل تفاصيلها أثناء تحريهم عن أوضاع العامالت املهاجرات الالئي يعملن

 –بل إن قصة فيكتوريا تربهن عىل كيفية تعرض عامالت املنازل يف قطر لالستغالل كجزء من ظاهرة عاملية .  قطر

حيث يمكن لألرسة املغرتبة أن تعاقب عاملتها تأديبا لها ملجرد محاولة طلبها الحصول عىل تعويض عن فرتة 

 .اصيل تكاد تكون حكرا عىل سياق العمل يف قطر ولكنها قصة تمثل أيضا تف–قاسية من العمل 

" الكفالة"وكحال جميع العمال املهاجرين، فيتعرض العمال املنزليون يف قطر للقيود الشديدة التي يفرضها نظام 

الذي يمنح رب العمل سيطرة مطلقة عىل مصريهم، بما يف ذلك صالحية حرمانهم من الحق يف مغادرة البالد أو 

املنازل تشكيل النقابات ) َمستخدمي(ُ  وكما يحصل مع العمال األجانب كافة، فيحظر عىل عمال .تغيري الوظيفة

 .املهنية أو االنضمام إليها

وباإلضافة إىل ذلك، فال تقدر عامالت املنازل عىل الطعن يف إجراءات أرباب العمل يف حال تعرضهن لإلساءة جراء ما 

وال يمكن لفيكتوريا بالتايل أن .  التقدم بشكاوى من هذا القبيلتنص عليه القوانني القطرية من حيث حظر 

ولربما يدرك العمال .  تشتكي رب عملها للسلطات جراء تخفيض راتبها أو إجبارها عىل العمل ساعات طويلة

 .والعامالت هذا األمر جيدا



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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مستويات، ليرتكهن عرضة وعليه يتآمر نظام العمل القائم ضد عامالت املنازل املهاجرات يف قطر عىل ثالثة 

لالستغالل واإلساءة؛ وتبدأ أوىل تلك املستويات بعزلهن داخل منازل مخدوميهن، ومن ثم منح رب العمل صالحيات 

 .ُواسعة جدا، وصوال إىل نظام قانوني لم يصمم بحيث يمكن أن يقدم املساعدة لهن ولغريهن من العمال

رتكاب انتهاكات خطرية بحقهم يف حال التعاقد معهم للعمل وباملحصلة، يصبح العاملون املنزليون عرضة ال

ويمكن أن تكون .  ُلصالح األرس أو األفراد الذين يسعون الستغالل بيئة التساهل يف مراعاة رشوط العمل هذه

 :  أشكال اإلساءة قاسية جدا أحيانا، وتشمل األنواع التالية عىل سبيل املثال ال الحرص

 ظروف العمل يف البداية، ال سيما فيما يتعلق بالراتب الذي سوف يتقاضونه؛ يبدأ الخداع عىل صعيد  

 ساعة عمل 100والعمل لساعات طويلة وعدم توافر أيام راحة وصوال إىل العمل سبعة أيام يف األسبوع و 

 أسبوعيا؛ 

 املكاملات عرب وفرض قيود كبرية عىل حرية الحركة واالتصال، ال سيما عدم إمكانية مغادرة املنزل أو إجراء 

 الهاتف النقال؛ 

 والتعرض للمضايقات اللفظية واملعاملة املهينة؛  

 .والعنف الجسدي والجنيس 

ُويذكر أن بعض عامالت املنازل الالئي أجرت منظمة اعفو الدولية مقابالت معهن يف قطر هن ضحايا للعمل 

ذبة بالحصول عىل رواتب جيدة وساعات عمل القرسي واالتجار بالبرش؛ حيث جرى التعاقد معهن بناء عىل وعود كا

ُمالئمة، وأجربن عىل العمل لصالح أرباب عمل لم يسمحوا لهن باملغادرة تحت طائلة التهديد بالعنف الجسدي يف 

 .عدد من الحاالت أو ضياع أجورهن يف حال تحدي رب العمل

عاملون العامالت املهاجرات باحرتام كما لو ولقد أكد املسؤولون القطريون ملنظمة العفو الدولية أن أرباب العمل ي

  وردا عىل املزاعم التي تحدثت عن تعرض عامالت املنازل لإلساءة وفق ما ورد يف صحيفة 6.ّكن من أفراد األرسة

يعملن "من عامالت املنازل " الغالبية العظمى"، رصحت الحكومة القطرية أن 2014شباط / الغارديان يف فرباير

يدخرن املال ويرسلنه إىل أرسهن يف بلدانهن األصلية من أجل تحسني األوضاع االقتصادية لألرس يف ظل جو ودي و

 7".واملجتمعات هناك

وال تزعم .  ولقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع عامالت منازل قلن أن مخدوميهن يحرتمون حقوقهن

. ئة أو أن جميع أرباب العمل هم من مرتكبي اإلساءةاملنظمة أن جميع عامالت املنازل يف قطر يلقني معاملة ردي

فلقد التقى باحثو املنظمة بأرباب عمل يعرتيهم الغضب من بعض حاالت اإلساءة التي وقعت، وحاولوا عىل إثرها 

ومع ذلك، فال تقبل العفو الدولية مزاعم .  مساعدة عامالت املنازل الالئي يواجهن مصاعب يف منازل مخدوميهن

ولقد .  التي تدعي أن حاالت اإلساءة لعامالت املنازل يف قطر ال تعدو كونها حاالت استثنائية أو معزولةالحكومة 

 .توصلت املنظمة إىل هذا التقييم بناء عىل ثالثة أسس رئيسية

أوال، برهنت املقابالت التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع عامالت املنازل عىل وجود نسق ملحوظ يف أنماط 

وتتفق روايات العامالت مع التقييمات التي قام بها آخرون، يما يف ذلك .  ساءة التي تعرضت العامالت لهااإل

من أرباب العمل كما يوصف " الهروب"مسؤولو الحكومة، بشأن األسباب الرئيسية التي تحمل عامالت املنازل عىل 

 . األمر يف قطر



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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فلديهن الكثري من األعمال .  أو ألنهن يعملن طوال الوقت.  البملاذ تهرب النساء؟  لعدم تلقي أجورهن يف الغ" 

ولعل رمضان يكون أسوأ أوقات السنة بالنسبة لهن؛ إذ يهرب أكرب .  الواجب القيام بها كرعاية خمسة أطفال مثال

 ."عدد من العامالت يف رمضان نظرا لضخامة حجم العمل حينها

 2013.8آذار / ل يف ضائقة، مارسأحد سكان الدوحة الذي يساعد عامالت املناز 

يهرب عدد كبري من النساء املهاجرات الالئي يعملن كعامالت منازل جراء صعوبة ظروف العمل واإلساءة " 

 "التي تتخللها

 2013.9ترشين الثاني / املقرر األممي الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين عقب زيارة قطر يف نوفمرب 

ُ أن سبب فرار الخادمات والسواقني من كفالءهم يعزى جزئيا إىل سوء املعاملة اتضح من خالل تحقيقاتنا" 

 ".وعدم وجود يوم عطلة) خاصة يف رمضان(والعنف األرسي وعدد ساعات العمل الكثرية 

 2011.10أحد كبار مسؤويل وزارة الداخلية يف ترصيح ورد عىل لسانه يف إحدى الصحف املحلية، 

 

.  انة بعدد عامالت املنازل الالئي طلبن الحصول عىل مساعدة جراء رداءة ظروف عملهنًوثانيا، ال يمكن االسته

 باملائة من 90ًومتحدثا إىل منظمة العفو الدولية، قال موظف يف سفارة إحدى البلدان املصدرة للعمالة إىل قطر أن 

وتشمل قائمة .  املنازل شكوى من شكاوى العمل التي تصل السفارة أسبوعيا تتقدم بها عامالت 50مجموع  

سوء املعاملة وعدم وجود فرتة راحة واالمتناع عن "أشكال اإلساءة التي تصل يف فحوى الشكاوى أمورا من قبيل 

، رصحت السفارة اإلندونيسية لوسائل اإلعالم 2013  ويف عام 11".دفع الرواتب والتحرش الجنيس واالغتصاب

ل يقصدن السفارة بشكل يومي طلبا للمأوى، وتتألف معظم الشكاوي املحلية أن ما بني ثالث وخمس عامالت مناز

".  طول ساعات العمل وعدم توفر أيام للعطلة وتدني الرواتب أو عدم الحصول عليها أصال"من أمور من قبيل 

عدد ولقد توقفت السفارة مؤقتا عن مصادقة العقود الجديدة الستقدام عامالت املنازل كنوع من التأكيد عىل زيادة 

  وبصفتها الهئية املفوضة 12.النساء الالئي اشتكني من سوء املعاملة وما يشكل ذلك من ضغوط عىل السفارة

 أنها تلقت 2013بمساعدة ضحايا االتجار بالبرش، فلقد رصحت املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش يف عام 

   13.أقاربهن اتصال هاتفي شهريا من عامالت املنازل أو 300 و200ما بني 

وثالثا، فلقد دأبت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان عىل الترصيح أن عامالت املنازل هن أكرب رشيحة ضمن 

ُ وذلك عىل الرغم من شح توافر البيانات املستقلة وذات املصداقية بشأن االنتهاكات –فئة العمال املعرضني لإلساءة 

ُ؛ وتعزي اللجنة الوطنية سبب تعرض فئة عامالت املنازل للخطر أكثر من املرتكبة بحق عامالت املنازل يف قطر

غريهن إىل املشاكل التي تعرتي مفاصل نظام العمل كافة مما يجعلهن مجردات من وسائل الحماية القانونية 

 ال زالت حقوق العمالة املنزلية تشكل تحديا هاما لكونهم أكثر فئات العمالة عرضة عن غريهم: "لحقوقهن

للتجاوزات لعدم وجود ترشيع خاص ينظم شؤون وعالقات العمل الخاصة بهم وعدم خضوعهم ألحكام قانون 

  وثمة إقرار واسع النطاق بأن العمال املنزليني يف جميع أنحاء العالم أكثر عرضة لإلساءة مقارنة بغريهم 14".العمل

  15.من العاملني يف مهن أخرى

لية إىل أن أرباب العمل الذين يرتكبون اإلساءة بحق العمال املنزليني ولقد خلصت بحوث منظمة العفو الدو

ينحدرون من بلدان ومناطق مختلفة، بما فيها قطر، وغريها من بلدان منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا 

 املنزلية ويجب عىل دولة قطر التحرك ضد أرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العمالة.  وأوروبا واألمريكيتني وآسيا



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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ووكاالت استقدام العاملني التي تستغلهم وترسل العامالت للعمل لدى أرباب عمل لهم تاريخ من اإلساءة للعمالة، 

وينبغي محاسبة .  عالوة عىل تقاعسها عن التحرك عندما تلجأ عامالت املنازل لتلك الوكاالت طلبا للمساعدة

 . العمال املنزليني أو توظيفهم مستقبالاملسؤولني عن وقوع اإلساءات ومنعهم من استقدام 

ويجب أن تجري جهود الحكومة عىل صعيد مكافحة ممارسات االحتيال يف التوظيف واالستقدام واالتجار بالبرش 

ُإذ تعد مسؤولية .  ضمن إطار من الرشاكة الوثيقة مع حكومات البلدان التي ينتمي عمال املنازل إليها يف املنطقة

ًغالل حقوق العمالة املنزلية املهاجرة مسؤولية مشرتكة بني بلدان املنشأ والبلدان املستقبلة الحيلولة دون است

ويف السنوات األخرية ومن خالل تقارير منفصلة، حرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيق تقاعس .  للعمالة

ظيف واالستقدام التي تستغلهم الحكومتني اإلندونيسية والنيبالية عن حماية مواطنيها من استغالل وكاالت التو

 16.حتى قبل بدء عملية مغادرتهم للعمل يف املنازل

وينبغي عىل حكومة قطر بذل املزيد من الجهود وعدم االكتفاء بالتحرك ضد أرباب العمل يف القطاع الخاص 

ل املنزليني ويجب عليها أن تراجع وتصلح منهجها املتبع يف توظيف العما.  ووكاالت التوظيف واالستقدام فقط

وعندما تغادر النساء منازل مخدوميهن ويبلغن عن تعرضهن لإلساءة، فينبغي أن تتحرك الدولة .  وحمايتهم

 .للتحقيق والترصف بهذا الخصوص ومحاسبة املسؤولني عن ذلك

 عقابا لهم ُوبدال من ذلك، فيعامل العمال املنزليون يف أغلب األحيان كما لو كانوا هم الجناة، حيث يتم احتجازهم

 90، شكلت عامالت املنازل ما نسبته 2013آذار / ويف مارس.  أو مخالفتهم ألحكام قانون الكفالة" هروبهم"عىل 

  وعندما تبلغ عامالت املنازل عن تعرضهن لالغتصاب أو 17.باملائة من املحتجزات لدى السلطات بانتظار ترحيلهن

العالقات غري " تهمة إقامة عالقات جنسية بالرتايض تحت بند ُاالعتداء الجنيس، فيخاطرن بذلك بأن توجه لهن

  18".الرشعية

ومن ناحية، فيتطلب التصدي لإلساءة للعمال املنزليني قيام السلطات القطرية باستحداث إجراءات جريئة من 

عو إىل وال زالت منظمة العفو الدولية تد.  شأنها أن تحسن من احرتام حقوق جميع العمال املهاجرين يف قطر

  19.إصالح نظام الكفالة، وتقليص حجم الصالحيات املمنوحة بموجبه ألرباب العمل عىل حساب موظفيهم

وباملقابل، فيجب عىل الحكومة أيضا أن تعمل عىل تمكني العمال املنزليني من محاسبة أرباب عملهم ومستقدميهم 

ة التي تكفل تمتعهم بحقوقهم املحرومني منها ُيف حال انتهكت حقوقهم، وذلك من خالل منحهم الحماية القانوني

ومع استمرار تسليط االهتمام الدويل عىل قطر ضمن استعدادتها . حاليا وفق أحكام قانون العمل القطري

، فسوف لن يظل بمقدور قطر الحفاظ عىل الوضع القائم 2022الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 

ليون وغريهم من العمال ذوي الدخول املتدنية ألي وسائل فعالة للمطالبة بحقوق الذي يفتقر فيه العمال املنز

 . اإلنسان الخاصة بهم

كما إنه من الرضوري قيام السلطات بالتصدي ملا أطلقت عليه هذا العام لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

جراء جنسياتهم التي يحملونها أو ) ليون يف قطرالتي يتعرض لها العمال املنز(أشكال التمييز املتعددة "ضد املرأة 

  ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص التصدي للمواقف املتعجرفة التي تسود بني أرباب 20".العتبارات أخرى

 . العمل واملتعاقدين واملستقدمني ومسؤويل الدولة تجاه العمال املنزليني

 الالئي يعملن يف املنازل قد يتعرضن لتمييز مزدوج جراء تدني وتشري بحوث منظمة العفو الدولية إىل أن النساء

وثمة صورة نمطية .  أجورهن كعمالة مهاجرة، عالوة عىل منظور النوع االجتماعي بوصفهن من النساء أيضا



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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  .سلبية تسود التعامل مع عامالت املنازل يف وسائل اإلعالم القطرية، مما يؤجج التوجهات السلبية عىل هذا الصعيد

ويظهر أن االسرتاتيجية الجديدة التي طرحتها الحكومة ملكافحة العنف األرسي قد أغفلت شمول العمال املنزليني 

وعالوة عىل ذلك، فتؤدي القيود املفروضة عمال بأحكام قانون الكفالة مقرونة بالعزلة .  املهاجرين ضمن إطارها

 تعيق احتكامهم للقضاء عند تعرضهم للعنف الجسدي أو التي يعانيها أولئك العمال إىل اصطدامهم بحواجز جدية

يف " عالقات غري رشعية"الجنيس، ناهيك عن أن األنماط السلبية التمييزية تعني احتمال اضطهادهم بتهمة إقامة 

 . حال تقدمهم بشكوى بهذا الخصوص

 يف تحسني مستويات ويف ضوء ذلك كله، فلن يكون لإلصالحات عىل صعيد الترشيعات والسياسات عظيم األثر

وتناشد منظمة العفو الدولية حكومة دولة قطر كي تقود مسرية اعتماد نهج جديد .  احرتام حقوق العمال املنزليني

يف سبيل القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد العمال املنزليني وعىل أن يكون احرتام حقوقهم أكثر من مجرد 

 .ى املجتمع بأكمله إىل تحقيقهالتزام قانوني وصوال إىل جعله هدفا يسع

 عامالت املنازل يف قطر 
 أجنبي عىل أرايض قطر يعملون يف قطاع 132401، ثمة 2010ُووفق إحصاء السكان يف قطر الذي أجري يف عام 

  وتشمل هذه األرقام من يشغلون وظائف من قبيل سائق 21. رجال48237 امرأة و84164 منهم –العمالة املنزلية 

 .  البيتهم من الذكور، فيما تشكل اإلناث غالبية العامالت يف مجال التنظيف والطهي ورعاية األطفالوبستاني، وغ

 أرسة قطرية 542 أرسة من بني 478 أن 2011وأظهر مسح أجراه املجلس األعىل لشؤون األرسة يف عام 

 امرأة، أي 885 مجموعه ووظفت هذه األرس التي شملها املسح ما.  توظف نساء للعمل يف منازلها" نموذجية"

 منها رجاال يف منازلها ليصل عدد 71 أرسة، وظفت 542ومن بني .  بمتوسط يقل عن امرأتني لكل أرسة معيشية

  وقال إحدى املواطنات القطريات التي توظف أرستها 22. عامال119العمال الذكور املستخدمني لدى تلك األرس إىل 

 –ة أن العديد من األرس القطرية التي تعرفها توظف عاملتني داخل املنزل عامالت منزليات  ملنظمة العفو الدولي

ُحيث تخصص إحداهن لرعاية األطفال فيما تعنى األخرى بشؤون التنظيف    23. باإلضافة إىل توظيف سائق أيضا–ُ

 خاصة تلك القادمة كما يعمل العديد من العمال املنزليني، ال سيما النساء، لدى األرس غري القطرية املقيمة يف قطر،

 . من بلدان منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا واألمريكيتني

وعىل حد علم منظمة العفو الدولية، فال تنرش الحكومة القطرية األرقام املتعلقة بجنسيات العمال املنزليني، وإن 

رى معلومات حول عدد النساء الالئي يعملن يف كانت حكومات البلدان املصدرة لهذه العمالة تنرش بني الفينة واألخ

 .املنازل

 امرأة فلبينية يعملن 30000، رصحت سفارة الفلبني أنه ثمة ما يقرب من 2014كانون الثاني / يف يناير 

 24.كعامالت منازل يف قطر

  إندونيسية يعملن كخادمات يف املنازل يف20000، رصح السفري اإلندونييس يف قطر أن 2013ويف عام  

  25.قطر

 خادمة سرييالنكية قد غادرن البالد للعمل 7047ووفق ما أفاد به املكتب الرسيالنكي للتشغيل الخارجي أن  

  وال توضح األرقام ما هو مجموع السريالنكيات الالئي يعملن كخادمات يف املنازل يف 2011.26يف قطر خالل عام 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل

 2014نيسان  /يلأبر  الـدولية العـفـو منظمة MDE 22/004/2014: الوثيقة رقم

11 

 منظمة العفو الدولية الحصول عىل املزيد من املعلومات وطلبت.   عىل األقل2011ُقطر، وال تظهر عددهن يف عام 

 .، ولكنه لم يزودها بيشء من هذا القبيل2013تموز / من املكتب يف يوليو

 بتفاصيل حول عدد 2013تموز / ولم ترد السفارة الهندية عىل طلب منظمة العفو الدولية تزويدها يف يوليو 

ُحيث يشرتط الحصول عىل موافقة وزارة شؤون الهنود ما .  يف قطرالهنديات الالئي يعملن كخادمات يف املنازل 

 27. عاما إذا ما رغبن يف العمل كخادمات منازل يف قطر30وراء البحار بالنسبة للنساء دون سن 

 عامل 100، أخربت السفارة النيبالية يف الدوحة منظمة العفو الدولية بوجود حوايل 2013آذار / ويف مارس 

  ولقد فرضت نيبال قيودا عىل التعاقد مع عمال املنازل النيباليني يف دول 28.ى السفارة رسميامنزيل مسجلني لد

  ويتعني عىل الراغبني يف 29.الخليج بما فيها قطر، عقب توايل التقارير التي تتحدث عن تعرضهم لسوء املعاملة

آب / ويف أغسطس.  لية قبيل إتمام التعاقدكفالة عاملة منزل نيبالية يف قطر إيداع مبلغ كأمانة لدى السفارة النيبا

 عاما بالعمل يف دول مجلس التعاون 30ُ، أعلنت الحكومة النيبالية أنه لن يسمح للنيباليات دون سن 2012

ومع ذلك، فقال أفراد الجالية النيبالية يف الشتات ملنظمة العفو الدولية أن بعض . الخليجي الست، ومن بينها قطر

ن الثالثني يقمن بااللتفاف عىل هذه القيود من خالل السفر إىل قطر عرب الهند للعمل كخادمات النيباليات دون س

  30.منازل هناك

ويف السنوات األخرية، فلقد تم التعاقد بشكل متزايد مع خادمات من طائفة متنوعة من بلدان املنطقة، ال سيما  

 31.من بلدان رشقي إفريقيا وأوروبا الرشقية

 منهجية البحث 
 52  وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع 32.يركز التقرير الحايل عىل النساء يف قطاع العمالة املنزلية يف قطر

ُولقد أجريت معظم املقابالت أثناء .  امرأة يعملن كعامالت منزليات يف قطر أثناء زيارات فريق البحث إىل هناك

ُ، ولكن أجريت بعض املقابالت األخرى أيضا يف 2013آذار / سزيارة مندوبي منظمة العفو الدولية إىل قطر يف مار

ُوكانت غالبية النساء التي أجريت املقابالت معهن .  2013ترشين الثاني /  ونوفمرب2012ترشين األول / أكتوبر

 إثيوبيا كما تحدث باحثو املنظمة مع نساء من.   كونها البلد املصدر الرئييس للعمالة املنزلية إىل قطر–من الفلبني 

) الفلبينية(ُويف الوقت الذي أجريت معظم املقابالت فيه باإلنكليزية والتاغالوغ .  وغانا وإندونيسيا ورسي النكا

 . واإلندونيسية، فلقد ساعد مرتجمو اللغة العربية يف عدد قليل من الحاالت

ُح العديد منهم أيام عطل فيما يحظر ُإذ ال يمن.  ويشكل إجراء املقابالت مع العمال املنزليني تحديا من نوع خاص

وكانت بعض النساء .  عىل البعض اآلخر منهم مغادرة منازل مخدوميهم أو حتى إجراء املكاملات بالهاتف النقال

ُالالئي أجريت املقابالت معهن ألغراض إعداد التقرير الحايل ال زلن يعملن لدى مخدوميهن، فيما تركت األخريات 

 وأجرت منظمة العفو الدولية املقابالت يف أماكن متنوعة، بما يف ذلك األماكن العامة ومنازل . منازل أرباب العمل

ُولقد منح باحثو املنظمة اإلذن من السلطات املعنية للقاء عدد قليل من النساء الالئي سبق لهن العمل .  األفراد

التابع إلدارة البحث (مركز الرتحيل  يف السجن أو –ُ وأجريت املقابالت بحضور املسؤولني –كخادمات منازل 

باإلضافة إىل لقاء أخريات يف مآوي ترشف عليها املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار ) واملتابعة يف وزارة الداخلية

 .بالبرش

 ال –كما التقت املنظمة بمختلف السلطات واملؤسسات القطرية املسؤولة عن القضايا املتعلقة بالعمال املنزليني 

زارتي الداخلية والعمل واملجلس األعىل لشؤون األرسة ومؤسسة حمد الطبية واملؤسسة القطرية لحماية سيما و
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 . املرأة والطفل واملؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش

وأجرى مندوبو املنظمة مقابالت مع سفارات البلدان املصدرة للعمالة والناشطني وزعماء املجتمعات املحلية التي 

كما أجروا مقابالت مع ممثل عن إحدى .   العمال املنزليني، واألكاديميني وغريهم من الخرباء املستقلنيتساعد

رشكات التعاقد واالستقدام شخصيا، وتحدثوا مع خمس وكاالت توظيف أخرى عرب الهاتف؛ وقامت املنظمة يف 

 الحصول عىل رد عىل تلك املزاعم، مناسبتني بعرض مزاعم محددة بشأن تعرض العمال املهاجرين لإلساءة وطلبت

فيما حاول الباحثون عىل صعيد ثالث قضايا أخرى الحصول عىل معلومات عامة حول ظروف العمال املنزليني 

كما لم تتمكن منظمة العفو الدولية من الحديث مع أرباب عمل عامالت املنازل الذين أبرز التقرير .  داخل املنازل

وبدال من ذلك، قام باحثو .  ال بتعرض الخادمات املعنيات للخطر يف حال تم ذلكالحايل قضاياهم لوجود احتم

املنظمة بإجراء املقابالت مع طائفة من األسخاص الذين سبق لهم العمل كعمال منازل أو سبق لهم التواجد يف 

ريني ومغرتبني ُوشملت قائمة األفراد الذين أجريت املقابالت معهم مواطنيني قط.  منازل كانت توظف خادمات

  .أيضا

كما قامت منظمة العفو الدولية بتحليل القوانني واألنظمة الرئيسية التي تؤثر عىل أوضاع العمال املنزليني يف قطر، 

 لعام 14، والقانون رقم )قانون العقوبات (2004 لعام 11بما يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص القانون رقم 

والقانون رقم ) قانون الكفالة (2009 لعام 4م الوزارية املتعلقة به، والقانون رقم واملراسي) قانون العمل (2004

كما قام الباحثون بمراجعة املعايري والقوانني الدولية ذات ).  قانون مكافحة االتجار بالبرش (2011 لعام 15

 . الصلة، بما يف ذلك معاهدات األمم املتحدة واتفاقيات منظمة العمل الدولية

، أرسلت منظمة العفو الدولية إىل الحكومة القطرية نتائج البحث املتعلق بأوضاع العمال 2013تموز / وليوويف ي

، أرسلت الحكومة القطرية 2013ترشين األول / ويف أكتوبر.  املهاجرين، ال سيما العامالت املنزليات املهاجرات

/ ويف مارس.  ملتعلقة بالعامالت املنزليات تحديداردها عىل نتائج البحث، ولكنها لم تتطرق للعديد من املسائل ا

ولقد ردت .  ، عرضت منظمة العفو الدولية عىل الحكومة فرصة أخرى للتعليق عىل تلك املسائل2014آذار 

الحكومة يف معرض رسالة وصلت إىل منظمة العفو الدولية قبيل وقت قصري من نرش التقرير الحايل، والتي يرد 

 . مستقلنصها كامال يف ملحق

 شكر وتقدير 
تعرب منظمة العفو الدولية عن شكرها لجميع الذين ساعدوها يف إجراء البحث واإلعداد لهذا التقرير، وخصوصا 

 .جميع األشخاص الذين وافقوا عىل إجراء املقابالت مع باحثي املنظمة يف قطر

سان التي قدمت املساعدة للمنظمة يف كما تتقدم منظمة العفو الدولية بالشكر إىل اللجنة الوطنية لحقوق اإلن

معرض عملها املتعلق بتحري أوضاع العمالة املهاجرة يف قطر، ال سيما من خالل توفري املعلومات وتيسري االتصال 

كما تقدر منظمة العفو الدولية لحكومة قطر استعدادها للقاء مع مندوبي .  باألشخاص وتقديم الدعم العميل

 . ات مطولة من أجل إتاحة دخولهم إىل مؤسسات الدولة، بما يف ذلك مراكز الحجزاملنظمة يف إطار اجتماع

وأخريا، تجزي منظمة العفو الدولية الشكر لجميع النساء الالئي سمحن لباحثيها بتوثيق عنارص من تجاربهن، 

ن خالل والتي تضمنت أحيانا اضطرارهن للخوض ثانية يف تفاصيل حوادث مؤملة أو فرتات صادمة من حياته

ولقد كانت إفاداتهن عىل قدر عظيم من األهمية عىل صعيد صياغة توصيات التقرير الحايل، والتي تتطلع .  املقابالت

 . إىل التعبري عن احتياجات العامالت املنزليات وأولوياتهن واملعايري الدولية يف مجال حقوق اإلنسان
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  حقائق رئيسية 10: النظام الخاص بالعمالة املنزلية املهاجرة يف قطر
ويف .  ُويشرتط أن يكون الكفيل هو رب العمل يف الوقت نفسه" كفيل"يتعني أن يكون لكل عامل مهاجر  .1

الوقت الذي تكفل الرشكات املسجلة العديد من العمال، إال أن العمال املنزليني يكونون يف الغالب عىل كفالة 

 .  مل العمال املنزليون لديهافرد من األفراد كأن يكون أحد أفراد األرسة التي يع

وأما بالنسبة للعاملني املنزليني، فيعني ذلك غالبا أن .  ُيفرتض بالكفيل أن يوفر السكن ملوظفيه داخل قطر .2

 . يقيم العامل يف نفس املنزل أو املجمع الذي يقيم رب العمل فيه

شهادة "هذا اإلذن أحيانا مصطلح ُويطلق عىل .  ال يمكن للعمال املهاجرين تغيري مهنتهم دون إذن الكفيل .3

 "عدم ممانعة

ُإذا ترك العامل كفيله دون إذن من أجل العمل لدى شخص آخر، أو إذا توقف عن العمل لدى الكفيل، فيعترب  .4

ُويفرتض بالكفيل أن يبلغ إدارة البحث والتابعة يف .  ما يجعله مرتكبا لجريمة جنائية" هاربا"العامل حينها 

ويواجه .   العامل الهارب بوصفها الجهة املسؤولة عن ضبط وإنفاذ أحكام قانون الكفالةوزارة الداخلية عن

 .احتمال احتجازهم وترحيلهم" الهاربون"العمال 

شهادة "ويتعني عليهم استصدار .  كما ال يمكن للعمال املهاجرين مغادرة البالد دون إذن مسبق من الكفيل .5

ُموافقة رب العمل قبل أن يسمح لهم بإتمام إجراءات الخروج عرب من السلطات املعنية بعد " أو إذن خروج

 .الجوازات يف املطار لدى مغادرة البالد

ويف واقع .  يفرض القانون عىل الكفالء إعادة جوازات سفر موظفيهم إىل حامليها عقب إتمام إجراءات اإلقامة .6

اصة بهم، ما يعني أنهم محتجزون لدى رب الحال، ال يستعيد الكثري من العمال املنزليني جوازات السفر الخ

 . العمل إىل حني انتهاء مدة عملهم داخل قطر

ُوتناط بوزارة العمل مسؤولية .  ينص قانون العمل واملراسيم الوزارية املتعلقة به عىل حقوق العمال يف قطر .7

 . الرقابة عىل تنفيذ أحكام قانون العمل

ل األخرى من أحكام قانون العمل، ما يعني أنه ال حدود قصوى ُيستثى العمال املنزليون وبعض فئات العما .8

لعدد ساعات العمل وفق أحكام القانون القطري، كما أنه ليس بوسعهم التظلم لدى وزارة العمل يف حال 

 .تعرضت حقوقهم لالنتهاك

 مرتكبيها وتحظر القوانني القطرية االغتصاب والعمل القرسي واالعتداء الجسدي واالتجار بالبرش وتعاقب .9

 . ومع ذلك، فال ينص القانون القطري عىل تجريم العنف األرسي تحديدا.  بالسجن ملدد مختلفة

 .ُيحظر القانون القطري إقامة عالقات جنسية تتم بالرتايض خارج إطار الزواج ويعاقب مرتكبوها بالسجن .10
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الخداع أثناء التوظيف . 2
 واالستقدام

لى أنني سوف  ع2009نص العقد الذي وقعته عام "
ولكنني لم أحصل عقب ) شهريا( دوالر 400أتقاضى 

وأنا اآلن .  شهريا)  دوالر200( رياال 730قدومي إال على 
وال أستطيع أن أرسل ).   دوالر247( رياال 900أتقاضى 

فلدي ثالثة .  أطفالي إلى المدرسة بما أتقاضاه اآلن
 33."أطفال في المنزل

 .2013آذار / من الفلبني متحدثة إىل منظمة العفو الدولية، مارس، إحدى عامالت املنازل .يس. ل

وبالنسبة للعديد من العمال املنزليني، فتنطوي تجاربهم مع عملية التوظيف واالستقدام عىل خداع يتعلق برشوط العمل 

من تلك التي وظروفه، وخصوصا بالنسبة للنساء منهم والالئي يتلقني وعودا بالحصول عىل رواتب وظروف عمل أفضل 

ونظرا لتعدد الحلقات ضمن سلسلة االستقدام الطويلة، .  يجدونها بانتظارهن لحظة أن تطأ أقدامهن األرايض القطرية

ففي الوقت الذي يقوم به أحد أرباب العمل بالتعاقد مبارشة مع العمال .  فيصعب أحيانا تحديد الجهة املسؤولة عن هذا الخداع

 .ول الوسطاء عىل الخط أثناء عملية التعاقداملنزليني، فمن الشائع دخ

وباالعتماد عىل .  ويف بلدان املنشأ، تعرض وكاالت التوظيف فرص العمل عىل العمال املنزليني يف دول الخليج وغريها من البلدان

 استقطابهن قبل أن تقوم طبيعة البلد املنشأ، فغالبا ما تنص القوانني عىل قيام تلك الوكاالت بتنظيم عقود مع النساء الالئي يتم

  وتتقاىض تلك 34.حكومات البلدات املصدرة للعمالة والسلطات القطرية باملصادقة عىل تأشريات الدخول املمنوحة لهن

الوكاالت أحيانا رسوما إلجراء الرتتيبات فيما قد يلجأ البعض منها إىل عرض تقديم الخدمة مجانا يف البداية عىل أن يتم اقتطاع 

 35.شهر األوىل بمجرد ما أن يبارش العمال املنزليون العملرواتب األ

ُكما تعرف أحيانا، بانتظارهن يف " مكاتب التنسيب"وبمجرد وصولهن إىل قطر، تجد النساء مندوبي وكاالت االستقدام أو 

ر تأشريات الدخول املطار، وهي مكاتب قطرية أو تعمل بالرشاكة مع مكاتب يف الخارج بغية إتمام الرتتيبات الالزمة إلصدا

وتقوم وكالة التوظيف أو مكتب االستقدام يف الدوحة بتقديم العامالت املنزليات إىل .  والتنسيب للعمل لدى أحد أرباب العمل

وأبلغت العديد من النساء .  أصحاب العمل الذين يتعني عليهم وفق أحكام القانون القطري كفالتهن ألغراض اإلقامة والهجرة

 منظمة العفو الدولية معهن عن قيام مكتب االستقدام بأخذ جوازات السفر الخاصة بهن مبارشة من مسؤويل الالئي تحدثت

إجراءات الهجرة والجوازات يف املطار قبل أن تقوم بتسليمها إىل أرباب عمل أولئك النسوة؛ وحسب قولهن، تلك كانت هي املرة 

ُكما قالت بعض الذين أجريت املقابالت .  رتهن البالد يف نهاية املطافاألخرية التي يشاهدن فيها جوازات سفرهن قبيل مغاد

 .معهن أنه قد تم تجرديهن من هواتفهن النقالة يف بلد املنشأ قبيل مغادرتهن إىل قطر أو بمجرد وصولهن إليها
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مارسة يتم بموجبها استبدال  وهي م–" استبدال العقد"وقبيل صعود العامالت عىل متن الطائرة يف بلد املنشأ، فقد يتم أحيانا 

ومع ذلك، فتشري بحوث منظمة العفو الدولية .  العقد األصيل بآخر جديد ال يتضمن نفس القدر من املزايا والرشوط واألحكام

إىل أن العقود األصلية التي كانت بحوزة بعض العامالت قد صودرت منهن من خالل مكاتب االستقدام بمجرد وصولهن إىل 

لت بعقود جديدة مكتوبة باللغة العربية يف بعض األحيان، أو أنه يتم إخطارهن بتغري الرشوط واألحكام عن تلك ُقطر، واستبد

 .التي وقعن عليها يف بلد املنشأ

 لتنضم إىل صفوف عامالت املنازل فيها، وقالت ملنظمة 2011 عاما، وقد وصلت إىل قطر يف عام 27من العمر . س. ستبلغ 

 : العفو الدولية

واستقبلني مندوب مكتب االستقدام ...  دوالرا أمريكيا400أبرمت عقدا ملدة سنتني ينص عىل أن أتقاىض رابتا شهريا قوامه "
وال .  وأعتقد أنني لربما قد وقعت عىل عقد آخر.  ويف اليوم التايل جاءت سيدة املنزل وزوجها الصطحابي من املكتب... يف املطار

).   دوالر192( ريال فقط 700فكل ما قيل يل يف مكتب االستقدام أنني سوف أتقاىض .  لعقدأعلم ما كان ينص عليه هذا ا

 36."ولقد أخذوا هاتفي النقال مني قبل مغادرة الفلبني).  ما الذي عساي أصنعه؟(فقلت يف نفيس 

 أمريكي ولكنها لم تحصل إال  دوالر400ملنظمة العفو الدولية أن وكالة التوظيف يف الفلبني قد وعدتها بتقايض . د. وقالت ب

 .بمجرد وصولها إىل قطر)  دوالر247( رياال 900عىل 

أنت ال تستحقني أكثر : (كان مبلغا كبريا، وقالت)  دوالر274( ريال 1000أن ) مخدومتها(وعندما اشتكيت، قالت يل السيدة "

 37)."من ذلك

هن جراء االقتطاعات التي لم تتم اإلشارة إليها وقت وأخربت بعض النساء منظمة العفو الدولية أن قد تم تخفيض رواتب

 27( رياال 100شهريا، ولكن اقتطع رب عملها )  دوالر220( رياال 800ُأنها وعدت بتقايض راتب قوامه . ب. وقالت ر.  التعاقد

  38.شهريا بدل تكلفة األرز وغري ذلك من الطعام الذي قال أن اشرتاه لها) دوالر

واتضح لباحثي املنظمة أنه .  ات عن اختالف ساعات العمل وطبيعته عما قيل لهن يف وكاالت التوظيفكما أبلغت نساء أخري

ّمن املرجح أن النساء الالئي تعرضن للخديعة بشأن أحد رشوط العقد قد كن مرشحات ملواجهة تغيريات كبرية تطرأ عىل باقي 

 .   الرشوط واألحكام التي نص العقد عليها وقت إبرامه

 قادمة من مندناو يف الفلبني؛ وقالت أنه قد سبق لوكالة التوظيف 2012حزيران / يف يونيو. ن.  سبيل املثال، وصلت كفعيل

التي تعاقدت معها وأن أخربتها أن ساعات عملها سوف تكون من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءا يوميا مع حصولها 

ى وصولها إىل منزل مخدومها، قيل لها أنها سوف تعمل من الخامسة فجرا ولد.  عىل يوم راحة يف يوم الجمعة من كل أسبوع

  39.ُولم تحصل عىل يوم إجازة أسبوعي كما وعدت من قبل.   ساعة يف اليوم18وحتى الحادية عرشة ليال، أي بواقع 

بعات طبيعة كما وصفت نساء أخريات كيف كانت ساعات عملهن أطول مما توقعن جراء عدم إخبارهن بالحقيقة حيال ت

التي تركت ثالثة أطفال يف موطنها، أن وكالة التوظيف قد )  عاما42. (أ. وقالت العاملة املنزلية ه.  العمل الذي سوف يقمن به

أخربتها قبيل سفرها أنها سوف تعمل لدى أرسة لديها طفلني لتكتشف عقب وصولها إىل قطر أنها لن تعمل لدى كفيلها ولكن 

ُواتضح أن لتلك األرسة سبعة أطفال بينهم طفل رضيع عمره سبعة أشهر، حيث طلب منها أن .   الكفيللدى أرسة أحد أصدقاء

 .تعمل من الخامسة والنصف صباحا وحتى منتصف الليل تقريبا

فقالت يل أنها ليست كفيلتي، وأن كفيلتي هي .  فقلت للسيدة ربة املنزل أن العقد ينص عىل أنه لديك طفالن وليس سبعة"

 40."فاضطررت للقيام بأعباء التنظيف والطهي ومجالسة األطفال وكل يشء.  قتها وهي التي لديها طفلني فقطصدي



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل

 

 2014نيسان  /أبريل  الـدولية العـفـو منظمة          MDE 22/004/2014: الوثيقة رقم

16 

التي تعمل لدى أرسة من األوروبيني املقيمني يف قطر أنها وعىل النقيض مما ينص العقد عليه، وجدت )  عاما26. (ل. وقالت ل

لعمل طوال اليوم دون فرتات اسرتاحة مالئمة حتى التاسعة والنصف أو نفسها مضطرة لالستيقاظ يف الثالثة والنصف فجرا وا

 : وأخربت منظمة العفو الدولية ما ييل.  العارشة مساءا بشكل يومي

ويستيقظ رب .  ينام الكلب يف املطبخ ليال، فاضطر لتنظيف املطبخ بمجرد أن أستيقظ يف الصباح ثم أنظف الفناء الخارجي"
العمل شاق جدا ومضني من الناحية الجسدية .  الرابعة والنصف فجرا، وأقوم بإعداد وجبة اإلفطاراألرسة يف الخامسة أو 

إذ كانت .  وعندما وصلت إىل هنا لم يتم تنفيذ بنود العقد.  ولم يكن ذلك ما قيل يل عندما تم التعاقد معي.  والنفسية أيضا

 41." ساعات يوميا فقط8ن أعمل ساعات العمل أطول بكثري عما قيل يل، حيث نص العقد عىل أ

 األثر النفسي المترتب على ممارسات الخداع المتعلقة بالتوظيف واالستقدام 
، قال مسؤولون يف 2013آذار / ويف مارس.  يمكن لهذا الشكل من أشكال الخداع أن ينطوي عىل تبعات وآثار نفسية خطرية

ولية أن السبب الرئيس إلدخال املريضات إىل الوحدة كان القلق أو وحدة الطب النفيس بمؤسسة حمد الطبية ملنظمة العفو الد

 .االكتئاب الناجم عن التعرض للخداع بشأن رشوط العمل

ويف الوقت الذي تستقبل الوحدة فيه رجاال ونساءا يعملون يف مختلف املهن، فلقد قال املسؤولون ملنظمة العفو الدولية أن 

.  يتم إدخالهن للوحدة سنويا، وهو عدد يفوق عدد املرىض الذين يعلمون يف مهن أخرى امرأة من عامالت املنازل 30حوايل 

ُوقال مسؤولو وحدة الطب النفيس أن األسباب األكثر شيوعا إلدخال املريضات لديها هو محاولة االنتحار، حيث أدخل ثلثا عدد 

لم تكن محاوالت انتحار "ملسؤولني أن معظم الحاالت وقال أحد ا.  النساء إىل الوحدة بسبب إقدامهن عىل مثل هذه املحاوالت

وقال املسؤول أن الالئي يحاولن االنتحار يحملن الجنسيات الهندية والنيبالية ".  رصخات لطلب املساعدة"بقدر كونها " جدية

 42.والرسيالنكية

 عاملة منزلية 15 و12 بني ، رصحت معالجة وظيفية تعمل يف الوحدة إلحدى الصحف املحلية أن ما2012آب / ويف أغسطس

.   يقمن بمراجعة الوحدة يوميا ألغراض عالجهن للتأقلم مع أعراض القلق التي أدت إىل الرشوع باالنتحار بالنسبة للبعض منهن

 .وقالت املعالجة أن الخداع بشأن رشوط العمل كان العامل الرئييس الذي تسبب بحدوث تلك الحاالت

املنزليات قد قيل لهن أنهن ذاهبات إىل  قطر للعمل كجليسات أطفال، بينما يتضح لهن بمجرد بما أن بعض أولئك العامالت "
ُالوصول إىل البالد أن مهام أعمالهن تتضمن أيضا القيام باألعمال املنزلية وغريها من األعمال الوضيعة، فرسعان ما يصبن 

  43".بمشاكل نفسية تتطور لتصبح أعراض أمراض عقلية

  لتوظيف أو مكاتب االستقدام العاملة في الدوحةدور وكاالت ا
إذ ... ال شك أن وكاالت التوظيف واالستقدام يف البلدان املرسلة واملستقبلة للعمالة تشكل جزءا من عملية االستغالل"

 ."ال تقوم تلك الوكاالت بإعادة العمال إىل بلدانهم األم بما أن األمر ينطوي عىل تكلفة إضافية لهم

  44م يف قطر معني بشؤون حقوق العمال املنزلينيخبري مقي

ويف ظل غياب معلومات دقيقة عن رواتبهم التي سوف يتقاضونها مستقبال وظروف العمل والتكاليف التي تنطوي عملية 

ومة التوظيف عليها، فال يمكن للعمال الذين يزمعون مغادرة بلدانهم أن يتكون لديهم قرار مبني عىل حسن االطالع عىل املعل

وبعد علمهم بتفاصيل تكاليف االتسقدام وظروف العمل الحقا، قد يكون األوان قد فات .  بشأن قبول العرض أو رفضه

 45.للرتاجع واالنسحاب بعد الرشوع يف أجراءات الهجرة واإلقامة

رضن لسوء معاملة أرباب ُوعندما تجد النساء أنفسهن يعملن يف ظروف ال تتطابق والوعود التي أعطيت لهن آنفا، أو عندما يتع

وينبغي أن يشمل ذلك مساعدتهن عىل تقديم .  العمل، فكان ينبغي أن تتدخل مكاتب االستقدام من أجل حماية حقوقهن

 والحرص عىل إعادة العامالت إىل أوطانهن عىل حساب املكتب أو نقلهن شكاوى لدى السلطات وإبالغها بمخالفات رب العمل 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 . عمل يراعي حقوقهن، وذلك وفق ما تفضله العامالتإىل وظائف جديدة لدى رب

ومع ذلك، فلقد أبلغ عدد من عامالت املنازل منظمة العفو الدولية أن مكاتب االستقدام لم ترد باإليجاب عندما قصدنها طلبا 

لدى مخدومها؛ راتبها طوال ثالثة أشهر بعد وصولها إىل قطر، ما اضطرها إىل ترك العمل . د. َولم تتقاض س.  للمساعدة

 : وتوضح ملنظمة العفو الدولية كيف كان رد مكتب االستقدام بشأن طلبها املتعلق بمساعدتها عىل مغادرة البالد

فأخربتها أنني .   كونه يتوجب عيل أن أدفع تكاليف تذكرة الطائرة–قالت مسؤولة املكتب يل انه ال يمكنني العودة إىل بلدي "
فلقد كانوا غاضبني يف املكتب ألنني تركت ...   كيف يمكنك العودة إىل بلدك؟  بل سوف تمكثني هنا:فقالت يل.  أرص عىل العودة

 46".العمل، وقالوا يل أنه يجب أن أعمل لدى رب عمل آخر، وحينها فقط سوف يقومون بدفع رواتبي يل وإرجاع جواز السفر

 مع املدير التنفيذي ملكتب استقدام العامالت التي كانت ، تحدثت منظمة العفو الدولية عرب الهاتف2014شباط / ويف فرباير

وقال ملنظمة العفو الدولية .  وأنكر تعرض العامالت للخداع أو اإلساءة عقب تنسيبهن للعمل لدى مخدوميهن.  تابعة له. د. س

 47.ظمة الالحقةأن تتصل به يف وقت الحق كونه كان مشغوال باجتماع هام حينها، إال أنه لم يجب عىل اتصاالت املن

، نقلت وسائل اإلعالم القطرية عن مالك إحدى وكاالت التوظيف واالستقدام البارزة قوله أنه يعارض 2013نيسان / ويف أبريل

  ومع ذلك، فال يظهر أن 48".من البرش وجديرات باملعاملة الجيدة"العنف األرسي املرتكب بحق عامالت املنازل، ورصح أنهن 

فلقد ذكر عدد من العامالت أن مكاتب االستقدام ال تلقي باال ملا يتعرضن له من .  ألخرى تشاطره هذا الرأيالوكاالت واملكاتب ا

 : ملنظمة العف الدولية أن مخدومتها قد اعتادت أن. ل. وقالت ك.  إساءة جسدية

ولقد حاولت .  ونتستشيط غضبا وترصخ علينا وتصفعنا أحيانا أو تستمر تقرص ذراعي إىل أن أن تصبح سوداء الل"

 49."االتصال باملكتب ولكنهم رفضوا مساعدتي، فقلت أنه ربة املنزل ترضبني، ومع ذلك فلقد أحجم املكتب عن مساعدتي

ملنظمة العفو الدولية أنها تعرضت لعنف جسدي عىل يد مخدومتها بما يف ذلك الصفع وشد الشعر، وقالت أنها . أ. وقالت ج

 : وضوع لدى مكتب االستقدام، قيل لها أنها هي املالمة يف تعرضها لسوء املعاملةحينما حاولت الشكوى حول امل

ومهما حاولت االتصال بهم بعد .  يكتفي موظفو املكتب بالقول أنه عيل أن أتوخى الحذر وأحاول فهم ما تريده مخدومتي"
 ." مغادرة مخدومتي املنزل، فإنهم ال يجيبون عىل اتصاالتي أبدا

 50.املنظمة أن املكتب لم يقرتح عليها أبدا تبليغ الرشطة بالحادثةوقالت لباحثي 

 دوالر مقابل العمل ستة أيام يف 400أنها قد أبرمت عقدا يف الفلبني ينص عىل تقاضيها راتبا شهريا قوامه . م. وقالت ر

 عقب 2012نون األول كا/ األسبوع وملدة ثماني ساعات يوميا؛ وأفادت أنها تركت منزل مخدومها يف الدوحة بديسمرب

وأخربت منظمة العفو الدولية أن مكتب االستقدام قد رتب لها االلتحاق بعمل جديد .  خالفاتها الشخصية معه عىل حد تعبريها

 رياال 800ولدى وصولها، قالت لها مخدومتها الجديدة أن راتبها لن يتجاوز .  شهريا)  دوالر261( رياال 950لها براتب قدره 

ويف .  ُ ساعة يف اليوم أحيانا ولم يسمح لها بمغادرة املنزل17وقالت لباحثي منظمة العفو الدولية أنها عملت ).   دوالر220(

املنزل كون . م. ، أي بعد أقل من ثالثة أشهر من التحاقها بالعمل مع األرسة الجديدة، غادرت ر2013شباط / فرباير

عد ذلك، وأمال يف أن يتم تنسيبها للعمل مع رب عمل آخر، مكثت بعض الوقت وب.  مخدومتها لم تدفع لها راتبها عىل حد قولها

لدى مكتب االستقدام حيث التقت بعاملتني أخريني هناك، إحداهما من إندونيسيا واخرى من الفلبني قام مخدوماهما باالعتداء 

 51.عليهما جسديا والرصاخ عليهما ولم يدفعا لهما ما تستحقانه من رواتب

 منظمة العفو الدولية مع مكتب االستقدام املسؤول عن هذه العاملة يف الدوحة، وأوضحت له أن املنظمة قد تلقت كما تحدثت

وقال .  ُتقريرا عن استالم إحدى العامالت التابعات للمكتب راتبا أقل مما وعدت به عالوة عىل اضطرارها للعمل ساعات كثرية



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 52. عارية عن الصحة، ورسعان ما أنهى املكاملة الهاتفيةمدير املكتب للعفو الدولية أن هذه املزاعم

، وقالت أنها مكثت لدى مكتب 2013ترشين الثاني / مع منظمة العف الدولية يف نوفمرب)  عاما30. (ر. ُوتحدثت امرأة تدعي إ

مغادرة لها بحيث االستقدام ستة أشهر يف العمل بدوام جزئي يف املكتب نظرا المتناع مخدومها عن إصدار إذن أو ترصيح 

.   عقب تعرضها للعنف عىل يد أحد أفراد األرسة2013نيسان / يتسنى لها العودة إىل بلدها، وذلك بعد أن تركت املنزل يف أبريل

معها وعاملوها بشكل جيد، ولكنها كانت " كرماء"وقالت ملنظمة اعفو الدولية أنها تلقت أجرا لقاء عملها يف املكتب وأنهم كانوا 

 من الهروب من خالل 2013ترشين الثاني / ويف نهاية املطاف، تمكنت يف نوفمرب.  املبنى طوال فرتة األشهر الستة تلكحبيسة 

 .تسلق السور ليال قبل أن تتوجه إىل سفارة بالدها

منزل للحصول عىل املساعدة بعد شهرين من العمل لساعات كثرية وتعرضها لإلهانة والشتائم طوال الوقت يف . د. وسعت ب

 .مخدومها؛ وقالت أن هم مكتب االستقدام الوحيد كان التأكد من أال يقل عدد أشهر عملها يف ذلك املنزل عن ثالثة

 فلقد سمعت –وأعتقد أن تلك األرسة لديها تاريخ من املشاكل .  اتصلت بمكتب االستقدام إال أنهم لم يقدموا أية مساعدة يل"
وقال يل مكتب االستقدام أنه يتعني عيل أن .  نهت كامل مدة العقد يف العمل لدى تلك األرسهأنه لم يسبق ألي من العامالت وأن أ

 53."أعمل شهرا أخرا قبل أن يتوقفوا عن الرد عىل اتصاالتي

ا  فإذ–املتفق عليها بني أرباب العمل ووكاالت التوظيف أو مكاتب االستقدام " التجربة"ُوتعترب األشهر الثالثة األوىل هي فرتة 

انهارت العالقة التعاقدية بني عاملة املنزل واألرسة التي تعمل لديها ألي سبب من األسباب خالل األشهر الثالثة األوىل، فسوف 

وأما بعد ميض األشهر الثالثة .  ُتضطر معظم الوكاالت إىل جلب عاملة أخرى للعمل لدى األرسة دون تحميلها رسوما إضافية

ويف اتصال هاتفي .  ًمل إىل دفع تكلفة رشاء تذاكر طريان لعاملة جديدة ورسوم استقدامها كاملةُاألوىل، فسوف يضطر رب الع

مع منظمة العفو الدولية، وصفت إحدى وكاالت االستقدام العامالت بطريقة هي أقرب ما تكون لوصف األجهزة الكهربائية يف 

 : املنزل

 54."ا لم تعجبكم يمكنم استبدالهاتأتي العاملة مع فرتة ضمان قوامها ثالثة أشهر، وإذ"

ولقد استمعت منظمة العفو الدولية لشكاوى من عدد من أرباب العمل مفادها أن عامالت املنازل الالئي ال يروق العمل لهن 

لة مبارشة بعد انقضاء فرتة الثالثة أشهر األوىل مما يوفر بالتايل عىل الوكا" الهروب"يلقني تشجيعا من مكاتب االستقدام عىل 

.  ُتبعات التزامها باستبدالها بعاملة أخرى ترسل إىل رب العمل، ويتسنى لها بالتايل تقايض رسوما كاملة الستقدام عاملة أخرى

ويشعر أرباب العمل بالظلم الضطرارهم دفع نفقات االستقدام بشكل متكرر، وهي النفقات التي قد تصل وفق إحدى الصحف 

)  دوالر3707( ريال 13500بالنسبة الستقدام العامالت من إثيوبيا و)  دوالر أمريكي1922( ريال قطري 7000املحلية إىل 

  55.الستقدام اإلندونيسيات

ويشتكي أرباب العمل من استغالل مكاتب االستقدام لالتفاق املتعلق بفرتة التجربة خالل األشهر الثالثة األوىل من أجل 

قابل فتخىش منظمة العفو الدولية من أن مكاتب االستقدام ال تنصح العامالت تحميلهم نفقات استقدام عامالت جديدات؛ وبامل

 بما يف ذلك –بعد ميض األشهر الثالثة األوىل إال بعد أن يشتكني من سوء املعاملة التي يلقينها عىل أيدي مخدوميهن " بالهروب"

 مكاتب االستقدام أن تتعامل بجدية مع وينبغي عىل.  طول ساعات العمل واإلساءة الجسدية ومشاكل عدم دفع الرواتب

شكاوى عامالت املنازل بشأن رداءة ظروف العمل، وعليها التحرك بهذا الخصوص بدال من أن تنظر إىل املوضوع من زاوية 

ويف الجانب اآلخر، قد يجد أرباب العمل أنه بإمكانهم تحسني مستويات االحتفاظ .  أنها خسارة مالية محتملة وحسب

 لديهم إذا ما دفعوا رواتب جيدة واحرتموا الرتتيبات التعاقدية التي تم التوقيع عليها قبيل مغادرة العامالت لبلدانهن بالعامالت

 .باإلضافة إىل احرتام حقوق اإلسنان الخاصة بهن



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 الخطط الحكومية الرامية إىل الحيلولة دون استبدال العقود 
لقطرية ملنظمة العفو الدولية أنها رشعت يف تنفيذ مبادرة تهدف ، قالت الحكومة ا2013ترشين األول / يف أكتوبر

 : إىل الحيلولة دون استبدال العقود

يف حال اكتشاف وزارة العمل عدم التزام صاحب العمل بالعقد املربم بينه وبني العامل أو ورود شكوى بهذا "

كما تقوم وزارة العمل حاليا .   بهذا الشأنالشأن فإنها تتخذ كافة التدابري واإلجراءات القانونية ضد صاحب العمل

بالبدء بتنفيذ برنامج للربط اإللكرتوني مع الدول املرسلة للعمالة، بحيث يتم التعاون مع وزارات العمل يف هذه 

الدول إلنشاء قاعدة بيانات إلكرتونية للباحثني عن فرصة عمل يف قطر، ووضعها يف موقع خاص يتيح ألصحاب 

ومن شأن هذا املرشوع أن يقيض عىل .  دخول عليه واختيار احتياجاتهم من العمالة املتاحة فيهالعمل يف قطر ال

ُظاهرة اختالف عرض العمل املوقع عليه العامل يف دولته عن عقد العمل الذي يربم يف دولة قطر، حيث أن جميع 

من صاحب العمل سوف تكون موثقة الوثائق التي سيتم إدرتاجها بقاعدة البيانات، بما فيها عرض العمل املقدم 

 56."ومسجلة، بحيث يتم الرجوع لها مستقبال عند وقوع أي خالف بني الطرفني

ُوصحيح أنه ينبغي تشجيع املبادرات الرامية إىل توثيق التعاون بني قطر والبلدان املصدرة للعمالة املهاجرة من 

 مساعدة العمال املنزليني سوف يكون منوطا إىل حد ومع ذلك، فإن نجاح هذا النظام اإللكرتوني يف.  أجل حمايتها

بعيد بطريقة تنفيذه؛ إذ لم يتضح ملنظمة العفو الدولية بشكل كامل يعد إذا ما كان سوف يتم إدخال بيانات عقود 

 .العمال املنزليني إىل النظام املحوسب أم ال

م املحوسب الوارد اعاله من أجل الحيلولة وباإلضافة إىل ذلك، ويف الوقت الذي تعكف فيه قطر عىل تطوير النظا

دون استبدال العقود مستقبال، فلن يكون ذلك كافيا بحد ذاته من أجل التصدي لتلك الظاهرة التي تقر الحكومة 

ويتيعن عىل السلطات أن تتحرك من أجل محاسبة وكاالت التوظيف أو مكاتباالستقدام وأصحاب .  بوقوعها فعال

 . املترضرينالعمل، وحماية العمال

 إجراءات وزارة العمل على صعيد ضبط ومراقبة وكاالت التوظيف أو مكاتب االستقدام 
والتفتيش عليها بصورة دورية ) استقدام العمالة املنزلية(وتحرص الوزارة عىل متابعة عمل مكاتب جلب األيدي العاملة  "

وقد أسفرت هذه الزيارات التفتيشية عن إغالق عدد . وقهااستغالل هذه العمالة واملحافظة عىل حق عدم ومفاجئة للتحقق من
  "من املكاتب املخالفة

  201357كانون األول / بيان الحكومة القطرية املوجه إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، ديسمرب

 وترصح أنها تجري تقيمات نصف 58عمال املنزليني،ُتعد وزارة العمل والشؤون االجتماعية مسؤولة عن املصادقة عىل عقود ال

حيث تشري الفئة " ج"إىل " أ"سنوية لجميع مكاتب استقدام العمالة املنزلية يف قطر وتمنحها تصنيفا متدرجا وفق الفئات من 

سحب ترخيصها؛ ويمكن للرشكات التي ال تلبي املعايري التي تفرضها الوزارة أن تخاطر ب.  إىل ضعف أداء املكتب املعني" ج"

الرشكات التي تحصل عىل تصنيف أعىل سوف تحظى بمعاملة تفضيلية لدى الوزارة "ولقد أوضحت الوزارة يف ترصيح لها أن 

  59".من حيث عدد التأشريات املمنوحة أو املزايا األخرى

ل معظم تلك املكاتب ضمن  مكتبا متخصصا يف استقدام العمالة املنزلية يف قطر، وصنفت وزارة العم150 و100ثمة ما بني 

 60.الفئة ضعيفة األداء خالل السنوات الثالث األخرية

 منها يف الفئة 17ُ رشكة مرخصة ملزاولة هذا النوع من األعمال، صنفت 132، رصحت الوزارة بوجود 2013آذار / ويف مارس
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كاتب استقدام جراء ارتكابها مخالفات  م10وقيل أنه قد تم إغالق ".  ج"ُ صنفت يف الفئة 79مقابل " ب" يف الفئة 36و" أ"

ُونقل " أ"ُ مكتبا صنفت ضمن الفئة 17ُولقد نرشت أسماء .  لقانون العمل، دون أن تفصح الوزارة عن طبيعة تلك املخالفات

ع  تأشريات دخول مجانا كنو10عن الناطق باسم الوزارة قوله أن قد تم منح كل مكتب من تلك املكاتب املصنفة يف هذه الفئة 

 61.من الحوافز لتشجيعها عىل االستمرار بمستوى األداء الجيد

 مكتبا آخرا ولكن دون نرش املزيد من املعلومات حول 14، تم اإلعالن عن سحب ترخيص 2013كانون األول / ويف ديسمرب

 62.تصنيف تلك املكاتب يف وسائل اإلعالم

وعمال بأحكام املرسوم .   االستقدام أو التوظيف وطريقة تصنيفهاوال تقوم وزارة العمل بنرش املعايري املحددة لتقييم وكاالت

 الصادر عن وزارة شؤون الخدمة املدنية اإلسكان واملتعلق برتخيص مكاتب االستقدام، فقد يتم سحب 2005 لعام 8رقم 

كتب وتكرار ترخيص املكتب يف حال تقاضيه رسوما من العمال أو إبراز معلومات غري صحيحة من أجل تجديد ترخيص امل

  63.مخالفة االتفاقات أو العقود املربمة مع أصحاب العمل

 : عىل مراعاة مكاتب االستقدام لألمور التالية، من بني جملة أمور أخرى8كما ينص املرسوم رقم 

ة تزويد العمالة املهاجرة بنسخ من اتفاقيات العمل قبيل االستقدام، عىل أن تتضمن معلومات متعلقة بالراتب وطبيع 

 العمل ومدة العقد؛

 والحرص عىل توقيع العامل عىل االتفاق املربم ومن ثم تصديقه من لدن السلطات املختصة؛ 

والتكفل بدفع املبالغ الالزمة ملغادرة العامل إىل بلده يف حال اتضح له أن ظروف العمل مغايرة ملا تم طرحه يف عرض  

 ". غري الئق للعمل" إذا اتضح أنه العمل، أو يف حال رفضة القيام بالعمل املطلوب منه

ومع ذلك، فتشري ترصيحات .  وقد تشكل هذه املعايري جزءا من التقييم الذي تلجأ وزارة العمل إليه لتصنيف مكاتب االستقدام

ة حقوق مسؤويل الوزارة يف وسائل اإلعالم إىل أنه يتم تقييم املكاتب أيضا بناء عىل مزايا ومواصفات أخرى ال عالقة لها بحماي

 : العمال

ووفق ما ورد يف تغطية وسائل اإلعالم ملؤتمر صحفي عقدته الوزارة : الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل املحتملون 

 ريال 9000 و6500أن تتقاىض من أرباب العمل رسوما ترتاوح بني " أ"ُيفرتض باملكاتب املصنفة يف الفئة "، 2012يف عام 

 64".وإن تقايض رسوما اكرب من ذلك قد يؤدي إىل تخفيض درجة تصنيف املكتب.  بدل خدمات)  دوالر2472- 1785(

الغرض من هذا التصنيف " أن 2012رصح أحد مسؤويل الوزارة يف عام : خدمات العمالء املتاحة ألرباب العمل 

 صعيد الرسوم وحسب، املعتمد يتمثل يف تحسني أداء مكاتب االستقدام من خالل تشجيعها عىل التنافس فيما بينها ليس عىل

 65."بل وعىل صعيد الخدمات أيضا

ووفق ما ورد يف :  الحرص عىل تعريف العمال املنزليني بأحكام القانون يف قطر والعادات واألعراف املتبعة فيها 

 الوعي ُفيفرتض بمكاتب االستقدام صاحبة األداء األفضل أن تنرش"تغطية وسائل اإلعالم للبيانات الصادرة عن وزارة العمل، 

  ومن غري الواضح مع ذلك كيف يتسنى 66".بني عامالت املنازل عىل صعيد القوانني القطرية والثقافة السائدة يف البالد

 .للمسؤولني تقدير إذا ما تم القيام بذلك فعال أم ال
عدد " أن 2013 آذار/ ُ ونقل عن الناطق باسم الوزارة قوله يف مارس:القدرة عىل استقدام العمالة املنزلية برسعة 

وتركز غالبية .  الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن مكاتب االستقدام قد تراجع عقب إطالق الوزارة عملية التقييم آنفة الذكر

  ونقل التقرير الخاص بذلك املؤتمر 67."الشكاوى الواردة من جهة أرباب العمل عىل التأخري الحاصل يف استقدام الخادمات

أن هذه الحوافز من شأنها املساعدة يف حل املشاكل عىل صعيد التأخري يف اإلجراءات املتعلقة باستقدام "ه عن مسؤول آخر قول

  68".خادمات املنازل إىل البالد

، أوردت وسائل اإلعالم املحلية أن أحد كبار مسؤويل 2013كانون األول / يف ديسمرب: االلتزام بأحكام قانون الكفالة 

ُمخالفات جسيمة قد ارتكبت من "د رصح عىل صعيد سحب تراخيص بعض مكاتب االستقدام قائال أن وزارة العمل القطرية ق
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ُ  ووفق أحكام القانون القطري، ال يسمح 69".خالل استقدام خادمات للعمل بدوام جزئي رشيطة دفع أجورهن بالساعة

ى صاحب العمل الكفيل وليس لشخص آخر أو للعمال املهاجرين الذين تم استقدامهم بتأشريات عمالة منزلية العمل إال لد

 .مؤسسة أخرى

وبناء عىل املعلومات املتوفرة بحوزة منظمة العفو الدولية، فمن غري الواضح ما إذا كان نظام تصنيف مكاتب االستقدام 

القطرية وتناشد منظمة العفو الدولية وزارة العمل .  يتضمن بذل أية جهود أو محاوالت لحماية حقوق عامالت املنازل

اإلفصاح عن معايري تصنيف مكاتب االستقدام، ومراجعة نظام التصنيف القائم بحيث يتسنى تقييم املكاتب وتصنيفها 

وبالنظر إىل الصعوبات التي تواجهها عامالت املنازل .  بطريقة تراعي الشفافية يف ضوء مدى التزامها بحقوق العمال من عدمه

 فينبغي عىل الوزارة –نهن مستثنيات من االستفادة من آلية تقديم الشكاوى لدى الوزارة  كو–يف تقديم شكاوى لدى السلطات 

حينها استحداث طائفة من املؤرشات التي ال تعتمد اعتمادا كبريا عىل رضورة قيام العامالت بالتحرك عىل هذا الصعيد من أجل 

 :  ةومن املمكن أن تقيس تلك املؤرشات األمور التالي.  تسجيل مظاملهن

نتائج عملية تحقق الوزارة من مدى تطابق العقود املربمة يف بلدان املنشأ مع الرشوط واألحكام الفعلية املعروضة عىل  

 العامالت يف قطر؛ 

فينبغي عىل املؤرشات أن تقيس مثال .  وجود أنظمة لدى مكاتب االستقدام تحرص عىل حماية حقوق العمالة املنزلية 

تقدام مع الهيئات أو أصحاب العمل التي تستغل العمال وتيسء لهم، وكيف توفر املكاتب املساعدة كيف تتعامل مكاتب االس

للعمال عىل صعيد التقدم بشكاوى لدى السلطات وقياس إذا ما كانت املكاتب نفسها تبلغ السلطات عن أصحاب العمل 

 املسيئني أم ال؛

لسلطات القطرية والسفارات املعنية بشأن اضطرارهم دفع رسوم وعدد الشكاوى املقدمة من لدن العمال املنزليني لدى ا 

 . ُأو اختالف الرشوط واألحكام عما عرض عليهم قبيل السفر من بلدانهم/من أجل مغادرة البالد ومشاكل استبدال العقود و

االستقدام قياسا عىل مدى وينبغي أن يكون باإلمكان بالنسبة للعمالة املهاجرة وأرباب العمل تقييم وكالة التوظيف أو مكتب 

 .االلتزام بمعايري حقوق العمال إىل جانب املعايري األخرى من قبيل كفاءة الخدمات املقدمة ألصحاب العمل

وعالوة عىل ذلك، تويص منظمة العفو الدولية بأن تحرص الحكومة عىل منع املكتب من استقدام العامالت مستقبال يف حل ثبت 

نزليني، سواء بصفته رب عمل ألولئك العمال أو بصفته مكتبا الستقدام العمال لصالح أصحاب عمل انتهاكه لحقوق العمال امل

 أن التدابري التي 2013ترشين الثاني / وقال املقرر األممي الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين يف نوفمرب.  آخرين

 :   قطاع العمالة املنزليةُتطبق عىل العمال يف القطاعات األخرى ينبغي أن تنسحب أيضا عىل

ًكما أرحب أيضا بالقائمة السوداء التي وضعتها الحكومة للرشكات التي تيسء معاملة العمال الوافدين، مع التنويه إىل  "

فاألشخاص الذين يسيئون معاملة خادمات املنازل يجب أن يحرموا من توظيف . رضورة أن ينطبق هذا عىل العمالة املنزلية

 70 ".العمالة املنزلية يف املستقبلاملزيد من 

الجدل الدائر يف قطر عىل صعيد مطالبة العامالت املنزليات الفلبينيات 

  دوالرا أمريكيا 400بتقايض راتبا شهريا قوامه 
دأبت العامالت الفلبينيات يف قطر الالئي يتم التعاقد معهن يف بلدهن عىل اإلبالغ عن تعرضهن للخداع بشأن الراتب 

 دوالر كحد أدنى للراتب 400، اشرتطت الحكومة الفلبينية مبلغ 2007ويف عام .   الذي سوف يحصلن عليهالشهري

 ومع ذلك، أخربت عامالت 71.الشهري الذي تتقاضاه العامالت املنزليات املهاجرات لحظة التعاقد معهن يف الفلبني

 دوالر من خالل 400بتلقي رابتا شهريا قوامه من الفلبني باحثي منظمة العفو الدولية أنه عىل الرغم من الوعود 

 .  وكالء يف مانيال، فإنهن يتفاجنئ لدى وصولهن قطر بأن الراتب الحقيقي هو أدنى من ذلك بكثري

ُكما عززت مجموعة من األدلة األخرى الروايات التي قدمت ملنظمة العفو الدولية من خالل العامالت الالئي أجريت  ُ

 .املقابالت معهن
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 عىل سبيل املثال، استفرست منظمة العفو الدولية عن سلم الرواتب املعتمد لدى ثالثة من 2013آذار / مارسويف 

وأوردت جميع املكاتب الثالثة .  مكاتب االستقدام العاملة يف قطر، بما فيها تلك التي تستقدم العامالت من الفلبني

 72. دوالر أمريكي400 أن الراتب الذي تتقاضاه العامالت من الفلبني هو أقل من

ومتحدثا ملنظمة العفو الدولية، أوضح أحد املقيمني العاملني يف الدوحة والذي يقدم املساعدة للعمال املهاجرين من 

 :  الفلبني الذين يمرون بضائقة، كيف يتم استبدال العقود قائال

 عوضا عنه، ويخضع الراتب للكثري من بل يتم إبراز عقد صيغ باللغة العربية.  نادرا ما يتم احرتام بنود العقد"

 73".االقتطاعات بما يف ذلك رسوم االستقدام وتجديد اإلقامة

، أكد أحد اصحاب املكاتب دون أن يكشف النقاب عن 2012نيسان / ومتحدثا إىل إحدى الصحف القطرية يف أبريل

أن الرقم ال يشكل مشكلة بالنسبة  دوالر كراتب شهري، حيث أخرب الصحيفة 400هويته أن املكاتب ال تلتزم بدفع 

 دوالر حسب قوله، مضيفا أن 250 و220لعامالت املنازل من الفلبني كونهن يتقاضني راتبا شهريا يرتاوح بني 

 74.عىل حد تعبريه"  رياال قطريا، وهو ليس باملبلغ الكبري900يعادل "الراتب 

 وسائل اإلعالم املحلية عن السفري الفلبيني يف قطر قوله فلقد نقلت.  كما أقرت السفارة الفلبينية بوجود هذه املشكلة

تواطؤ " دوالر جراء 400 أنه ال يتم احرتام الحد األدنى من الرواتب الشهرية وقدره 2012حزيران / يف يونيو

  ويف ترصيح منفصل، قال أحد ممثيل 75".بعض مكاتب االستقدام يف الفلبني مع نظرياتها العاملة داخل قطر

 400أن العامالت يعانني من مشكلة اختالف العقد املربم يف الفلبني الذي يعدهن بالحصول عىل راتب السفارة 

   76".إعادة ترتيب بنود العقد" دوالر شهريا بعد 200دوالر شهريا، عما يحصلن عليه عقب وصولهن إىل قطر، وهو 

.   دوالر كراتب شهري يبعث عىل القلق400بلغ إال أن رد السلطات القطرية عىل جهود الفلبني الرامية إىل التقيد بم

فبدال من أن تتصدى السلطات لظاهرة الخداع بتفاصيلها الواردة أعاله والتي يظهر وجود إقرار عىل نطاق واسع 

وأنكر .  بحدوثها، فلقد وردت تقارير تفيد بأن السلطات القطرية قد آثرت حظر استقدام الخادمات الفلبينيات

 ولكنه أكد يف الوقت نفسه تراجع أعداد 77 وجود حظر رسمي عىل استقدام الخادمات الفلبينيات،السفري الفلبيني

 : الخادمات القادمات من الفلبني بشكل كبري، إذ رصح قائال

وال زال هناك استقدام .  فاألمر عائد إىل القطريني إذا ما أرادوا التعاقد مع عامالت أخريات.  ال يوجد حظر رسمي"

 78".من الفلبني ولكن بأعداد محدودة جداللخادمات 

ولقد أنكر مسؤولو وزارة العمل القطرية ملنظمة العفو الدولية جملة وتفصيال وجود أية دوافع سياسية وراء قيام 

ُدولة قطر بحظر استقدام العامالت من بعض البلدان، وقالوا أن تراجع عدد العامالت من بعض البلدان ال يعزى 

 79. باختيارات أرباب العمل الذين آثروا اللجوء إىل بلدان أخرى الستقدام العامالت منهاسوى ألسباب تتعلق

ومع ذلك، ويف ما بدا أنه تطور محتمل عىل هذا الصعيد، أعلنت الحكومة القطرية عن جهود تهدف إىل استقدام 

ُنقل عن مصدر مسؤول يف ، 2012ترشين الثاني / ويف نوفمرب.  خادمات من طائفة متنوعة من البلدان املختلفة

وزارة العمل قوله أن الوزارة تعكف عىل دراسة استقدام عامالت من بلدان جديدة من رشق أوروبا وجنوب رشق 

 : ُآسيا وتنزانيا وكينيا وجزر املوريشوس، ورصح املصدر الذي لم يكشف عن اسمه قائال



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 80".حدودًنريد أن تصبح األسواق املصدرة للعمالة تنافسية إىل أبعد ال"

، أعلنت وزارة العمل بشكل رسمي عن خطط جديدة الستقدام العامالت من بلدان 2013حزيران / ويف يونيو

، ورد 2014شباط /   ويف فرباير81.جديدة، بما يف ذلك فييتنام والبوسنة والهرسك ومقدونيا وكمبوديا وبنغالدش

ضاء يمثلون وزارتي العمل والداخلية ومكاتب يف وسائل اإلعالم املحلية ما يفيد بتشكيل لجنة مؤلفة من أع

بإيجاد آلية للتعامل مع البلدان املصدرة للعمالة املنزلية، والبدء يف محادثات مع بلدان أخرى من "ُاالستقدام تعنى 

 82".بما يف ذلك كمبوديا وبنغالدش وكينيا وتنزانيا وموريتانيا... أجل استقدام الخادمات 

 تشري تلك الترصيحات واملبادرات الحكومية إليها تتناقض وحقيقة غياب التحرك ويظهر أن األولويات التي

وعىل صعيد .  الحكومي الفعال للتصدي ملشكلة استغالل العمال وغريها من أشكال اإلساءة بحق العامالت املنزليات

يف قطر، فحري بالسلطات محاوالت البلدان املرسلة للعمالة توفري الحماية للرجال والنساء الذين يتوجهون للعمل 

ومن غري الشائع أن نجد الحكومات تبذل جهودا .  القطرية أن تبادر إىل التعاون مع تلك البلدان بهذا الخصوص

لتأمني صفقة اقتصادية مربحة للجهات التي تسعى إىل توظيف عمالة مهاجرة، وينبغي عىل السلطات القطرية أن 

م واملساندة ألرباب العمل بهذا القدر، كون ذلك لن يقوض من قدرة البلدان تتوخى الحذر من اإلفراط يف تقديم الدع

 .املرسلة للعمالة عىل حماية مواطنيها، أو يغطي عىل املسؤولية املرتتبة عىل قطر تجاه العمالة املهاجرة لديها



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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حرمان العمال المنزليين من . 3
 حقوق العمل 

 أنها إلى اإلنسان لحقوق الوطنية اللجنة تشير  كذلك"
 من فئة عمل ينظم قانون بسرعة إصدارً مرارا طالبت

 وأغلبها من ، حقوقها النتهاك تعرضا الفئات أكثر
 تم أنه ورغم ، بالمنازل العاملين فئة أال وهي ، النساء
 ، الفئة هذه عمل قوانين لتنظيم مشروعات عدة إعداد

هناك  أن ترى اللجنة أن إال ، اللجنة بعضها فى شاركت
 ."القانون هذا إصدار فى رتأخ

 83 2014شباط / اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر، فرباير

 في غياب قانون يحمي هؤالء، فإن األمر يتوقف "
الكفيل المفترضة، والكفيل في حالتها " طيبة"على 

ًوأنا، في أن يعاملها معاملة حسنة على النحو " ر"هو 
 وهذا يتعلق بكيف .ُنفسه الذي نتمنى أن نعامل به

ْتعيش، وماذا تأكل، وكيف تعامل، ومع من يمكنها أن  ُ
تتحدث، وسبل اتصالها بعائلتها، وسبل حصولها على 

وهكذا، فمن ... المساعدة أو الرعاية، وماذا تلبس
ًحياة حسنة في ) وحياة أمثالها(الصحيح أن سير حياتها 

 ".    قطر يتوقف على طيبة مخدومها
  2013.84أيار / عامالت املنزليات، يف تعليق عىل مدونتها اإللكرتونية، الدوحة، مايومخدومة إحدى ال

 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "
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تستثني معظم بلدان منطقة الشرق األوسط العمال "
المنزليين من شمولهم في نطاق قوانين العمل لديها، 

ويشكل هذا االستثناء مشاكل كبيرة على صعيد توفير 
 ." الحماية الفعالة لحقوقهم كعمال

 2013.85ير منظمة العمل الدولية حول االتجار بالبرش يف الرشق األوسط، تقر

وتنص .  إىل جانب فئات أخرى من العمال، فال يتمتع العمال املنزليون يف قطر بالحماية التي يوفرها قانون العمل القطري

 املنازل كالسائق واملربية والطاهي املستخدمني يف... ال ترسي أحكام هذا القانون عىل : " من القانون عىل ما ييل3املادة 

 ".ُوالبستاني ومن يف حكمهم 

بحقوق  الخاصة القانونية الحماية من مجردين القطري القانون ألحكامً وفقا املنزليون العاملون ُيصبح وعليه،

كمة مح أمام العمل رب بحق شكاوى تقديم من ممنوعون أنهم ذلك ويعني الدويل، القانون يكفلها التي العمال

وضع حد أقىص لعدد ساعات العمل، والحصول عىل :   وليس بوسعهم بالتايل املطالبة قانونا بالحقوق التالية.العمل

يوم عطلة وإجازة سنوية وتغطية تكاليف العالج الطبي أو االستفادة من نظام تقديم الشكاوى والتظلمات املتاح 

 .عرب وزارة العمل

 املمكن من أنه وصحيح االستقدام؛ فرتة أثناء التوظيف عقود سياق يف الحقوق هذه من بعض تحديد يتم وقد

 كبرية، تكلفة عىل األمر ينطوي ولكن مدنية، قضية رفع خالل من العقد بنود إنفاذ املهاجر العامل يطلب ًنظريا أن

 .القبيل هذا نم قضايا بوجود الدولية العفو منظمة تسمع  ولم.قطعا املنازل يف العاملني متناول يف وليس ذلك

سبق ملنظمة العفو الدولية وأن وثقت ذلك يف تقريرها  كما حاليا، ٍكاف غري القانون أحكام إنفاذ أسلوب ُوبينما يعد

مجرد وجود قانون للعمل  اعتبار  فيمكن86 حول اإلساءة لعمال قطاع اإلنشاءات يف قطر،2013الصادر يف عام 

 .العمال حقوق أساسا جوهريا لحماية

 أمام الطعون تقديم يمكن هؤالء فال أيضا، العمال املنزليني  عىل ترسي الكفالة قانون أحكام أن من لرغما وعىل

 ضمن العاملون يصبح وباملحصلة، .العقد بنود مخالفة تمت إذا أو لإلساءة تعرضهم حال يف العمل إدارة عالقات

ما  عىل الضوابط من الكثري ُتوجد ال إذ ؛وسوء معاملته الكفيل الستغالل عرضة الخصوص وجه عىل هذه الفئات

 .الجنائية العدالة نظام يف عليها املنصوص الضوابط باستثناء الحال، هذه يف سلطة من العمل رب يمارسه

الضغوط العاملية لحماية حقوق العاملني املنزليني بموجب القانون 

 القطري 
تأسف لعدم وجود ترشيع بشأن  "هضة التعذيب أنها ، قالت لجنة منا2012يف مالحظاتها الختامية بشأن قطر يف 

وأوصت بأن " ،العمل يحمي العمل املنزيل وتالحظ أن هناك مرشوع قانون قيد االستعراض بشأن خدم املنازل

اعتماد ترشيعات عمل عىل وجه الرسعة تشمل العمل يف الخدمة املنزلية وأن تمنح خدم املنازل  "تبادر السلطات إىل 

 87".لحماية القانونية من االستغالل وسوء املعاملة واإليذاءاملهاجرين ا

 بشأن حقوق العامالت املهاجرات، رصحت لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء 26ويف معرض توصيتها العامة رقم 

بية ضمان الحماية للمهن التي تعمل فيها أغل"عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة أنه ينبغي عىل الدول األطراف 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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عن طريق قوانني العمل، بما يف ذلك األجر وأنظمة ساعات العمل ... من العامالت املهاجرات، من قبيل العمل املنزيل، 

، عربت 2014شباط /   ويف فرباير88".والقوانني املتعلقة بالصحة والسالمة وتعليمات وأنظمة العطل واإلجازات

ني يف قطر بالحماية التي يوفرها قانون العمل وعدم االنتهاء بعد عدم شمول العمال املنزلي"اللجنة عن قلقها حيال 

".  من مراجعة واعتماد مسودة القانون الخاص بالعمالة املنزلية، وعدم تحديد إطار زمني العتماد القانون املذكور

 بغية 2004 قانون بشأن العمل املنزيل وتعديل قانون العمل لعام"ّكما دعت اللجنة الحكومة القطرية غىل تبني 

  89".ضمان حمايته للعمال املنزليني إىل جانب فئات العمال األخرى

، صوتت حكومة قطر إىل جانب نظرياتها يف دول مجلس التعاون الخليجي لصالح اعتماد اتفاقية 2011ويف عام 

صادقة عليها القيام بما  املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املنزليني، والتي تلزم الدول امل189منظمة العمل الدولية رقم 

 :ييل من بني جملة أمور أخرى

تتخذ كل دولة عضو تدابري ترمي إىل ضمان املساواة بني العمال املنزليني والعمال عموما فيما يتعلق بساعات "
العمل العادية وتعويضات الساعات اإلضافية وفرتات الراحة اليومية واألسبوعية واإلدازة السنوية مدفوعة األجر، 

 90."وفقا للقوانني واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية، مع مراعاة السمات الخاصة بالعمل املنزيل

 ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل 189وتحض منظمة العفو الدولية قطر عىل التصديق عىل االتفاقية رقم 

تضعها موضع التنفيذ عىل صعيد القوانني الالئق للعمال املنزليني، وأن تدمجها ضمن أحكام قانون األرسة و

 .والسياسات واملمارسات

وطوال السنوات الخمس املاضية، دأب املسؤولون الحكوميون عىل الترصيح أن قطر بصدد إقرار قانون خاص يكفل توضيح 

إلضافة إىل تضارب   ولكن لم يتم اإلعالن عن أي تقدم ملموس عىل هذا الصعيد، با91.العاملني يف املنازل" حقوق وواجبات"

 :  إنه2013آذار / ُونقل عن أحد مسؤويل وزارة العمل قوله يف مارس.  الترصيحات الصادرة عن املسؤولني بهذا الخصوص

نظرا لوجود عقد مربم بني الخادمة ومخدومها، وال داعي لوجود قانون بهذا ... ال حاجة لقانون بشأن الخادمات ""
 92."الخصوص

ولكنه رفض فكرة تحديد عدد ساعات عملها " حق للخادمة" نفسه قوله أن يوم العطلة األسبوعي هو ُكما نقل عن املسؤول

 93".إن الخادمات ال يعملن ثماني ساعات يف اليوم فقط: "اليومية بثماني ساعات قائال

ينظم  نونقا عىل إصدار منفتحون أنه الدولية العفو منظمة باحثي "األرسة لشؤون األعىل املجلس" ممثلو وأبلغ

 يف شككوا أنهم بيد .القانون هذا مثل لصياغة مناقشات يف شاركوا فعال  قد وأنهم املنازل، يف توظيف العاملني

 العتقادهمً نظرا املنازل، يف للعاملني إلزامي أسبوعي إجازة يوم القانون هذا يتضمن مثل أن األسباب وراء رضورة

 يف العاملني بأن االدعاء القائل رفضوا كما .التدبري الحمائي هذا دون عطلة يوم يحصلون عىل عمال املنازل بأن

 يوضحوا لم ولكنهم القطري، القانون بموجب الحايل الوقت يف لحقوقهم العمالية الحماية إىل يفتقرون املنازل

 94.القانون يكفلها التي الحماية طبيعة

ًحاليا  يتمتعون املنازل يف العاملني أن عن عقولم نحو عىل التحدث القطرية الحكومة ملسؤويل املمكن غري من إن

املوقف  فإن يبدو ما وعىل .قانوني حمائي تدبري بموجبً مكفوال هذا يكون ال عندما أسبوعي عطلة يوم يف "بالحق"

التي  ،" 16 - 2011 قطر لدولة الوطنية التنمية اسرتاتيجية" مع يتناقض للترشيع رضورة ثمة ليس بأنه القائل

 : ما ييلتنص عىل



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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وتشغيل  توظيف إدارة تحسني أجل من ورشوط، معايري ذلك يف بما األنظمة، من مجموعة الحكومة  ستضع"
 يف للعاملني القانونية الحقوق يغطي جديد ترشيع اإلمام إىل الخطوة هذه وسيسند .املنزليات املعاونات
 حيث من سيما وال املنزليات، واملعاونات لةالعائ بني العالقة يحسن أن أقوى أنظمة إقرار شأن  ومن...املنازل
 95".أفضل بصورة والواجبات أبعاد املسؤوليات توضيح

وضم املقرر األممي الخاص املعني بحقوق اإلنسان للعمال املهاجرين صوته إىل األصوات الداعلية إىل توفري حماية 

 :  قائال2013 ترشين الثاني/ قانونية للعمال املنزليني يف قطر؛ حيث رصح يف نوفمرب

ُ لقد سعدت لسماعي بأن الحكومة قد عملت عىل وضع مرشوع قانون خاص بالعمالة املنزلية، وأدعو هنا إىل "
التعجيل بإنهاء القانون واعتماده من أجل توفري حماية أفضل لحقوق العمالة املنزلية، وهي الفئة التي يصعب 

 96."الكشف عن إساءة معاملتها

سان أحد كبار أعضاء املجلس األعىل لشؤون األرسة أمام لجنة القضاء عىل جميع أشكال ويف ترصيح ورد عىل ل

ُ، قالت الحكومة أن صياغة مسودة قانون يعنى بالعمالة املنزلية هو 2014شباط / التمييز ضد املرأة يف فرباير

مجال حقوق سوف تقوم بها لضمان اتساق قطر مع مقتضيات املعاهدات الدولية يف " خطوة مستقبلية"

 "  ويف معرض ردها املكتوب عىل مجموعة املسائل التي طرحتها اللجنة، رصحت الحكومة أنها بصدد 97.اإلنسان

َقيد الدراسة، تمهيدا الستكمال  إعداد مرشوع قانون بشأن العمالة املنزلية يراعي املعايري الدولية ذات الصلة، وهو

  ومع ذلك، فلم تتضمن تلك الترصيحات تحديد موعد زمني 98 ".االجراءات الترشيعية املقررة بشأن استصداره

 .إلصدار مثل هذا القانون، ولم يتم اإلفصاح عن تفاصيل حول مدى مراعاة أحكامه للمعايري الدولية

رد حكومة دولة قطر على منظمة العفو الدولية بشأن توفير الحماية القانونية لحقوق عامالت 
 المنازل 

، أرسلت الحكومة البيان التايل إىل منظمة 2014نيسان / عد نرش التقرير الحايل يف أبريلقبل وقت قصري من مو

ونورد تاليا مقتطفات من النص األصيل .  العفو الدولية بشأن توفري الحماية القانونية لحقوق عامالت املنازل

 . 1للرسالة الواردة باللغة العربية والتي يمكن االطالع عليها يف امللحق رقم 

، إال 2004لسنة ) 14(إن عامالت املنازل بدولة قطر، وإن كانوا ال يخضعون لقانون العمل الصادر بالقانون رقم "
أن املرشع القطري قد نص عىل حزمة من اإلجراءات الواجب اتباعها لدى الرشوع يف استخدام فئة املستخدمني يف 

 من قبل بعض أصحاب العمل أو رشكات االستقدام، املنازل، والكفيلة بعد تعرض تلك الفئة لعمليات التحايل
 ".وتضمن يف ذات الوقت كافة حقوقهم القانونية تجاه كفالئهم

كما وأن استثناء هذه الفئة من نطاق تطبيق قانون العمل ال يعني عدم وجود حماية قانونية لحقوقهم أو عدم "
 بني عامالت املنازل وكفالئهم، املتعلقة بتنفيذ وجود قانون يحمي هذه الحقوق يف كافة املنازعات التي قد تنشأ

، 2004لسنة ) 22(حقوق والتزامات كل من الطرفني املرتتبة عىل العقد تخضع ألحكام قواعد القانون املدني رقم 
كما ينظم العالقة التعاقدية مع أصحاب العمل العقود النموذجية امللحقة باالتفاقيات الثنائية والتي وقعتها الدولة 

 ".ع الدول املرسلة للعمالةم

 لسنة 14وفيما يتعلق باستقدام العمالة املنزلية من الخارج لحساب الغري، فقد حرص قانون العمل القطري رقم "
ُ عىل تنظيمها كما أشري إليها بالفصل الثالث حيث حظر استقدام عمال من الخارج لحساب الغري إال بعد 2004



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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أن يتقاىض املرخص له أي مبالغ مالية من العامل املستقدم بصفة أتعاب الحصول عىل ترخيص بذلك، كما حظر 
 بتنظيم رشوط 2005لسنة ) 8(أو مصاريف استقدام أو غري ذلك من التكاليف، وقد صدر القرار الوزاري رقم 

وإجراءات الرتخيص، وأرفق به نموذج عقد استقدام عمال من الخارج يحدد التزامات كل من املكتب وصاحب 
مل، وتوقم وزارة العمل بمتابعة تطبيق أحكام القانون والقرار الوزاري املشار إيهما وذلك من خالل زيارات الع

 ."دورية مفاجئة عىل هذه املكاتب للتحقق من عدم استغالل هذه الفئة من العمالة والحفاظ عىل حقوقهم

ل املنزليني ليتوافق مع أحكام اتفاقية العمل تجدر اإلشارة إىل أنه يتم حاليا دراسة مرشوع القانون الخاص بالعما"
الدولية الخاصة بالعمل الالئق للعمال املنزليني ومعايري العمل الدولية، وما زال املرشوع قيد اإلجراءات 

  99".الترشيعية

ومع .وتعرب منظمة العفو الدولية عن امتنانها لحكومة دولة قطر لقيامها بالرد عىل ما لدى املنظمة من بواعث قلق

وتحديدا، فإن الترصيح باستثناء .  ذلك، تظل بعض املجاالت الواردة يف رد الحكومة تشكل شواغل وبواعث قلق

عامالت املنازل من نطاق تطبيق قانون العمل ال يعني جواز عدم الوقوف عىل سبب غياب الحماية القانونية 

ّوغ معاملة عامالت املنازل بطريقة فال يوجد سبب مرشوع يس.  لحقوقهن وإخضاع ذلك للتمحيص املطلوب

ُوكما أشري آنفا، فإن القول بأن حقوق عامالت املنازل تخضع .  مختلفة قانونيا مقارنة بالعاملني من الفئات األخرى

للقانون املدني واتفاقيات تنظيم العقود يتجاهل تماما الواقع الذي يواجه عامالت املنازل، كون غالبيتهن العظمى 

لنفاذ إىل املوارد أو املعلومات التي تتيح لهن تحريك دعاوى قانونية فردية بحق املسيئني من أصحاب محرومة من ا

وإن حقيقة إقرار السلطات القطرية بأنها تعكف عىل إعداد مرشوع قانون يكفل مراعاة املعايري الدولية .  العمل

بأن إنفاذ بنود العقود الفردية وإخضاع مكاتب املتعلقة بحقوق العمال املنزليني ليشري إىل اعرتاف تلك السلطات 

 . االستقدام للتنظيم غري كافيني لتلبية املعايري الدولية

وباإلضافة إىل ذلك، ويف الوقت الذي قبلت حكومة قطر فيه مسؤولية إنفاذ أحكام قانون العمل من خالل جملة 

شار إليه عىل صعيد عامالت املنازل يعني رضورة أمور تشمل زيارات ميدانية ملكان العمل، فإن املركز القانوني امل

ويف الوقت الذي أعربت منظمة العفو .  قيامهن شخصيا باتخاذ جميع الخطوات تقريبا من أجل حماية حقوقهن

الدولية فيه عن قلقها حيال عدم إنفاذ أحكام قانون العمل بشكل فعال يف قطر، فال يعكس القانون بالحد األدنى 

رتتبة عىل السلطات القطرية، والتي تقتيض منها املبادرة إىل حماية حقوق العمل؛ كما اليمكن التذرع االلتزامات امل

باإلشارة إىل قانون العقود لتسويغ مسألة استبعاد عامالت املنازل من التدابري االحرتازية املنصوص عليها وفق 

 .ل والعامالت ضعفاثعتربن من بني أكثر فئات العما]أحكام قانون العمل، وهن الالئي 

 خاص بالمنطقة " صيغة عقد نموذجية"خطط اعتماد 
، تبنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، بما فيها قطر، مسودة صيغة 2013كانون الثاني / يف يناير

 100.عقد نموذجية خاصة بالعمالة املنزلية يف املنطقة

 العقد النموذجي، والذي يتضمن بندا يخصص يوم عطلة ّولقد اطلعت منظمة العفو الدولية عىل نسخة من مسودة

ومع ذلك، فال تمتثل مسودة العقد املقرتح للمعايري .  أسبوعي وينص عىل دفع الرواتب من خالل التحويالت البنكية

ة  املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املنزليني، وذلك عىل صعيد عد189الواردة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 .مجاالت من قبيل النص عىل الحد األقىص من ساعات العمل عىل سبيل املثال ال الحرص

 متى –وباإلضافة إىل ذلك، فلم تتضح بعد الكيفية التي سوف يتم من خاللها إنفاذ أحكام ورشوط العقد النموذجي 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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مكان للعمال املنزليني وسوف يغدو من الصعوبة ب.  ما تم اعتماده رسميا من لدن حكومات دول مجلس التعاون

ضمان إنفاذ رشوط وأحكام عقد معياري يفتقر إىل األسس القانونية، كونهم يخشون االقرتاب من آلية اإلجراءات 

ّوكما ورد أعاله، فلم تطلع منظمة العفو .  القانونية املتعلقة بالطعن عىل صعيد اإلخالل برشوط العقد وأحكامه

ل منزيل بتحريك دعوى قضائية ضد كفيله يف قطر عىل خلفية اإلخالل بأحكام الدولية عىل ما يثبت قيام أي عام

العقد؛ كما ال تعترب املنظمة أن العقد النموذجي املوحد املزمع يف دول مجلس التعاون الخليجي سوف يضمن 

 .  سهولة إنفاذ أحكامه

حقوقهم التي ينبغي أن يكفلها قانون وعليه، فيجب توفري الحماية القانونية للعمال املنزليني يف قطر عىل صعيد 

 .العمل مع إتاحة الفرصة لهم لالحتكام إىل اآلليات القانونية للمطالبة بحقوقهم



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 ظروف العمل . 4

إن فترة االستراحة الوحيدة التي أحصل عليها هي "
 ."حين أخلد إلى النوم

 2013.101آذار / لية، مارسإحدى العامالت املنزليات السابقات، متحدثة ملنظمة العفو الدو. ت. ك

ويف الوقت الذي قالت فيه النساء الالئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن أن مخدوميهن قد عاملوهن 

، إال أن ظروف العمل داخل منازل هؤالء قد تكون قاسية جدا، وتفتقر العامالت املنزليات يف مثل هذه "بلطف"

ُويعد ذلك نتاجا مبارشا لعدم تنظيم قطاع العمالة .  عدة أو االنتصافاألوضاع ألية وسائل للحصول عىل املسا

ويتناول الفصل الحايل من التقرير بعض أشكال .  املنزلية يف قطر، والتبعات املتأتية من العمل بنظام الكفيل

ولتهن اإلفالت من اإلساءة التي أبلغت العامالت املنزلية باحثي املنظمة بها، واملشاكل التي يواجهنها يف معرض محا

 .براثن اإلساءة ورضورة محاسبة الجناة

 طول ساعات العمل وعدم الحصول على يوم عطلة 
ُأجمعت غالبية العامالت املنزليات الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن عىل أنهن أجربن عىل العمل لساعات 

وأثناء اتصال .  العمل بالنسبة للعمالة املنزليةوال ينص القانون القطري عىل الحد األقىص لعدد ساعات .  كثرية

 : هاتفي معه، وصف أحد أصحاب مكاتب استقدام العمال املنزليني يف الدوحة األمر قائال

.  سوف تعمل الخادمة بدوام كامل وتبقى داخل املنزل، فاألمر عائد لك كي تحددي عدد ساعات عملها يوميا"
وال حاجة ملنحها يوم .  يوميا، ولكن كما تعلمني فهي لن تغادر منزلكسوف ينص العقد عىل ثماني ساعات عمل 

 102".عطلة ولكن األمر عائد لك سيدتي

 ساعة 60، اتضح أن عامالت املنازل قد عملن لحوايل 2009ُويف دراسة ملصلحة اإلحصاء يف دولة قطر أجريت عام 

نه خامس أعىل عدد من ساعات العمل األسبوعية  أ2013يف األسبوع، وهو رقم أعلنت منظمة العمل الدولية يف عام 

  ويظل الرقم املذكور مجرد متوسط، حيث قالت بعض العامالت الالئي 103.يف العالم النسبة لقطاع العمالة املنزلية

وباإلضافة إىل ذلك، فلم .   ساعة أسبوعيا60أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن أنهن عملن ألكثر من 

 . ن هؤالء العامالت عىل يوم عطلة أسبوعيتحصل العديد م

 ساعة يوميا عىل مدار األسبوع، ليصل 15 امرأة أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن أنهن عملن 14وقالت 

وتحدث باحثو منظمة العفو الدولية إىل عامالت منازل .   ساعة100متوسط عدد ساعات عملهن أسبوعيا إىل 

ملنظمة العفو . د. وقالت ب.  لخامسة فجرا وحتى الحادية عرشة مساءا أو أكثر أحياناوصفن قيامهن بالعمل من ا

 :  الدولية أنها عملت عىل سبيل املثال سبعة أيام يف األسبوع بدءا من الرابعة فجرا كل يوم

ا، وعليه وكان يتعني عيل بدء العمل يف ذلك التوقيت تحديد.  كنت مضطرة لبدء العمل يف الرابعة فجرا كل يوم"
ّوكنت منهمكة عىل الدوام بغسيل املالبس وكيها، وقد .  فكنت بالكاد أتمكن من النوم ثالث أو أربع ساعات فقط



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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...  لقد تشققت راحتا يداي جراء العمل املضني.  ُأضطر إىل معاودة غسلها وكيها إذا لم تكن نظيفة كما ينبغي
ُولم يكن يسمح يل .  ع أرضا وافقد اإلحساس بقدمايكنت أركض مرسعة كي أنتهي من العمل املطلوب، فأق

 104".بالذهاب حتى إىل دورة املياه أثناء العمل

باحثي املنظمة أنها عملت كل يوم عىل مدار األسبوع دون أن تحصل عىل يوم عطلة أسبوعي، مع . م. وأخربت ف

 الخامسة فجرا وحتى العارشة مساءا أو وقالت أنها كانت تبدأ يومها يف.  قيامها برعاية سبعة أطفال يف منزل كبري

 . ولم تحصل عىل فرتة اسرتاحة يف األثناء.  منتصف الليل أحيانا

العمل ليس مشكلة بحد ذاته، ولكن بمجرد أن تنهي العمل الخاص بأحد أفراد األرسة، رسعان ما يوعز إىل فرد "

 105)."يا الله، برسعة(آخر من األرسة بأداء عمل آخر قائال 

اطن من دولة خليجية أخرى يقيم يف قطر وينشط يف قضايا حقوق العمالة املهاجرة ملنظمة العفو الدولية وقال مو

أن العديد من أرباب العمل يطلبون من العمال املنزليني أداء عمل يستغرق ساعات كثرية جراء الهاجس املتعلق 

 .جهبرضورة عدم وجود شائبة عىل صعيد ترتيب املنزل وتنظيفه عىل أكمل و

ً دخلت بيوتا تعمل فيها امرأتان من الساعة الرابعة صباحا حتى منتصف الليل" : ًأعرف شخصا قال لخادمته. ً
الناس يعتقدون أن كل يشء يجب أن يكون عىل أكمل وجه، ولهذا يجب أن " َّهل يمكنك أن تنظفي سقف الحمام؟"

  106."يبدو كل يشء عىل أكمل وجه

  طعامالقيود المفروضة على تناول ال
َّووصفت العامالت يف بعض الحاالت كيف لم يتسن لهن جراء ضغط العمل تناول أي طعام إىل أن يحني موعد 

كما أخربت العامالت منظمة العفو الدولية أنهن ملي يحصلن عىل الكثري من الطعام أو لم يحصلن عىل يشء .  الغداء

 برضبها بعد أن عثرت عليها وهي تحاول تناول وجبة لباحثي املنظمة أن مخدومتها قامت. أ. وقالت ه.  أحيانا

ووصفت العاملة كيف أنها كانت تشعر بالجوع عىل الدوام جراء حجم العمل الكبري املطلوب منها وقلة .  اإلفطار

كوب "باحثي املنظمة أنها كل ما حصلت عليه طعام كان مجرد . أ.   وأخربن ج107.كمية الطعام املعروض عليها

  108.ُلتناوله فيما حظر عليها تناول أطعمة أخرى داخل املنزل" يةحساء بالشعري

ومع ذلك، فتشري األدلة إىل .  ومن الصعوبة بمكان وصف الحدود املفروضة عىل عملية تناول الطعام بشكل دقيق

ىل أن العامالت املنزليات قد عملن لساعات كثرية، مما يثري بواعث قلق خطرية حيال مدى حرمانهن من الحصول ع

 .فرتات اسرتاحة لتناول الطعام

 االمتناع عن دفع الرواتب، أو االقتطاع منها 
عالوة عىل دفع رواتب أقل مما تم االتفاق عليه يف القود املربمة، فلقد أبلغت العامالت منظمة العفو الدولية عن 

عن دفع الراتب املستحق ويظهر أن إحجام رب العمل .  امتناع مخدوميهن عن دفع رواتبهن أو التأخر يف دفعها

وبوسع أرباب العمل استغالل العزلة التي تواجهها .  للعامالت جاء كإجراء لضمان استمرارهن يف العمل يف املنزل

عامالت املنازل كونها تفاقم من املصاعب التي يواجهنها عىل صعيد التقدم بشكوى لدى السلطات أو التوقف عن 

 .ستمرت عملية االمتناع عن دفع الرواتب لفرتات طويلة من الزمنأداء العمل املطلوب، وعليه فلقد ا

، واستلمت رواتبها بشكل عادي 2012حزيران / باحثي املنظمة أنها بدأت العمل يف قطر يف يونيو. ن. وأخربت ك
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 وقعت  دوالر وفق ما ينص العقد األصيل عليه الذي400يف بادئ األمر، وإن كان الراتب الذي استلمته أقل من مبلغ 

 .عليه يف الفلبني

 رياال قطريا 900ويف الشهر الثاني أصبح الراتب .  يف الشهر األول)  دوالر206( رياال 750لقد دفعوا يل مبلغ "
واستطعت تحويل رواتب ستة أشهر إىل .  ُ، وهو نفس املبلغ الذي دفع لها كراتب شهري بعد ذلك) دوالر247(

كانون / راتبي بعد ميض ستة أشهر؛ فهي لم تدفع رواتبي عن ديسمربثم توقفت زوجة مخدومي عن دفع . بلدي
فقلت لها أنني بحاجة إىل املال كي أرسله إىل أرستي التي تواجه .  شباط/ كانون الثاني وفرباير/ األول ويناير
ت فقط، كان عمرها ثالث سنوا.  كانون الثاني يف الفلبني/ فلقد توفيت ابنتي يف األول من يناير.  مشاكل جمة

وتحدث ... فقالت مخدومتي أنها سوف تدفع يل كامل املبلغ بعد خمسة أشهر.  وكانت بحاجة إىل دخول املستشفى
آذار قلت لهما أنني أرغب بالعودة / ويف األول من مارس.  سيدي أنا بحاجة الستالم راتبي: مع رب املنزل وقلت له

 109."فكانت إجابتهما بالرفض.  إىل بلدي

)  دوالر247( رياال 900من مقاطعة إيزابيال يف الفلبني، فقالت أن كل ما تقاضته هو مبلغ )  عاما30(. م. وأما ب

 2011آب / كراتب شهري طوال األشهر األربعة ألوىل من عملها لدى إحدى األرس خالل الفرتة ما بني أغسطس

ال كان ينص عىل حصولها عىل راتب ، عىل الرغم من أن العقد التي أبرمته يف ماني2012كانون الثاني / ويناير

 110). ريال1457( دوالر 400شهري قدره 

باحثي املنظمة أن مخدوميها رفضوا أن يدفعوا راتبها بشكل مبارش لها، زاعمني أنهما يفضالن . م. وأخربت ر

 : تحويل املبلغ إىل أرستها مبارشة

شباط بالحصول عىل راتبي عن ذلك / اير فرب9، عملت شهرا كامال وطالبت يف 2013كانون الثاني / يف يناير"
)  دوالر220( ريال 800وقال أنه الراتب هو .  فلم يقل مخدومي أنه سوف لن يسلمني الراتب شخصيا.  الشهر
سيدي هل يمكن أن أحصل عىل راتبي كون أطفايل بحاجة للمال يف املدرسة قبيل " وسألته يف إحدى املرات.  فقط

/ ويف فرباير.  أعطني اسما وعنوانا يف الفلبني أرسل الراتب إليه: لبت منه ثانية، فقالوط.  آذار/ تخرجهم يف مارس
 5900وقالت أرستي أنها استلمت .  شباط، أرسل املال إىل أرستي ولكنه أعطاني قصاصة ورق وعليها رقم مرجعي

 111."فقط)  دوالر136(بيزو 

ُما يزعمون، فتخل هذه املمارسات ببنود العقد بشكل وحتى لو قام أصحاب العمل بإرسال املال ألرسة العاملة ك

 وهي مشكلة تتفاقم جراء منع –رصيح، مع احتمال عدم سداد الراتب أو اقتطاع جزء كبري من املبلغ املستحق 

العديد من أرباب العمل قيام العامالت بإجراء اتصاالت هاتفية، ما يصعب عليهن االتصال باألقارب والتحقق من 

 .رسلاملبلغ امل

وال يمكن للعامالت .  ُومرة أخرى، فال يعرف الحجم الفعيل ملشكلة التأخري يف دفع الرواتب نظرا لعدم توفر البيانات

 .املنزليات الشكوى لوزارة العمل حول مثل هذه املخالفات، وهو أمر يعيه أرباب العمل

  مصادرة جوازات السفر
يات كانت جوازات سفرهن بحوزتهن؛ وقالت العامالت الثالث أن التقت منظمة العفو الدولية بثالث عامالت منزل

ُوعمال بأحكام قانون الكفالة، يفرتض .  مخدوميهن قد احتفظوا بجوازات السفر الخاصة بهن أثناء عملهن هناك

اقي  تماما كما يحصل مع ب–برب العمل أن يعيد جواز السفر للعاملة املنزلية بمجرد االنتهاء من إجراءات اإلقامة 
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العمال األجانب يف البالد؛ ومعروف أن إجراءات اإلقامة تستغرق ثالثة أشهر إلتمامها منذ لحظة وصول العامل إىل 

 112.البالد

ومع ذلك، فلقد أبلغت معظم أولئك النسوة منظمة العفو الدولية أن وكالء مكتب االستقدام قد سلموا جوازات 

.  ارشة العمل، ولم تتسن لهن فرصة مشاهدة تلك الجوازات ثانيةالسفر الخاصة بهن إىل أرباب العمل بمجرد مب

وقالت بعض العامالت أن مسؤويل الهجرة والجوازات يف املطار قد سلموا جوازات سفرهن إىل وكالء مكتب 

 : لباحثي منظمة العفو الدولية. د. وقالت س.  االستقدام أو أرباب العمل بشكل مبارش

ثم استدعى مكتب االستقدام وسلم الوكيل جواز .  أنت انتظري هنا: زات يف املطارقال يل موظف الهجرة والجوا"

 113".سفري مبارشة

وال يظهر أن تسليم جواز سفر العاملة إىل وكالء مكاتب االستقدام مبارشة بدال من إعادته لحاملته هو إجراء 

لجواز يف جميع األحوال؛ بل يبدو األمر رضوري بهدف إتمام معامالت اإلقامة باإلضافة إىل أنه يشجع عىل مصادرة ا

وتويص منظمة العفو الدولية بالتوقف عن هذه املمارسة وتسليم .  وكأنه معاملة مهينة للعامالت املنزليات

 .الجوازات لحامالتها مبارشة

وحتى العامالت الالئي أخربن منظمة العفو الدولية عن رضاهن برشوط وأحكام العقد لم يكن يحملن جوازات 

 :من الفلبني)  عاما32. (فعيل سبيل املثال، قالت يس م.  السفر الخاصة بهن

... يف الشهر، وهو املبلغ الذي قيل يل آنفا أنني سوف أحصل عليه)  دوالر275( ريال 1000أتقاىض راتبا قدره "

 114".ولكنهم يحتفظون بجواز السفر الخاص بي.  وأنا ألقى معاملة طيبة

للعمل " هروبهن"زات سفر العامالت املنزليات مدفوعا أحيانا بالرغبة يف الحيلولة دون وقد يكون االحتفاظ بجوا

 وذلك بما يخالف أحكام قانون الكفالة الذي يحظر عىل العمال األجانب العمل لدى أي –لدى مخدوميهن آخرين 

إليه إحدى الدراسات وفق ما توصلت .  شخص آخر عدا الكفيل دون إذن هذا األخري، أو محاولة مغادرة البالد

مع اإلشارة إىل أن عينة الدراسة ال تشمل عامالت ( باملائة من العمال ذوي الدخول املتدنية 90األكاديمية، فإن 

 .الذين شملهم املسح يف قطر ال يحملون جوازات السفر الخاصة بهم كونها بحوزة الكفالء) املنازل

ت سفر العمال ضمن إطار ضمان عدم فرارهم من البالد أو غالبا ما يضع أرباب العمل مسألة مصادرة جوازا"

  115."التملص من التزاماتهم التعاقدية

وقال ممثل .  العاملة املنزلية، يبادر مخدومها إىل تسليم جوازات السفر الخاصة بها إىل السلطات" تهرب"وعندما 

 :  إحدى السفارات يف قطر

تعني عليه حينها تسليم جواز سفرها إىل إدارة األدلة واملعلومات ّعندما يدعي رب العمل أن عاملته قد هربت، ي"

  116."الجنائية التابعة لوزارة الداخلية

 .وتوحي هذه املمارسة بأن الحكومة تقبل ضمنا بمبدأ مصادرة جوازات السفر من العامالت املنزليات

ينهن وبني استعادة الجوازات كي وقالت مجموعة من عامالت املنازل الالئي غادرن منازل مخدوميهن أنه حيل ب

ويظهر أن ذلك ييش بعدم وجود خوف لدى أرباب العمل من .  يغادرن البالد وألسباب لم تكن واضحة عىل الدوام
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، وصفت امرأة إلحدى 2012آب / ويف أغسطس.  التعرض ملالحقتهم جنائيا عىل مخالفة أحكام قانون الكفالة

نزل عندما كانت تقيض عطلتها يف اململكة املتحدة، غري متحرجة عىل ما الصحف املحلية كيف هربت خادمتها امل

 :يبدو من اإلفصاح عن مخالفتها ألحكام القانون القطري بقولها أنها لم تعد جواز سفر الخادمة

ُبمجرد ما أن وصلت إىل أحد الفنادق الشهرية يف لندن، صعقت عندما علمت أن خادمتي قد توارت عن األنظار " 

 117."لرغم من أن جواز سفرها بحوزتيعىل ا

  عدم كفاية متطلبات اإلقامة، واالفتقار إلى األمن الشخصي
أبلغت بعض العامالت الالئي أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن عن عدم توفري حيز مالئم لهن لإلقامة 

وقالت امرأتان ملنظمة العفو .  هنفيه، بما يف ذلك بعض الحاالت التي شكلت ظروف اإلقامة فيها خطرا عىل سالمت

ُالدولية أنهما لم تحصال عىل أرسة واضطرتا للنوم عىل مرتبة عىل األرض وقالت ست عامالت أخريات أنهن كن .  ّ

التي عملت يف نفس املنزل مدة تقارب العامني أنها كانت تنام . س. وقالت س.  ينمن يف غرف تفتقر أبوابها لألقفال

 :مخدومها تستعملها كغرفة خزين للمعدات واألثاث القديميف غرفة كانت أرسة 

ُوكانت هناك مرتبة عىل أرضية الغرفة وطاولة املكوى ودوالبان وضعت فيهما .  لم يكن باب الغرفة مزود بقفل"

واحتفظت بمالبيس يف حقيبتي طوال .  لقد كانت أشبه ما تكون بدكان بيع الخردة.  األطباق واألواني واألرز

 118".الوقت

ودأبت مخدومتها .  أنها كانت تنام يف غرفة مخصصة ملالبس مخدومتها دون أن يكون لبابها أي قفل. م. وقالت ر

 .وزوجها عىل دخول الغرفة دون استئذان ويف أوقات متأخرة من الليل أحيانا

توي عىل مالبس لم تكن يل غرفتي الخاصة، بل كنت أنام يف غرفة صغرية للخزائن داخل املطبخ؛ كانت غرفة تح"
وكنت أخاف من السائق نظرا لعدم تمكني .  وكان يل رسيري الخاص ولكن لم يكن الباب مزودا بقفل.  مخدومتي

وكانت مخدومتي تدخل الغرفة أحيانا وحتى زوجها أيضا، كان يأتي منتصف الليل .  من إحكام إغالق باب غرفتي

 119."أو الواحدة صباحا ويدخل غرفتي

، فقالت أن غرفة نومها كانت عبارة عن قبو، 2012 و2006 عملت لدى مخدومها ما بني عامي التي. م. وأما ف

 120.وإىل أن غادرت العمل يف ذلك املنزل ظلت وحدة تكييف الهواء يف القبو معطلة

  فرض قيود على الحركة واالتصاالت
وخلصت منظمة العفو الدولية .   قطروبوسع رب العمل التحكم إذا ما رغب بجميع مجاالت حياة العاملة املنزلية يف

وأخربت بعض .  إىل أن حركة العامالت املنزليات تخضع لقيود صارمة تحول دون مغادرتهن منازل مخدوميهن

وأبلغت .  ُالنساء باحثي منظمة العفو الدولية أنهن لم يسمح لهن بمغادرة املنزل إال برفقة مخدوميهن أو عائالتهم

 : للباحثني. م. وقالت ر.  ملنزل لدى مغادرة األرسةُبعضهن أنهن حبسن داخل ا

 وإذا ما كنت بحاجة للحصول عىل يشء أكتبه عىل ورقة وأعطيهم النقود –لم يكونوا يسمحون يل بمغادرة املنزل "

 121."وهم يتولوا عملية الرشاء
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ة من السلطات أو وينطوي ذلك عىل تبعات واضحة عىل صعيد قدرة عامالت املنازل عىل الحصول عىل املساعد

 : ُوقال رجل يعنى بتوفري املساعدة للعمال املهاجرين من الفلبني ملنظمة العفو الدولية.  املنظمات يف الخارج

 122."ال وسيلة أمامهن للخروج من املنزل من أجل طلب الحصول عىل املساعدة"

ُاتفهن النقالة، أو إنهن منعن كما ذكرت ست عامالت إن مخدوميهن أو مسؤويل مكاتب االستقدام قد صادروا هو

 :من استخدام هذه الهواتف

ًلم يكن مسموحا يل أن أستخدم ... تفتش متعلقاتي) املدام(ُ عندما كنت أقوم بأعمال النظافة، كانت مخدومتي "

 123."أنا ال أحب الهواتف: "وكانت تقول. الهاتف النقال

أحد مكاتب االستقدام يف الدوحة، وهي مسؤولة باألساس ويف مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية، قالت ممثلة 

عن استقدام إندونيسيات للعمل يف خدمات املنازل، أن املكتب نفسه هو الذي يقوم يف أغلب الحاالت بمصادرة 

 :ًالهواتف النقالة من عامالت املنازل لدى وصولهن، وأضافت قائلة

فعند وصول العاملة، سواء أكانت من . تكون لديهن هواتف نقالة يف معظم األحيان، ال نسمح لعامالت املنازل بأن "
ًوإذا اشرتت العاملة هاتفا بدون إذن وعثر عليه الكفيل معها فسوف يظن . رسي النكا أو إندونيسيا، نأخذ هاتفها

 124 ".ًأن لها عشيقا

ونه يوم العطلة الرسمي وتحاول عامالت املنازل الطلب من مخدوميهن الذهاب إىل الكنيسة يوم الجمعة تحديدا ك

وقالت ممثلة إحدى الجمعيات الهندية التي تتمتع .  بالنسبة ملعظم العمال املهاجرين ذوي الدخول املتدنية يف قطر

 : بخربة يف مجال تقديم املساعدة لعامالت املنازل يف قطر

ُمعظم عامالت املنازل الالتي تحدثت معهن يخضعن لرقابة صارمة، وال تتاح لهن "  ُفرص تذكر للتحدث مع ُ

ُهناك فتاة يسمح لها بالخروج من البيت ملدة ساعة كل أسبوع للذهاب إىل الكنيسة، من الساعة السابعة ... غرباء
املشكلة أن العائالت . فهي ترص أنها مسيحية ويجب أن تذهب إىل الكنيسة. ًوالنصف إىل الثامنة والنصف صباحا

 125".)ألنه يوم العطلة األسايس يف قطر (تريد يوم الجمعة للراحة واالستجمام

وقد . ًوقالت عامالت أخريات إن مخدوميهن لم يكونوا مستعدين حتى ملنحهن ساعة أسبوعيا للذهاب إىل الكنيسة

ُ عاما، كيف قوبل طلبها بالرفض من مخدوميها، وهم من إحدى بلدان الرشق 27وصفت عاملة تبلغ من العمر  ً

 :ًاألوسط، قائلة

ِإذا أصبحت مسلمة سنسمح لك ... ملا ال تعتنقني اإلسالم:" أذهب للكنيسة ذات مرة، ولكنهم قالوا يل طلبت أن" 

 126 ".بالذهاب إىل املسجد

 قصة ماريا
يف سن الرابعة والعرشين عندما سافرت من الفلبني لكي تعمل يف قطر كعاملة منزلية، وذلك ملساعدة " ماريا"كانت 

. ً لسداد نفقات املياه والكهرباء فضال عن رسوم املدارس لشقيقاتها الثالث األصغرأرستها التي تحتاج إىل املال

ًوكانت قد وقعت عقدا مع وكالة توظيف يف مانيال ينص عىل أن تتقاىض راتبا شهريا قدره  ً ً ً رياال قطريا 1450َّ ً
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ن تسدد للوكالة ما يعادل راتب ولكن الوكالة لم تعطها نسخة من العقد، وأبلغتها بأن عليها أ).  دوالر400حوايل (

 .شهرين

ُإىل قطر، أخذ أحد موظفي الجوازات والهجرة جواز سفرها، وسلم الجواز إىل مسؤويل " ماريا"وبمجرد وصول 

كما . وكالة التوظيف الذين كانوا ينتظرونها يف املطار لنقلها إىل منزل مخدومها، وهو ثري قطري وزوجته لبنانية

وغريها من العاملني يف املنزل، وهم سائق وخادمتان أخريان " ماريا" يتوىل اإلرشاف عىل كان هناك مدير للمنزل

 .من الفلبني

ُإىل منزل مخدوميها، أخذ منها هاتفها النقال، وبطاقة هويتها ومستندات أخرى، كما " ماريا"ولدى وصول 

ًصودرت مالبسها وكان يتعني عليها أن ترتدي زيا خاصا طوال الوقت ً بأال تتحدث مع أي من " ماريا"ُ أمرت وقد. ُ

 ريال قطري 800كما قيل لها إن راتبها الشهري سيكون . الخادمتني األخريني، وأال تقيم مع أي منهما يف غرفتها

 .ُ، وإن هذا املبلغ سوف يحفظ، وإنها لن تتقاىض راتبها بالكامل إال عند نهاية عقدها) دوالر220حوايل (فقط 

، أثناء مصاحبتها لزوجة مخدومها خارج املنزل، أال تتحدث مع أحد وأال تجيب إذا تحدث "يامار"ُوكان يطلب من 

ًوكان يسمح لها باالتصال هاتفيا بأمها لحوايل . أحد إليها ُ دقيقة مرة كل أسبوعني، ولكن كان يحظر عليها أن 20ُ ً

 .ف النقال الخاص بمخدومهاًتتحدث يف أمور تخص وظيفتها، وكان يتعني عليها دائما أن تتصل من الهات

وكانت مسؤوليات ماريا تشمل العناية بثالثة أطفال صغار دون سن الرابعة، واالعتناء بالحديقة، وتنظيف وغسل 

ًوكان عليها أن تستيقظ يف الخامسة والنصف فجرا وأن تبدأ العمل عىل الفور، . املطبخ واملرحاض والغرف األخرى

ُولم تكن تمنح أية أيام عطلة ولم يكن يسمح لها بالذهاب . يل دون فرتات راحةوتستمر يف العمل حتى منتصف الل ُ

 .للكنيسة

ًويف الغداء، كانت تعطي قليال . تحصل إال عىل نصف رغيف من الخبز يف وجبتي اإلفطار والعشاء" ماريا"ولم تكن  ُ

ي إفطار عىل اإلطالق، وكانت أية ُويف بعض األحيان، لم يكن يقدم لها أ. من األرز وما تبقى من طعام مخدوميها

 ":ماريا"تقول . ُشكوى منها تعد بمثابة إهانة ملخدوميها

 ".هذا ما تستحقينه"قطعة من الجبن وعليها عفن، وقالت ] السيدة[ذات مرة، أعطتني "

 يف نهاية وعقب هروب إحدى الخادمات. تزداد قسوة كلما امتد بها الزمن يف عملها يف املنزل" ماريا"وكانت معاملة 

 .ًعام من العمل بدون تقايض أي راتب، اعتدت املخدومة بدنيا عىل ماريا وفتاة أخرى

أخذت أرصخ، . أخذت تدفع رأيس يف املرحاض وتشد شعري. غاضبة بسبب البنت التي هربت] السيدة[كانت "
.  السيدة هي األخرىًكانت الفتاة األخرى ترصخ أيضا، فقد دفعتها". قفي، سوف أرسلك إىل الوكالة: "فقالت

، بينما راح املدير يدفعها مرة "ال، ال"كانت الفتاة ترصخ ]. البيت[وعندما حاولت الفتاة أن تخرج، دفعها مدير 
 ".ُكنت خائفة. ُاختبأت يف املطبخ مع األطفال. أخرى

" ماريا"وحكت . نزلوقد ظلت ماريا تعمل يف املنزل بدون تقايض أي راتب لنحو أربعة أشهر، ثم قررت أن ترتك امل

 :ًلباحثي املنظمة ما حدث لها آنذاك قائلة

ًكنت أبكي عىل الدوام وكانت السيدة غاضبة مني دائما... ُذهبت ألنني لم أحصل عىل أي راتب" قبل أن أهرب، . ُ
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 من الله ُوكلما كان أحد األجراس يرن يف املنزل، كنت أعتقد أن هذه هي إشارة. ًطلبت من الله أن يعطيني إشارة ما
كانوا قد وضعوا كامريا يف املنزل ملراقبتنا، ولهذا أغلقت باب املطبخ حتى ال أظهر يف . بأنني سوف أعود إىل بلدي

ُكان املفتاح يف الباب، فخرجت وظللت أميش وأميش. الكامريا ُ." 

وأضافت . اص بهاإنها ظلت تسري بمفردها طيلة ساعات، وكانت ال تزال ترتدي زي الخادمة الخ" ماريا"وقالت 

 :ًقائلة

ًرأيت حارسا، وسألني " ًذهبت إىل املجمع التجاري، ورأيت حارسا هناك، . ُفاعتذرت له" أين بطاقة هويتك؟"ُ ُ ُ

ُرأيت فلبينية، . ُسألني ملاذا أحتاج سيارة أجرة وعما إذا كانت هناك مشكلة، فأجبت بالنفي. ُوطلبت سيارة أجرة

ُعدت مرة أخرى إىل املجمع التجاري ألطلب ". معذرة، أنا مشغولة"لكنها قالت ، و"ِأرجوك، ساعديني"فقلت لها 

ُسألني ملاذا أريد أن أذهب للمطار، فأجبت . من فضلك خذني إىل املطار: سيدي]: "للسائق[ُسيارة أجرة، وقلت 

 ".بأنني مسافرة يف إجازة

، كانت مخدومتها السابقة ال تزال 2013ذار آ/، يف مارس"ماريا"وعندما التقى مندوبو منظمة العفو الدولية مع 

 ":ماريا"وقالت . واملستندات الخاصة بها، بما يف ذلك جواز سفرها" ماريا"تحتجز متعلقات 

 127".يف األسبوع املايض ذهبت إىل مركز الرتحيل، فقالوا إنني ال أستطيع أن أغادر بدون جواز السفر"

 اإلهانات اللفظية واإليذاء النفسي
فعىل سبيل . لكثريات من عامالت املنازل إنهن كن يتعرضن لإلذالل واإلهانة وملعاملة تحط من كرامتهن ذكرت ا.

ُاللتان كانتا تعمالن معا لدى أرسة واحدة، إنهما كانتا تجربان عىل تناول .) ، و يس ل.ب. ر(املثال، قالت العاملتان  ً

 وقالت عاملة أخرى إنه كان 128.كريس من كرايس املنزلُالطعام عىل األرض، ولم يكن يسمح لهما بالجلوس عىل أي 

يتعني عليها أن تتناول الطعام يف غرفتها وأن تستعمل أواني وأدوات طعام غري التي تستعملها أرسة مخدومها، ألن 

، "باملومس"ً عاما بأن مخدومتها اعتادت نعتها 32التي تبلغ من العمر . ت.  وقالت ك129".ليست نظيفة"أسنانها 

 :ت العاملة لباحثي املنظمةوقال

ِأنت : "كان أقل خطأ يجعلها ترصخ، وتقول. ًكانت ترصخ دائما. ً كان السيد جيدا، ولكن املشكلة كانت يف السيدة"
ًوكثريا ما كانت ترصخ يف وجه األطفال أيضا". يا رشموطة"وكانت تتوعدني باللهجة اللبنانية وتقول يل ". غبية ً 

."130 

 :التي سبق لها العمل يف منزل أحد املقيمني القادم من إحدى بلدان الرشق األوسط) ا عام34. (أ. وقالت ج

ًكانت السيدة ترصخ يف وجهي إذا اقرتبت من طعامهم أو أردت قليال منه" ُ هذا . ال تلميس طعامي: "كانت تقول. ُ
آسفة، عندي " وتقول ً، وكانت ترد أحيانا"ملاذا ترصخني يف وجهي؟: "ُكنت أسألها"... طعامي، وليس طعامك

ًويف بعض األحيان، كان زوجها يرصخ يف وجهي أيضا، ولكن يف أغلب األحيان كانت هي التي تتكفل ". مشاكل كثرية

 131 ".بالقيام بمعظم الرصاخ

 : باحثي املنظمة. س. وأخربت س

 ًم أشأ مطلقا أن أردُ، وكنت ألزم الصمت، فل"عودي إىل بلدك"وكانت تقول ". بالحيوانة"كانت مخدومتي تنعتني "

"132 
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 توجهات ومواقف عامة تنطوي عىل التمييز تجاه عامالت املنازل 
ًكثريا ما تتعرض النساء الالتي يعملن يف أعمال املنازل يف قطر لوصمهن بصفات سلبية يف وسائل اإلعالم، وهو األمر 

فقد كان من بني عناوين املقاالت . نازلالذي قد يزيد بدوره من حدة املواقف التي يتعرضن لها أثناء عملهن يف امل

وأعمدة الرأي بشأن عامالت املنازل يف الصحف األربع الرئيسية الصادرة باللغة العربية يف قطر، خالل عامي 

  : ما ييل2013 و2012

  2012.133كانون الثاني / صحيفة العرب، ينايرالخادمات يفرقن بني املرء وزوجه بالسحر والشعوذة  

نيسان / صحيفة العرب، أبريلًخوفا عىل األطفال  " الخادمات"كيب كامريات يف املنازل ملراقبة إقبال عىل تر 

2012 134  

 135 2012ترشين الثاني / صحيفة الوطن، نوفمربمن جرائم الرسقة وراءها خادمات  % 90 

 2012136ترشين الثاني / صحيفة الراية، نوفمربزيادة رواتب الخادمات : قضية الخميس 

 2012137ترشين الثاني / صحيفة الرشق، نوفمرب! جياتخادمات بلط 

صحيفة العرب، أداة للتعرف عىل الخادمات املتنكرات بزي نساء قطريات ): وزارة الداخلية(العقيد السيد  

 2013138أيار / مايو

 2013139تموز /صحيفة الراية، يوليوالخوف من اإلثيوبيات ... همسات  

 2013140نرشين األول / صحيفة الرشق، أكتوبرتقبل املجتمع الخادمات األجنبيات تهديد ملس: تربويون 

ِّواملالحظ أن مثل هذه اللغة، التي تصور عامالت املنازل يف صورة شيطانية، ال تقترص عىل وسائل اإلعالم الناطقة 

انتقام "ً، نرشت صحيفة تصدر باإلنجليزية يف قطر رسما كاريكاتوريا تحت عنوان 2009ففي عام . بالعربية

، وهو يصور عاملة منزلية من جنوب آسيا يف صورة مخيفة وهي تجثم عىل طفل صغري وتمسك بوعاء "ادمةالخ

  :طعام وتقول

ًأمك رصخت يف اليوم ألنني كرست طبقا" سوف ! لن تنام يف البيت الليلة: سأريك أيها الشقي. وأنا سأنتقم بدوري. َّ

ًهذا الطبق الذي أعددته لك سوف يجعلك مريضا . فتح فمكا]. مركز طبي[تمضيها يف مركز طوارئ األطفال بالسد  ُ

 141".ويصيبك بدوار لساعات طويلة

االتفاقية "التابعة لألمم املتحدة كانت قد أوصت الدول األطراف يف " لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي"ُويذكر أن 

اتخاذ إجراءات صارمة "مل عىل ، بما فيها قطر، بأن تع"الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

" غري املواطنني"ملواجهة أي نزعة الستهداف أو وصم أو إعطاء صورة نمطية مقولبة أو سمات ألفراد أو مجموعات 

ِّعىل أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، والسيما من قبل السياسيني واملسؤولني واملرببني 

 142".عىل شبكة اإلنرتنتووسائط اإلعالم، أو 

، رصحت لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة أنه 2014شباط / ويف فرباير

تتخذ تدابري خاصة، بما يف ذلك حمالت تثقيفية ونرش الوعي ملواجهة املواقف والتوجهات "ينبغي عىل قطر أن 

 143".ات املهاجراتالنمطية السلبية تجاه العامالت املنزلي

ويف مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية، قال مواطن قطري تستخدم عائلته بعض عامالت املنازل، أن هناك 
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 :ًعددا من الصور النمطية الشائعة، املتصلة باألصل القومي، تتعلق بعامالت املنازل، وأوضح ذلك بقوله

وهناك صور نمطية . ً، التي تمثل تهديدا لهويتنا األخالقيةهناك مخاوف من أن ينشأ األطفال عىل ثقافة الفلبني"
ُشائعة عن العامالت من إندونيسيا وإثيوبيا، إذ ينظر إليهن عىل أنهن متوحشات ويمكن أن يرتكبن جرائم ضد 

 144".ًوهناك أيضا خوف من الخادمات األوروبيات. وهناك حكايات عن الشعوذة والسحر األسود. األطفال

 :حد مكاتب استقدام العمالة املنزلية يف الدوحة إىل قضية مماثلة، فقالوأشار ممثل أ

هم يفضلون الفلبينية، ألنهم . يعتقدون أن العاملة اإلندونيسية ال تفهم، وأنها غري نظيفة، ومختلفة] املخدومون"[

 145".يعتقدون أنها نظيفة وتفهم اإلنجليزية بصورة أفضل

، إنه من 2012ترشين األول /اخلية ملندوبي منظمة العفو الدولية، يف أكتوبركما ذكر أحد كبار مسؤويل وزارة الد

ًالصعب منح العامالت يف املنازل يوم عطلة ألنهن قد يسلكن سلوكا غري قانوني أو غري مالئم خالل أيام العطالت، 

ًعد مربرا مقبوال ُ ومن الواضح أن هذه االعتبارات ال يمكن أن ت146.مثل تعاطي الخمور أو مقابلة أصدقاء ذكور ً

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن مثل هذه الترصيحات . لحرمان العامالىت من حقوق العمل األساسية

 .تدل عىل وجود مواقف تنطوي عىل التمييز إزاء العامالت األجنبيات يف أوساط املسؤولني الحكوميني

 املنازل املنحدرات من بلدان معينة، فال غرابة يف أن تصبح وبالنظر إىل شيوع الصور النمطية السلبية عن عامالت

ًالسلوكيات السلبية املهينة تجاه عامالت املنازل أمرا طبيعيا، إذ ينظر إليهن باعتبارهن سلعا وليسوا برشا ً ً ففي . ًُ

 أحد املنتديات ً، عىل سبيل املثال، نرش شخص، من الوافدين غري القطريني عىل ما يبدو، إعالنا عىل2013أيار /مايو

 :، جاء فيه"خادمة إندونيسية: ملن يرغب"اإللكرتونية الشهرية بعنوان 

 آالف 10املطلوب . أنا مغادر قطر، ولدي خادمة أود أن أتركها هنا. ملن يرغب يف الحصول عىل خادمة إندونيسية"
دفع املبلغ سوف أصدر بمجرد . ًالخادمة نظيفة جدا وحسنة السلوك. فقط]  دوالر2746حوايل [ريال قطري 

 )حرفيا (147".للجادين فقط. ، التي تسمح للعاملة بنقل الكفالة"عدم املمانعة"شهادة 

نظام الكفالة ": الهروب"إلقاء القبض على العمال وترحيلهم بتهمة  
 القطري

  "من سوء معاملة كفالئهم" يهربون" كما يجب عدم احتجاز أو إبعاد العمال الوافدين الذين  "
ترشين الثاني /  األمم املتحدة الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين، متحدثا يف ختام زيارته إىل دولة قطر، نوفمربمقرر

2013.148 

قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، املعروف  (2009 لعام 4وفقا ألحكام القانون رقم 

  .ل املهاجرين يف قطر تغري وظائفهم دون إذن كفالئهمال يجوز للعما") قانون الكفالة أو نظام الكفيل"باسم 

ويؤدي ذلك إىل اختالل ميزان القوى، ما يجعل القنوات املتاحة أمام العمال محدودة عىل صعيد انتصافهم مما 

وإذا اكتشف العمال لحظة وصولهم األرايض القطرية أنهم قد تعرضوا إبان مرحلة .  يتعرضون له من استغالل

لخداع عىل صعيد رشوط العمل وأحكامه، أو إذا ما وجدوا أنفسهم عرضة لظروف عمل أو معيشة االستقدام ل

 أي نفس الشخص –مسيئة عىل أيدي أصحاب العمل، فتظل مسألة إمكانية قيامهم بتغيري الوظيفة منوطة بالكفيل 

 .  املسؤول عن ارتكاب اإلساءة بحقهم



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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، ولكن ال يتوفر تعريف منشور "حال تعرض العامل لإلساءة"الة يف ويتيح قانون الكفالة لوزارة العمل نقل الكف

 شخصا من نقل كفالتهم وتغيري وظائفهم بالكلية وفق 49 سوى 2012يوضح ما هي اإلساءة، ولم يتمكن يف عام 

آذار / هذه الطريقة، وذلك حسب البيانات التي حصلت منظمة العفو الدولية عليها من وزارة الداخلية يف مارس

2013. 

ونتيجة لتلك القيود املنصوص عليها قانونا، فقد يغدو من الصعب عىل العامالت املنزليات مغادرة منازل 

ُمخدوميهن من خالل طلب ذلك منهم مبارشة، وعليه فتضطر املعنفات منهن إىل مغادرة منزل مخدوميهن دون 

وقال رجل .  لعثور عىل فرصة عمل جديدةإذن واللجوء إىل سفارات بلدانهن أو السلطات القطرية، أو محاولة ا

 عامالت يتصلن به شهريا عقب مغادرتهن أو 10يقدم املساعة للعامالت املنزليات ممن يتعرضن ملحنة أن حوايل 

  وغني عن القول أن ترك العاملة املنزلية منزل 149.من العمل لدى مخدوميهن دون إذن مسبق" هروبهن"

ُل بأن تسند إليها تهمة مخدومها يف قطر دون إذن مسبق كفي ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من ".  الهروب"ٌ

ُيف القوانني القطرية، ولكنها تدرك أنها تهمة تسند إىل مرتكبها ملخالفته " الهروب"العثور عىل تعريف دقيق ملفهوم  ُ

بمخالفة الغرض الذي  من قانون الكفالة، والذي يشدد عىل رضورة عدم قيام العمال األجانب 11أحكام املادة 

 .  ُمنحوا اإلقامة يف قطر عىل أساسه

رب (واتضح ملنظمة العفو الدولية عىل صعيد الكثري من الحاالت أنه بمجرد فرار العاملة املنزلية، يقوم مخدومها 

ُ وإن كان احتفاظ الكفيل بجواز سفر موظفه يعد أمرا غري –بتسليم جواز سفرها إىل وزارة الداخلية ) عملها

ُويشار غالبا إىل العامالت الالئي يرتكن ".  الهروب" ويتم تحرير شكوى تسند للعاملة تهمة –قانوني بحد ذاته 

 : وقال ممثل إحدى السفارات يف الدوحة".  عامالت هاربات"منازل مخدوميهن عىل أنهن 

 إىل إدارة األدلة واملعلومات عندما يدعي رب العمل أن عامله قد هرب، يتعني عليه حينها تسليم جواز سفر العامل"

 150)."التابعة لوزارة الداخلية(الجنائية 

ويمكن أن تؤدي توجيه تهمة الهروب للعامل إىل مالحقته جنائيا والحكم عليه بالسجن، ولكن ينتهي األمر عىل 

 .األغلب باحتجاز العامل بانتظار ترحيله

مة والهجرة إال كمالذ أخري، وعقب أن تثبت السلطات وال ينبغي اللجوء إىل الحجز كوسيلة من وسائل ضبط اإلقا

 151.رضروة اللجوء إليه، وعدم كفاية التدابري األقل تقييدا

ُومن بني األجنبيات املقيمات يف قطر، تعد العامالت املنزليات أكثر عرضة من غريهن لالحتجاز والرتحيل بتهمة 

 قال مسؤولون يف مركز الرتحيل ملنظمة العفو الدولية ،2013آذار / ويف مارس.  مخالفتهن ألحكام قانون الكفالة

وتواجد يف املركز .   باملائة منهن95 و90 امرأة، شكلت عامالت املنازل ما بني 378أن املركز كان يؤوي حينها 

 152. عاملة من الفلبني الالئي شكلن غالبية املحتجزات يف املركز إىل جانب اإلندونيسيات88حينها 

لم يكن بالخيار الذي " الهروب"ل بعض الذين يمدون يد العون للعامالت املنزليات يف محنة أن ولهذا السبب، قا

 :يوصون به من يقمن باالتصال بهم

وال يمكنني أن أنصحن "  بالفرار"تتصل بعض العامالت بي عىل هاتفي النقال دون مقدمات؛ ويقلن أنهن يرغبن "

 153".بالفرار، ولكن بوسعهن التوجه إىل السفارة



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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وال تحظى العامالت املنزليات الالئي يهربن من مخدوميهن بالكثري من الشفقة والتعاطف بني بعض موظفي 

 أن السلطات تعامل 2013آذار / وقال أحد كبار موظفي وزارة الداخلية ملنظمة العفو الدولية يف مارس.  الحكومة

منهم ألسباب اقتصادية، " يهربن"لف عمن من يقصدنها مبارشة من العامالت بعد تركهن مخدوميهن بشكل يخت

 . ولكنه أشار إىل أن معظم العامالت يهربن من أجل الحصول عىل أجر أكرب وليس فرارا من اإلساءة

ترشين الثاني / ومع ذلك، فلقد خلص املقرر األممي الخاص املعني بحقوق اإلنسان للعمال املهاجرين يف نوفمرب

 كن قيد االحتجاز بانتظار الرتحيل قد غادرن العمل لدى مخدوميهن جراء رداءة  إىل أن معظم النساء الالئي2013

 : ظروف العمل، وحث السلطات عىل التوقف عن احتجاز العامالت املنزليات يف مثل هذه األوضاع

باب بعد تعرضهن لإلساءة من أر" الهروب"إن الغالبية العظمى من النساء املوجودات يف مركز اإلبعاد لجأن إىل " 
لذا، فإنه من غري املحتمل أن يشكل هروب . العمل، وال سيما خادمات املنازل، وهن يردن العودة إىل بلدانهن األصلية

مما يجعل : هؤالء أي خطر، يف الوقت الذي يحاولن فيه تأمني جوازات سفرهن وتذاكر السفر وتصاريح الخروج
ومن شأن إيواء هؤالء النساء يف أماكن إيواء مفتوحة . قوقهنًتوقيفهن يف هذه الحالة غري رضوري، ويعد انتهاكا لح

ًبدال من بناء قسم جديد خاص بهن يف مركز اإلبعاد أن يوفر حال أفضل وأقل كلفة  ً."154 

 أنه إذا قامت إحدى 2012ترشين األول / وقال مسؤولون يف مركز الرتحيل ملنظمة العفو الدولية يف أكتوبر

ن تعرضها لعنف جسدي أو جنيس، فسوف يتم بمجرد إثبات الحالة نقلها إىل املحتجزات بتقديم شكوى بشأ

 .املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش أو وحدة الطب النفيس من أجل تقديم املساعدة الالزمة

ف ومع ذلك، فيظهر أنه إذا لم تبلغ النساء عن تعرضهن لإلساءة، فإن السلطات ال تتخذ أي إجراء للتحقيق يف ظرو

فعيل سبيل .  املحتجزات يف مركز الرتحيل حتى لو بدت عليهن آثار واضحة تشري إىل تعرضهن لعنف أو إساءة

املثال، فلقد بدت آثار العنف الجسدي واضحة عىل إحدى العامالت املنزليات الالئي قابلتهن منظمة العفو الدولية 

ترد تفاصيل الحالة يف (هجم مخدوميها عليها داخل مركز الرتحيل، حيث قالت العاملة أنها إصابات جراء ت

ولقد أثارت منظمة العفو الدولية قضية هذه العاملة يف خطابات بعثت بها إىل السلطات ).  41 و40الصفحتني 

  155. ولكن لم يصل املنظمة أي رد بهذا الخصوص2013نيسان / القطرية يف أبريل

من دولة أخرى من " الهاربات" الجوار بحظر عمل الخادمات ُونقل عن الحكومة القطرية تقدمها باقرتاح عىل دول

، 2012أيار / ويف مايو).  أي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات(دول مجلس التعاون الخليجي 

 : ُنقل عن أحد كبار مسؤويل وزارة العمل ترحيبه باالقرتاح قائال

 156".العمالة املنزلية" هروب"من شأن املقرتح أن يحد بشكل كبري من ظاهرة "

وينطوي هذا املقرتح عىل تبعات مقلقة؛ إذ ال يشكل خطرا عىل ردع العامالت الالئي يواجهن أوضاعا مسيئة من 

ويظهر أن املقرتح .  ترك العمل لدى مخدوميهن وحسب، بل من شأنه أيضا أن يفرض تدابري عقابية دون مربر

لحاالت يرتكن العمل لدى مخدوميهن جراء ارتكاب جرائم جنائية خطرية يخفق يف إدراك أن العامالت يف معظم ا

 .بحقهن، حيث ينبغي التحقيق بها ومالحقة مرتكبيها

وتسعى بعض عامالت املنازل إىل طلب املساعدة من املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش عند تعرضهن 

سفارات بلدانهن كمالذ لهن بعد ترك العمل لدى لإلساءة، ولكن ثمة عدد آخر من النساء يلجأن أيضا إىل 

ولقد .  ولقد حاولت السلطات القطرية ثني السفارات عن استضافة مواطناتها يف مثل هذه الحاالت.  مخدوميهن



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 عن وزارة الشؤون الخارجية 2002اطلعت منظمة العفو الدولية عىل نسخة من مذكرة ديبلوماسية صادرة يف عام 

 :   جميع البعثات الديبلوماسية يف البالد، والني تنص عىل ما ييلالقطرية وموجهة إىل

ُيرجى إحالة الالئي يلجأن إىل السفارات إىل إدارة البحث واملتابعة يف وزارة الداخلية، بصفتها املسؤولة عن إدارة "

 157."رسعة املطلوبةمركز اإليواء والرتحيل، وذلك من أجل إجراء الرتتيبات الالزمة ملغادرتهن إىل بلدانهن بال

إن املحاوالت التي تبذلها السلطات القطرية ملنع السفارات من إيواء عامالت املنازل عقب فرارهن من مخدوميهن 

وعالوة عىل االقرتاحات من قبيل تقييد إمكانية توظيفهن مستقبال، لتؤدي إىل تقليص الخيارات املحدودة أصال 

عىل ) السخرة(ي تعرضن الستغالل خطري أو حتى إجبارهن عىل العمل قرسا املتاحة أمام العامالت املنزليات الالئ

 .أيدي مخدوميهن

وإتاحة مرافق " الهروب"وعوضا عن القيام بمثل هذه الخطوات، فحري بالسلطات أن تنزع الصفة الجنائية عن 

ن لإلساءة يف مكان إيواء مالئمة وكافية للعامالت املنزليات الالئي يرتكن العمل لدى مخدوميهن عقب تعرضه

العمل، والسماح لهن بتحرير شكاوى اتهام بحق هؤالء إذا رغبن، وإعداد الرتتيبات الالزمة لعودتهن بأمان إىل 

 .بلدانهن أو العثور عىل فرصة عمل جديدة

 اإلساءة الجسدية والجنسية 
ت مرة راحت تصفعني عىل ذا. ، وتقول إنني مجنونة"حيوانة"هي تناديني بلفظ ... الزوجة ترضبني كل يوم" 

ًوجهي بقوة لدرجة أن وجهي أصبح أسودا، وكان متورما جدا وذات مرة ركلتني وأوقعتني عىل األرض وراحت . ً
 ".تركلني يف جميع أجزاء جسمي، ويف بطني

مة من أحد ً عاما، وهي تصف ما تعرضت له من عنف عىل أيدي مخدومتها القاد30، عاملة منزلية سابقة تبلغ من العمر .م. ب

 158.بلدان الرشق األوسط

ُويعد العنف القائم عىل النوع االجتماعي، بما يف ذلك العنف الجنيس، مشكلة عاملية تواجه العامالت املنزليات، وذلك 

ورصحت اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز .  جراء بيئة العزلة التي يعشنها داخل منازل مخدوميهن

ُتعترب العامالت املنزليات تحديدا عرضة للعنف الجسدي واالعتداء الجنيس "، وعىل الصعيد العاملي، ضد املرأة أنه

 159".والحرمان من األكل والنوم والقسوة التي يمارسها أرباب عملهن بحقهن 

ارتفاع نسبة "حيال " عميق القلق" لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عن 2014عربت يف عام 

  ويف عام 160".انتشار العنف األرسي والجنيس ضد النساء والفتيات، ال سيما العامالت املنزليات املهاجرات يف قطر

عددا من املزاعم عن تعرض "، رصحت لجنة مناهضة التعذيب عىل صعيد الوضع يف قطر أنها تلقت 2012

  161".تصاب والرشوع يف االغتصابالعامالت املنزليات املهاجرات لإلساءة الجسدية والعنف الجنيس واالغ

وأثناء قيامها بالبحوث، تحدثت منظمة العفو الدولية مع امرأة تعرضت ملحن مروعة وصادمة، ولكن دون أن تتم 

: وثمة عدة عقبات جدية تواجه العامالت املنزليات يف قطر من قبيل ما ييل.  محاسبة األشخاص الذين أساءوا لها

يوفرها قانون العمل واعتمادهن بشكل كبري جدا عىل مخدوميهن كما ورد وصفه استثنائهن من الحماية التي 

أعاله، مما يتيح ارتكاب اإلساءة بحقهن، ويقيد كثريا من قدرتهن عىل اإلبالغ عن تلك اإلساءات؛ كما يظهر أن 

 عالوة عىل خشية ُعامالت املنازل قد استبعدن من نطاق اسرتاتيجية الحكومة الرامية إىل مكافحة العنف األرسي،

إقامة عالقات "من يتعرضن منهن للعنف الجنيس من اإلبالغ عن واقعة االعتداء خوفا من اتهامهن بارتكاب جريمة 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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ّوعىل الرغم من أن تلك ال تعد جريمة وفق أحكام القانون الدويل، فإن القانون القطري يجرم ".  جنسية غري رشعية ُ

أو " إقامة عالقة غري رشعية" خارج إطار الزوجية ويصنفها عىل أنها جريمة العالقات الجنسية التي تتم بالرتايض

 ".جريمة حب"

 حجم العنف األسري في قطر، بما في ذلك العنف ضد عامالت المنازل 
ومن الصعوبة بمكان الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالعنف ضد العامالت املنزليات يف قطر وكيفية تعامل 

نقص " التي أعدتها الحكومة بوجود 2016-2011ولقد أقرت االسرتاتيجية الوطنية .  قضاياالسلطات مع هذه ال

بالنسبة ملوضوع العنف األرسي بشكل عام، ويظهر أن ذلك ينسحب بشكل " يف عملية جمع البيانات بشكل منتظم

 162.أكرب أيضا عىل العنف املرتكب بحق العامالت املنزليات

 الحصول عىل األرقام واإلحصائيات املتعلقة 2013تموز / ية من السلطات يف يوليوولقد طلبت منظمة العفو الدول

بعدد الحاالت املتعلقة بالشكاوى التي تقدمت عامالت املنازل بها ضد مخدوميهن، وكيف تم التعامل مع تلك 

، أشارت لجنة 2012  ويف عام 163.الحاالت؛ إال أن املنظمة لم تحصل عىل املعلومات املطلوبة حتى هذا التاريخ

لم تقدم معلومات بشأن شكاوى العنف التي قدمتها خادمات ) قطر(الدولة الطرف " مناهضة التعذيب إىل أن 

املنازل املهاجرات أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير وما إذا كانت هذه الحاالت أدت إىل إجراء تحقيقات مع الجناة 

يع أشكال التمييز ضد املرأة التعبري عن بواعث القلق ذاتها يف   كما كررت لجنة القضاء عىل جم164".ومالحقتهم

حيال عدم ... يعرتيها القلق "، وذلك حينما رصحت يف معرض مالحظاتها الختامية أنها 2014شباط / فرباير

ية توافر نظام لجمع البيانات بشأن حاالت العنف املرتكب ضد املرأة، وكذلك املعلومات املتعلقة باملالحقة الجنائ

  165".معدالت إدانة مرتكبي تلك اإلساءات

ولم تطلع منظمة العفو الدولية عىل ما يفيد بوجود دراسات مستقلة منشورة تقدر حجم انتشار العنف بحق 

  ومع ذلك، ثمة بعض الدراسات التي تشري نوعا ما إىل مدى انتشار العنف األرسي ضد 166.عامالت املنازل يف قطر

 حول موضوع العنف املوجه 2008راسة من إعداد املجلس األعىل لشؤون األرسة يف عام وخلصت د.  أفراد األرسة

 امرأة متزوجة قد تعرضن لبعض أشكال 1117 باملائة من مجتمع العينة املكون من 28ضد الزوجات إىل أن 

 :العنف داخل منازلهن

ً بشكل مستمر، بينما يقع أحيانا عىل  يف املائة من الزوجات يمارس عليهن العنف4وأوضحت الدراسة املسحية أن "

 167".ً يف املائة نادرا ما تتعرض للعنف 14 يف املائة منهن، و10نسبة 

 باملائة من 38 امرأة، وخلصت إىل أن 365 رجال و408 شمل عينة من 2011وأجرت جامعة قطر مسحا يف عام 

 168.ف معينةيف ظل ظرو" رضب املرأة" باملائة من النساء قبلوا بموضوع 31الرجال و

ُ، نقل عن املؤسسة القطرية لحماية املرأة والطفل، والتي تعنى بتقديم املساعدة لضحايا 2012أيلول / ويف سبتمرب ُ

 طفل خالل األشهر الثمانية والنصف األوىل من 474 امرأة و521العنف األرسي، قولها أنها قدمت مساعدة لحوايل 

 مقارنة 2012 باملائة يف 54أوردت املؤسسة حصول زيادة بواقع ، 2012ترشين الثاني /   ويف نوفمرب169.العام

 باملائة من الشكاوى باالعتداء 68وتعلقت .   عىل صعيد حاالت اإلبالغ عن العنف املوجه ضد املرأة2011بعام 

وى أن  باملائة من املتقدمات بالشكا59وقالت ".  بالتعذيب الذهني" باملائة 3 باملائة بالعنف الجنيس و6الجسدي و

 عىل حدوث زيادة يف 2016-2011  وتنص اسرتاتيجية التنية الوطنية 170.أزواجهن هم مرتكبو العنف بحقهن

 : العنف األرسي يف السنوات األخرية
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ولهذا .   قفزة هامة يف عدد حوادث العنف املنزيل املبلغ عنها ضد النساء واألطفال2004وقد شهدت قطر منذ عام " 

 171". عىل الضحايا فقط، وإنما عىل املجتمع ككل أيضاالعنف عواقب وخيمة ال

وثمة أدلة يف سياقات أخرى تشري إىل احتمال تعرض العامالت املنزليات لخطر العنف املتزايد، وذلك عندما يعملن 

  إال إن اسرتاتيجية التنمية الوطنية ال تويل 172.ُيف منازل تشهد عنفا أرسيا يرتكب بحق باقي أفراد األرسة أيضا

، أخرب ممثلو املجلس 2013آذار / ويف مارس.  هتماما خاصا ملدى تعرض عامالت املنازل للعنف داخل املنازلا

  ولم يربز ممثلو 173.األعىل لشؤون األرسة منظمة العفو الدولية أنه لم تقع حوادث عنف بحق عامالت املنازل

طنية لحقوق اإلنسان يف قطر يف تقاريرها ومع ذلك، فلقد اشارت اللجنة الو.  املجلس أدلة تثبت صحة تأكيدهم

 174.السنوية إىل أن العنف الجسدي والجنيس يقع ضمن أشكال اإلساءة التي تتعرض عامالت املنازل لها يف قطر

 وهي مؤسسة تمولها الحكومة لتوفري املساعدة للعامالت –وقامت املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش 

، وتضمنت تفاصيل 2012 قضية تعاملت معها يف عام 52 العفو الدولية ببيانات  بتزويد منظمة–املنزليات 

 امرأة أبلغن عن تعرضهن إلساءة جسدية، فيما 22ورصحت املؤسسة أن .  تعرض النساء ألشكال إساءة خطرية

) السخرة( منهن كضحايا للعمل الجربي 19ُوصنفت .   امرأة أخرى عن تعرضهن لإلساءة الجنسية11أبلغت 

ومن غري الواضح ما هو عدد القضايا التي شملت عامالت املنازل، .  واالتجار بتأشريات الدخول واالتجار باألطفال

  175.وعدد الشكاوى التي تقدمت بها نساء يعملن يف مهن أخرى

ضهن  امرأة أبلغن عن تعر12ومن بني العامالت املنزليات الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن يف قطر، ثمة 

لبعض أشكال العنف التي شملت الصفع عىل الوجه وشد الشعر ووخز العينني والدفع والركل عىل الساللم وسكب 

 .الزيت الساخن والركل عىل البطن وكي الجلد بأدوات ساخنة وقرص الجلد أو خدشه

ن باملهام وأبلغت بعض العامالت عن استخدام العنف الجسدي بحقهن كنوع من العقاب لهن عىل عدم قيامه

 : لباحثي منظمة العفو الدولية. د. وقالت ب.  املوكلة إليهن أو لترصفهن بطريقة مغايرة لرغبة مخدوميهن

وإذا . ُ، وكنت أتعرض للدفع)الجد(ُ كنت إذا أخطأت يف يشء أتلقى رضبة عىل الظهر، حتى من الرجل املسن "

 176. "ُتحدثت إىل األب بطريقة خاطئة، كان يرضبني عىل الوجه

 .:أ. وقالت ج.  ويف حاالت أخرى، ذكرت العامالت ما عانينه جراء ما كانت مخدومتهن تتعرض له من عنف أرسي

كانون /بدأ ذلك يف ديسمرب... كلما كان يحدث شجار بني السيد والسيدة، كانت السيدة تتشاجر معي ومع الطفل"
كانت تشدني وتصفعني عىل .  أسبوع تكرر ذلك، ووعدتني بأنها لن تفعل ذلك مرة أخرى، ولكن بعد2012األول 

 177 ".وذات مرة، نزف الدم من وجهي بسبب أظافرها. وجهي، وتمسك وجهي بقوة

آذار / أثناء احتجازها يف مركز الرتحيل يف مارس. ب. ُوأجرى مندوبو املنظمة مقابلة مع امرأة إندونيسية تدعي ب

وشاهدت باحثة منظمة العفو الدولية آثارا .   عىل يد كفيلتها، والتي ظهر أنها تعرضت إلساءة جسدية عنيفة2013

عىل جسدها، بما يف ذلك ما يدل عىل آثار حرق بمكوى عىل صدرها، ورضبات عىل الرأس واألذنني وجروح قطعية 

 .بسكني عىل أحد ذراعيها

 ."كانت توسعني رضبا عندما تحدث أية مشكلة"
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.   شهرا17لم تستلم رابها من كفيلتها عىل الرغم من أنها عملت يف منزلها ملنظمة العفو الدولية أنها . ب. وقالت ب

ُوقالت أنها لم تحصل عىل فرتات اسرتاحة أبدا واضطرت للنوم يف غرفة صغرية جدا هي أشبه ما تكون بمخزن، ولم 

ُا، ولم يسمح لها ُكما لم يكن بإمكانها أن توصد باب غرفتها، وحرمت من تناول الطعام أحيان.  تكن مزودة برسير

 178.بمغادرة املنزل أبدا

يف الفرار يف نهاية املطاف أثناء تواجد كفيلتها خارج املنزل، ولكنها رسعان ما انهارت أرضا يف . ب. وتمكنت ب

وتم نقلها من هناك إىل .  وقالت لباحثي املنظمة أن الرشطة قد عثرت عليها واصطحبتها إىل املستشفى.  الشارع

ولم يكن جواز سفرها .    وقالت أنها لم تتقدم بشكوى رسمية ألنها لم تكن تريد إثارة املشاكل.مركز الرتحيل

/  أبريل21وخاطبت منظمة العفو الدولية وزارة الداخلية بشأن املوضوع يف .  بحوزتها كونه ال زال بحوزة كفيلتها

 179.التقرير الحايل، ولكن لم يصل للمنظمة أي رد بهذا الخصوص حتى ساعة كتابة 2013نيسان 

 

 .إندونيسية سبق لها العمل كعاملة منزل وقد بدت عىل جسدها آثار اإلصابات ألحقتها مخدومتها بها

© Amnesty International 

وينبغي عىل السلطات الحكومية املبادرة بالتحرك من أجل حماية الناجيات من ضحايا اإلساءة، وذلك من خالل 

ولقد تم احتجاز هذه املرأة التي .  كانية حصول العامالت عىل خدمات الدعم واملساندةالقيام بالتحقيق وتوفري إم

ولم تحصل منظمة العفو . ُتعرضت إلساءة جسيمة ومتعمدة طوال أشهر وكأنها هي التي ارتكبت جرما معينا

 آثار اإلصابات الدولية عىل ملعومات تشري إىل قيام الرشطة بالتحرك للتحقيق يف هذه القضية، عىل الرغم من

وال يمكن وصف تقاعس الرشطة عن .  الواضحة للعيان والبادية عىل جسد العاملة بما ييش بتعرضها لعنف شديد

 .التحقيق يف هذه القضية إال بأنه أمر صادم وغري مربر

أرسهم أو وأبلغت ثالثة من العامالت الالئي تحدثت منظمة العفو الدولية معهن عن قيام مخدوميهن أو أحد أفراد 

وادعت امرأة رابعة أنها تعرضت العتداء جنيس خطري .  عمال مهاجرين باغتصابهن يف املنازل التي كن يعملن فيها

وترد التفاصيل املروعة الثنتني من أولئك النسوة األربع يف دراسات الحالة الواردة عىل الصفحتني .  عىل يد مخدومها

 .  من التقرير الحايل50 و46
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التي تحدثت مع منظمة العفو الدولية عىل انفراد أنها تعرضت عىل الدوام ملحاوالت مخدومها . ت. وقالت ك

 .التحرش بها جنسيا

وكان .  ّدلكي يل جسمي وأنا سوف أدلك جسمك باملقابل: وكان يقول يل. اعتاد أن يطلب مني أن أدلك له جسمه"

 180."وكنت سوف أخرب زوجته.  يقوم بلميس جسمي عىل الدوام

 كما قالت للمنظمة، ما يعني أنها 2012كانون األول / يف نهاية املطاف،فلقد تركت منزل مخدومها يف ديسمربو

آذار / كانت تحت طائلة إلقاء القبض عليها وترحيلها لحظة إجراء منظمة العفو الدولية املقابلة معها يف مارس

2013. 

ة دون مغادرة العامالت للبالد، ويف ظل عدم وجود حدود ويف سياق يشهد توافر القدرة ألصحاب العمل عىل الحيلول

قانونية عىل ساعات العمل الخاصة بالعامالت املنزليات، ويف ضوء عدم توفر معايري قانونية تحكم ظروف 

معيشتهن، فتحصل محاوالت التحرش الجنيس بالعامالت يف ظل اختالل خطري ملوازين القوى يف العالقة بني 

وعليه، فال ينطوي األمر عىل مفاجأة أن نرى .   من حجم املخاطر التي تتعرض لها العامالتالطرفني، ما يفاقم

  .بعض النساء العامالت يؤثرن مغادرة املنزل وترك العمل فيه

شواغل بشأن المساءلة على صعيد العنف الذي تتعرض عامالت 
 المنازل له

 بوجود ولو حالة واحدة شهدت إدانة املسؤول عن االعتداء ولم تعثر منظمة العفو الدولية أثناء بحثها عىل ما يفيد

ويف الوقت الذي لجأت فيه بعض أولئك العامالت إىل إبالغ السلطات .  الجسدي أو الجنيس بحق عامالت املنازل

بالواقعة، وعىل الرغم من إجراء شكل من أشكال التحقيق، فلم تذكر أي من النساء الالئي تحدثت منظمة العفو 

 .ية معهن مقاضاة مرتكبي اإلساءة بحقهن أو إدانتهمالدول

 52 من 20ُووفقا للبيانات التي وفرتها املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش، فلقد فتحت تحقيقات بحوايل 

واالتجار بالبرش حرصت املؤسسة عىل ) السخرة(قضية تضمنت اإلساءة الجسدية والجنسية والعمل الجربي 

.  ، فلم تنته أية من تلك القضايا بإدانة الجاني2013آذار / ومع ذلك، واعتبارا من مارس.  2012 توثيقها يف عام

وحصلت .   قضية32ُومن غري الواضح كيف أجريت تلك التحقيقات، أو إذا ما تم التحقيق يف باقي القضايا وعددها 

هي الجهة التي دفعت تلك امرأتان عىل تعويضات عقب إسقاطهما الدعوى، وإن لم يكن من الواضح من 

 .التعويضات

وقال مسؤول من إحدى سفارات تصدير العمالة إىل قطر أن قلة من قضايا االعتداء الجسدي أو الجنيس بحق 

 181.ُعامالت املنازل تحال إىل املحاكم، حسب التجارب التي مرت سفارته بها

وأما بعض النساء الالئي تعرضن للعنف الجسدي ممن تحدثت منظمة العفو الدولية معهن فلم يقدمن أية شكاوى 

ويف اجتماع مع ممثلني .  لدى السلطات أبدا، حيث كانت أقىص أمنياتهن تتمثل يف مغادرة قطر والعودة إىل بلدانهن

 العفو الدولية أن الرشطة تلقت بالفعل بعض ، قيل ملنظمة2012ترشين األول / عن رشطة العاصمة يف أكتوبر

واكتفت رشطة العاصمة بالقول أن مثل .  الحاالت التي أبلغت عامالت املنازل فيها عن تعرضهن العتداء عنيف

 :  ومع ذلك، فقال مسؤول يف إحدى السفارات ما ييل ملنظمة العفو الدولية182.حاالت اإلساءة هذه نادرة
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فعندما تفهم النساء أنهن قد .  ية عند الحديث عن فرص النجاح يف مثل هذه الحاالتينبغي علينا توخي الواقع"
يضطررن إىل االنتظار أشهر طويلة دون عمل قبل أن يتمكن من اإلداء بإفاداتهن وإبراز األدلة، ناهيك عن احتمال 

 183."هنُأن يواجهن اتهامات تسند إليهن، فيكون خيار الكثريات منهن حينها العودة إىل موطن

ُوكما أشري آنفا يف بداية الجزء الحايل، ثمة عدة عوامل تؤدي منفردة ومجتمعة إىل خلق بيئة مواتية للعنف الجسدي 

والجنيس بحق العمالة املهاجرة، ناهيك عن خلق عقبات ال يمكن تجاوزها بالنسبة للنساء الالئي يتعرضن لإلساءة 

 .ونورد أدناه نقاشا أكثر تفصيال لهذه املسائل.  ويضويسعني إىل تحقيق املساءلة والحصول عىل التع

الثغرات في استراتيجية الحكومة الرامية إلى حماية عامالت المنازل من اإلساءة الجسدية 
 والجنسية 

ينبغي عىل الدول التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي من باب األولوية، وذلك من خالل اللجوء إىل طائفة 

ولقد أقرت حكومة دولة قطر برضورة .   القانونية والسياسية واإلدارية والرتبوية وغري ذلك من التدابريمن التدابري

ومع ذلك، فلقد تقاعست .  قيامها بتعزيز تدابريها القائمة من أجل حماية املرأة والطفل من العنف داخل املنزل

ملرتكب بحق عامالت املنازل، ويتعني عليها الحكومة حتى الساعة عن اإلقرار بوجود مشكلة عىل صعيد العنف ا

بالتايل استحداث تدابري للوقائية من هذا األمر والتصدي له إىل جانب األخذ بتدابري تنسيقية أخرى بغية وقاية باقي 

 .أفراد األرسة من العنف

عدم وجود عملية "ىل ّوتفتقر قطر حاليا إىل قانون خاص يجرم العنف األرسي، وتشري اسرتاتيجية التنمية الوطنية إ

  وتوجد بعض املؤسسات من قبيل املؤسسة القطرية 184".قائمة حاليا  للتصدي للعنف األرسي وحماية األطفال

لحماية املرأة والطفل التي تنرش الوعي بشأن العنف األرسي، وتوفر املساعدة لضحاياه، ولكن الحكومة قد أقرت 

 :  املؤسسات املختلفة بغية التصدي لهذه املسألةأيضا برضورة بذل املزيد من أجل تظافر جهود 

الجهات واملؤسسات الحكومية وغري ، ضعف التنسيق بني : ... إىل ذلك، هناك تحديات أخرى، مثل إضافة"

 185 ".الحكومية ذات الصلة بحماية املرأة من العنف األرسي

ع أشكال التمييز ضد املرأة، رسمت اللجنة ويف تقريرها املقدم إىل لجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل جمي

 : الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر معالم رؤيتها للمشاكل الرئيسة الواجب التصدي لها

ال يتوافر يف قطر ترشيع خاص بحماية املرأة من العنف عدا عن الرتتيبات القائمة وفق األطر التقليدية الواردة يف "
 أن الدولة قد تفادت هذا الوضع من خالل افتتاح مراكز ومؤسسات ذات صلة قانون العقوبات عىل الرغم من

وثمة .   باملوضوع، والتي تقوم بدورها برصد الحاالت واستقبالها عىل أن يتم عالجها أو تحويلها إىل اإلدعاء العام
ت الحكومية وغري أوجه قصور يف رصد الحاالت ومتابعتها، وثمة حاجة ملحة لتعزيز التنسيق بني جميع املؤسسا

 186."ُالحكومية ونظرياتها التي تعنى بالحماية من العنف

 ، حددت املقررة األممية الخاصة املعنية بالعنف املوجه ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، 2013ويف تقريرها الصادر عام 

 :   مسؤوليات الدول يف مجال التصدي للعنف املوجه ضد املرأة، بما يف ذلك العنف األرسي

ويمكن للدول عىل مستوى األنظمة، أن تفي بمسؤولياتها يف الحماية واملنع واملعاقبة بوسائل منها اعتماد أو "
تعديل الترشيعات، ووضع اسرتاتيجيات وخطط عمل وحمالت توعية وتقديم الخدمات وتعزيز قدرات وسلطات 

التغيري التي تؤدي إىل تحوالت، ومحاسبة من ال الرشطة واملدعني العامني والقضاة، وتوفري التمويل الكايف ملبادرات 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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وتيعني عىل الدول أيضا أن تشارك بصورة ملموسة أكثر .  يكفل الحماية واملنع، ومن ينتهك حقوق اإلنسان للمرأة

 187."يف التحول املجتمعي الشامل بغية التصدي ألوجه الالمساواة والتمييز بني الجنسني الهيكلية النظمية

وضع نظام يوفر الحماية القانونية ملن يقومون بتبليغ " عىل 2016-2011ة التنمية الوطنية وتنص اسرتاتيجي

 : ُ وتلزم الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية عىل هذا الصعيد188،"السطات عن حاالت العنف 

ستخفض الحكومة من مستوى العنف املنزيل بوضع نظام حماية شاملة يحفظ حرمة الخصوصيات، وينشئ "

 189". تجريم العنف املنزيل –لمساعدة، وينسق طرق جمع البيانات، واألهم من ذلك مراكز ل

-2011وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة القطرية عىل رسعة تنفيذ التزامتها الواردة يف اسرتاتيجيتها الوطنية 

ضا ان تحرص   ولكن من الجوهري أي190".استحداث نظام شامل للحماية من العنف املنزيل" عىل صعيد 2016

عىل " املنزيل"ُهذه االسرتاتيجية وأي قانون آخر يعنى بالعنف املنزيل عىل أال تقترص تعريفات العنف األرسي أو 

شمول األقارب املقيمني يف نفس املكان، بل وأن تتضمن جميع األشخاص املتواجدين يف املنزل، مما يوفر الحماية 

 .للعامالت املنزليات أيضا

 كونها مؤهلة –ات ومرافق الرعاية الصحية من املؤسسات الهامة عىل صعيد مكافحة العنف األرسي ُوتعد املستشفي

وتشري . لتكون البيئة التي تحتضن الفرصة األوىل لضحايا العنف األرسي كي يقوموا باإلبالغ عن محنتهم بأمان

الصحية يف التعرف عىل حاالت  إىل الحاجة لتحسني قدرات السلطات 2016-2011االسرتاتيجية الوطنية للصحة 

 :  2013 و2011وتهدف االسرتاتيجية إىل تحقيق ما ييل ما بني عام .  وضحايا العنف املنزيل ومساندتهم

وضع مبادئ توجيهية لفحص حاالت العنف املنزيل واستحداث أداة لفحص حاالت هذا الشكل من أشكال العنف "
ألولية وقسم الطوارئ يف مؤسسة حمد الطبية، وتدريب طواقم مراكز وتنفيذها مبدئيا يف مراكز الرعاية الصحية ا

الرعاية الصحية األولية وقسم الطوارئ عىل تقديم املشورة بشأن الخدمات املتاحة للتعامل مع حاالت العنف املنزيل 

."191 

ولكنها تشري إىل عدم وال تتوفر بحوزة منظمة العفو الدولية معلومات حول ما إذا قد تم تحقيق هذه األهداف أم ال، 

مرور االسرتاتيجية الوطنية للصحة عىل ذكر تحديات محددة تواجهها العمالة املنزلية املهاجرة يف حال تعرضها 

وترى املنظمة أنه ينبغي أن تشمل .  للعنف األرسي أو املنزيل، ولم تورد أية تدابري خاصة بالتصدي لهذه التحديات

مساعدة ضحايا العنف املنزيل، بما يف ذلك عامالت املنازل، وتقديم شكاوى لدى االسرتاتيجية تدريبا عىل كيفية 

 .السلطات إذا رغبن بذلك، باإلضافة إىل الحصول عىل خدمات املشورة

ٌعائق يحول دون : اإلفراط في االعتماد على األدلة الطبية الجنائية في حاالت العنف الجنسي
 مالحقة الجناة 

مالحقة الجناة يف قضايا االغتصاب يف قطر جراء أنماط التمييز السلبية السائدة والقائمة ثمة ما يشري إىل صعوبة 

 .عىل النوع االجتماعي، ما يؤثر عىل طبيعة األدلة الواجب توافرها

فعندما يقوم شخص ما بإبالغ السلطات عن حالة اعتداء جنيس، تقوم إدارة الخدمات الطبية يف وزارة الداخلية 

حيث يهدف الفحص إىل "عيادة الرشطة"ُ وعليه فيشار إىل هذه اإلدارة أحيانا باسم –كشف طبي / بإجراء فحص

  192.التحقق من وجود أدلة مادية عىل جسد الضحية تثبت االدعاء املزعوم



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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ويف رسالة بعث بها عرب الربيد اإللكرتوني إىل منظمة العفو الدولية، قال شخص يقدم املساعدة للعامالت املهاجرات 

 قطر، رغب يف عدم الكشف عن اسمه، أن عيادة الرشطة هي املؤسسة الطبية الوحيدة املعتمدة لنتائج البحث يف

الجنائي يف القضايا الجنائية يف قطر، وأنه من غري املرجح القيام بمالحقة أشخاص ومقاضاتهم ما لم ترد من هذه 

 . العيادة أدلة مادية قطعية بهذا الخصوص

نظمة العفو الدولية أن تدني مستوى املالحقة الجنائية يف قضايا االعتداء الجنيس بحق عامالت وقال هذا الشخص مل

ُاملنازل يعزى برأي العيادة إىل أن األدلة املادية القطعية التي تثبت وقوع اعتداء جنيس من شأنها أن تقود إىل 

 . مقاضاة الشخص ال محالة

إذ ترى السلطات أنه يجب وجود كشوط أو .  ة طبية عدلية حرصاهي أدل) بالنسبة للسلطات(يظهر أن األدلة "

 193".إيالج يف حاالت االغتصاب

، قال أحد املحامني املحليني البارزين ما ييل، وذلك يف 2013تموز / ومتحدثا إىل وسائل اإلعالم املحلية يف يوليو

 : ءا بحدوث اغتصاب يف قطرمعرض توضيحه للطريقة التي يعتمدها املدعون العامون لتقييم حاالت اإلدع

 –أن تدفع املغتصب أو تقاومه من خالل تحريك يديها ) أي املرأة التي أبلغت عن تعرضها لالغتصاب(بوسعها "
ولكن إذا لم يظهر ما يثبت ذلك، ...  وال بد وأن يرتك ذلك خدشا أو أثرا ما، وهو ما يثبت أنها كانت تقاوم جسديا

  194."ة ألي محققوهذا واضح بالنسب.  فهي كاذبة

ويظهر أن هذه الترصيحات تعكس وجود افرتاضات تمييزية يف نظام العدالة الجنائية حيال مدى موثوقية اإلفادات 

وتكثر يف العديد من البلدان أيضا مثل هذه األنماط السلبية التمييزية التي ترجح .  التي تديل النساء والفتيات بها

ويؤدي ذلك إىل مبالغة السلطات يف الرتكيز عىل .  ءات كاذبة عىل هذا الصعيدقيام النساء والفتيات بتوجيه إدعا

أهمية األدلة بدال من رواية الضحية لتفاصيل االعتداء، وبرصف النظر عن مدى وضوح تلك اإلفادة أو اتساق 

 .تفاصيلها

 ذلك، فال يمكن لهذا وبوسع الفحص الطبي الجنائي أن يثبت وجود إصابات جسدية أو آثار السائل املنوي؛ ومع

إن غياب الدليل املادي عىل جسد الضحية ال .  الفحص أن يثبت وجود أو عدم وجود رشط الرضا للمواقعة الجنسية

 .يعني أن العملية قد تمت بالرتايض

،  قال مسؤولون يف املؤسسة القطرية ملكافحة 2012ترشين األول / ويف لقاء مع منظمة العفو الدولية يف أكتوبر

ُتجار بالبرش أن الدليل املادي يعد عامال رئيسا يف تحديد طريقة تعامل السلطات مع االدعاءات املتعلقة بوقوع اال

وإذا تأخرت املرأة يف إبالغ الرشطة عن تعرضها لالغتصاب أو االعتداء الجنيس، فلن تبقى . اغتصاب أو اعتداء جنيس

   195.لها فرصة كبرية يف محاسبة الجاني عىل فعلته

ثمة طائفة من األسباب التي تحمل عامالت املنازل عىل عدم إبالغ السلطات فورا عن تعرضهن لالغتصاب أو و

اإلساءة الجنسية، وتشمل هذه األسباب عىل سبيل املثال ال الحرص، معاناتهن من أعراض ما بعد الصدمة، أو 

ول كيفية اإلبالغ رسميا ، أو جراء حبسهن الشعور بالعار أو الخوف من عواقب اإلبالغ أو نقص املعلومات لديهن ح

 .داخل املنزل بكل معنى الكلمة

إن ضيق نطاق الرشوط املطلوبة عىل صعيد توافر أدلة معينة هو أمر تكرر حدوثه يف الكثري من البلدان، وسبق 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 : للمقررة األممية الخاصة املعنية بقضايا العنف ضد املرأة وأن أشارت إىل ذلك عىل النحو اآلتي

س وعىل الرغم من أن هناك –وثمة سبب لالنخفاض غري التناسبي ملعدالت اإلبالغ عن االغتصاب يمكن أن يكون "
 متمثال يف العقبات والتمييز املنظمني يف شكل متطلبات غري معقولة من األدلة، ورفض –حاالت تعرض عىل املحاكم 

للضحية، والرتكيز عىل مقاومة الضحية، والتشديد عىل شهادة الضحية غري املؤيدة باألدلة، وذكر التاريخ املايض 

 196."االستخدام العلني للقوة واملطالبة بإثبات الطهارة

وقام فريق خرباء األمم املتحدة العامل واملعني بالترشيعات عىل صعيد العنف املوجه ضد املرأة بتفصيل األسباب 

و الطبية يف قضايا االغتصاب، ودعا الفريق إىل رضورة العديدة التي قد تحول دون الحصول عىل األدلة الجنائية أ

 :  أن تنص الترشيعات املعنية عىل عدم اشرتاط توافر األدلة الطبية أو الجنائية من أجل إدانة الجاني

قد ال تتوفر األدلة الجنائية والطبية أثناء إجراءات املحاكمة ملجموعة مختلفة من األسباب، بما يف ذلك غياب معرفة "
دعية بمدى أهمية مثل هذه األدلة، أو الخوف من الخضوع للفحص الطبي أو اإلجراءات التي تمت دون عمد امل

وأتلفت األدلة من قبيل االغتسال عقب االعتداء الجنيس أو مرور الوقت قبل طلب خدمات املساعدة، أو غياب املرافق 
العنف ضد املرأة بطريقة تراعي خصوصية املدعية املختصة، أو عدم توفر طواقم مدربة عىل جمع األدلة يف قضايا 

وعليه فمن األهمية بمكان أن تتيح الترشيعات أيضا مقاضاة الجاني وإدانته .  أو الضحية، وطبيعة العنف املرتكب

 197."بناء عىل إفادة املدعية أو الضحية فقط

 يعني غياب العدالة " غياب الدليل: "دراسة حالة
. ًوكانت هي تشعر بالخوف أيضا. ُكنت أشعر بالخوف عندما يصيح السيد. ن السيدقلت للسيدة إنني خائفة م"

ًكانت نحيفة جدا، فيما كان هو ضخما جدا ً ًوعندما يكون مخمورا، . و يدخن ويرشب... بكثرة] الخمر[كان يحتيس . ً

ل العمل خارج ُكنت أفض. قلت للسيدة إنني خائفة ألنني أكون بمفردي يف املنزل. كانت هي تهمس يل فحسب

ُلم أكن أتحدث معه مطلقا، كنت أتحدث معها فقط. املنزل ً."  

، وهي 2011يف التاسعة واألربعني من عمرها عندما سافرت خارج الفلبني للمرة األوىل يف عام " أنجيلكا"كانت ‘

 متزوجة وأم لثالثة أطفال

، ويف هذه "أنجيلكا" بينهما، عىل حد قول ًلدى زوجني قطريني، وكثريا ما كان يدب الشجار" أنجيلكا"وقد عملت 

ًتتلقى راتبها شهريا وترسل أمواال إىل أرستها " أنجيلكا"وكانت . الحاالت كان الزوج يرمي أشياء عدة عىل زوجته ً

ً رياال 750ً، ثم أصبحت تتقاىض شهريا ) دوالر200حوايل (ً رياال 730ًففي الشهر األول، تلقت راتبا قدره . يف بلدها

 ً  دوالر شهريا400َّوكان العقد الذي وقعته ينص عىل أن تتقاىض ).  دوالرات205يل حوا(

أية أيام عطلة، وقد قالت لها مخدومتها إنها لن يكون بمقدورها الحصول عىل إجازة إال بعد " أنجيلكا"ُولم تمنح 

ًوكان يسمح لها أحيانا بالتحدث هاتفيا مع زوجها وأبنائها، . إتمام مدة العقد ً ًولكن كان يتعني عليها دائما أن ُ

 تتصل من هاتف مخدومتها النقال، وهو ما يعني أنها ال تستطيع االتصال إال إذا سمحت لها مخدومتها بذلك

ًأن تستيقظ يوميا يف الساعة الخامسة والنصف فجرا وأن تبدأ العمل عىل الفور" أنجيلكا"وكان يتعني عىل " ً .
ًجهة إىل عملها يف الساعة السابعة صباحا، وعندئذ كانت وكانت الزوجة تغادر املنزل متو تتوجه للعمل يف " أنجيلكا"ً

الغرف، ... تنظيف كل يشء"عملها بأنه كان يشمل " أنجيلكا"وتصف . منزل أم الزوج حتى وقت الظهرية
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 ًلم يكن األمر سيئا... ِّوالحمام، والفناء، والسيارة، وغسيل املالبس وكيها

ًأحيانا أن تساعد يف إعداد إحدى " أنجيلكا"ُزوجان يعدان طعامهما بنفسيهما، وكان يطلب من ًوعادة ما كان ال

ًالعمل حتى حوايل الساعة الثامنة مساء، ثم تذهب للنوم حوايل " أنجيلكا"وكان من املعتاد أن تواصل . الوجبات

 ًاك قائلةعن حياتها آنذ" أنجيلكا"وتحكي . ًالساعة التاسعة أو التاسعة والنصف مساء

كانت السيدة . ُأنا مسيحية، ولكن لم يسمح يل عىل اإلطالق بالذهاب للكنيسة.  ليس يل أي أصدقاء يف الدوحة"
ُعندما كانت السيدة تخرج للتسوق، كنت . لم يكن بوسعي الخروج إال معها. تأمرني بعدم الذهاب خارج املنزل

  ".أذهب معها

تجلس يف غرفتها، وكان الزوجان يف " أنجيلكا"فذات يوم، كانت . 2012آب /ولكن األحوال تغريت يف أغسطس

صوت سيارة تتوقف، فخرجت إلغالق " أنجيلكا"ويف منتصف الليل، سمعت . الخارج مع جمع من أفراد العائلة

أن الزوجة تطلبها، ومن ثم ذهبت إىل " أنجيلكا"وبعد حوايل ربع الساعة، دق جرس االستدعاء، فظنت . البوابة

وعندما ". أنجيلكا"، عىل حد قول "تنبعث منه رائحة أشبه بالخمر"بق السفيل حيث وجدت الزوج، وكانت الطا

  َّ، ثم انقض عليها]"السيدة غري موجودة[ما يف مدام : "، كان رده"؟]السيدة[أين املدام " "أنجيلكا"سألته 

وعندئذ، توسلت . ا حتى أصبحت عاريةأن تفلت منه، ولكنه أمسك بها وخلع مالبسها وحجابه" أنجيلكا"وحاولت 

الهرب، ولكنها " أنجيلكا"وحاولت . إليه أن ينتظر، وبمجرد أن توقف ركضت إىل الطابق العلوي لتختبئ يف الحمام

وعندما وقعت عىل األرض، شعرت بألم ال يمكن احتماله، ولم يكن . سقطت وهي تحاول الخروج من نافذة صغرية

 198. بكسور يف ساقيها وقدميها، كما كان هناك كرس يف العمود الفقريُبوسعها النهوض، فقد أصيبت

ولكن املخدوم راح يركل . تزحف وتجر نفسها حتى دخلت إىل غرفتها وأغلقت بابها" أنجيلكا"ومع ذلك، أخذت 

طلب بأن يرتكها وي" أنجيلكا"ورغم توسالت . ًالباب مرارا بقوة حتى أحدث به فتحة كبرية، دخل منها إىل الغرفة

ًاإلسعاف، حيث كانت ملقاة عىل السجادة غري قادرة عىل الحركة، فقد استمر واعتدى عليها اعتداء جنسيا عنيفا،  ً ً ً

وقالت . ولم يوافق عىل طلب سيارة اإلسعاف إال بعد أن انتهى من فعلته، وقال لها إنه سيسعفها ألنه يحبها

 َّنها ظنت أنه سيقتلهاًلباحثي املنظمة إنها كانت ترتعد خوفا أل" أنجيلكا"

ٍعما حدث، فقالت إنها سقطت من أعىل سلم حيث كانت تغري أحد املصابيح " أنجيلكا"وقد استجوبت الرشطة 
 :وعندما سألها باحثو املنظمة عن السبب يف قولها هذا، ردت قائلة. الكهربائية

 "ُكنت يف شدة الخوف "

وبعد أسبوع، . ُبعد ذلك أجريت لها عملية يف العمود الفقريإىل املستشفى قبيل الفجر، و" أنجيلكا"ُوقد نقلت 

. وأعطتها بطاقة هويتها، ولكنها لم تعطها جواز سفرها" أنجيلكا"حرضت زوجة املخدوم إىل املستشفى لزيارة 

. ً يوما يف املستشفى، وهناك تحدثت مع اختصاصية اجتماعية وأخربتها بحقيقة كل ما حدث16" أنجيلكا"وأمضت 

ويف . يف الدوحة" املكتب الفلبيني للعمل بالخارج"إىل مركز إيواء يف " أنجيلكا"ُهاية املطاف، نقلت ويف ن

ً، توجهت إىل قسم الرشطة وقدمت بالغا بالواقعة، واصطحبتها الرشطة إىل منزل مخدومها 2012أيلول /سبتمرب

 ًما حدث قائلة" أنجيلكا"وتحكي . للمعاينة

 ًحقق إن مخدومي أمىض ليلة يف الحبس، ولكني لست متأكدة من ذلكيف قسم الرشطة، قال يل امل
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ً، كانت تستخدم مقعدا متحركا، 2013آذار /، يف مارس"أنجيلكا"وعندما التقى باحثو منظمة العفو الدولية مع  ً

 يف ُوقد ثبتت لها رشائح معدنية. وقالت إنها منذ االعتداء تعاني من مشاكل يف الجهاز البويل ومن سلس البول

ًساقيها، وكان يجرى لها عالج طبيعي ثالث مرات أسبوعيا يف محاولة ملساعدتها عىل السري مرة أخرى، حيث إنها  ُ

 .تعاني من تورم ساقيها وقدميها كلما حاولت السري

ًآنذاك سوى صورة من جواز سفرها، وهي ال تدري إن كان الجواز نفسه موجودا لدى " أنجيلكا" ولم يكن مع .

 :وقالت.  أم لدى الرشطةمخدومها

 ريال 1100ُووقت حدوث الهجوم، كنت أحتفظ بمبلغ .  املخدومان يحتفظان ببطاقة الرصف اآليل الخاصة بي

 ُكنت أنوي رشاء جهاز كمبيوتر البني بهذا املبلغ... ً، أي أكثر قليال من راتب شهر، تحت فرايش) دوالر302(

إىل النيابة وأمضت أكثر من ساعة وهي تحكي للمحقق " يلكاأنج"، توجهت 2012ترشين األول /ويف أكتوبر

" أنجيلكا"وبعد خمسة أشهر، قالت . وكان هناك مرتجم، ولكن لم تكن هناك أية أنثى حارضة. قصتها كاملة

 لباحثي املنظمة

ً اآلن قرارا وأنا أنتظر. قيل يل إنهم سيبحثون قضيتي ويعاودون االتصال بي. قلت للمرتجم إنني أريد العدالة لنفيس

لم . لم يخربني أحد بأي يشء عما سيحدث. ال أعرف يف أي يوم أو يف أي شهر سوف أذهب إىل املحكمة. من املحكمة

ال أعرف رقم هاتفه، ومن ثم ال . ًأسمع أية أخبار من النيابة منذ ذلك الحني، ولم يعاود املحقق االتصال بي مطلقا

 فارة ألستفرس عن قضيتي، ولكن ليست لديهم معلوماتباألمس اتصلت بالس. أستطيع االتصال به

موقفي . َّأعتقد أنه يجب عيل أن أتنازل عن القضية. واآلن، كلما فكرت يف القضية، ازدادت رغبتي يف العودة لبلدي

أعتقد أنني لن أكسب . صعب للغاية، فأرستي تريدني أن أعود، ومخدومي لن يعطيني أي يشء؛ لن يدفع يل راتبي

 أعتقد أنني خرستها. القضية

إىل بلدها، وأن النيابة العامة قررت إسقاط القضية " أنجيلكا"وفيما بعد، علمت منظمة العفو الدولية أنه تم ترحيل 

 199".عدم كفاية األدلة"بسبب 

تأثر العامالت المنزليات بتجريم إقامة العالقات الجنسية ": جرائم الحب"
 بالتراضي 

ما يف ذلك أولئك منهن الالئي أبلغن عن تعرضهن للعنف الجنيس، يترضرن بشكل خاص يظهر أن عامالت املنازل، ب

يف " الزنا"من تجريم إقامة العالقات الجنسية بالرتايض خارج إطار الزوجية عمال باألحكام الخاصة بتهمة ارتكاب 

 عن 2014شباط /  يف فربايروعربت اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة. القانون الجنائي

 :  يف قطر" الزنا"قلقها حيال تهمة 

ال يتم اإلبالغ وفق املستوى املطلوب عن حاالت العنف الألرسي والجنيس، وذلك نظرا لخشية النساء من فقدان حق "
 حضانة أطفالهن، أو خوفهن، ال سيما عامالت املنازل منهن، من مخاطر اتهامهن بإقامة عالقات جنسية غري

 200."رشعية ومواجهة احتمال الحكم عليهن بالسجن

وقال مسؤول يف إحدى سفارات البلدان املرسلة للعمالة أن معظم عامالت املنازل ال يتوجهن إىل الرشطة لإلبالغ عن 
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ومن وحي تجربته، قال ممثل السفارة ".  إقامة عالقات غري رشعية"العنف الجنيس جراء خشيتهن من تهمة 

لدولية أن السفارات هي التي تحيل معظم القضايا إىل مكتب املدعي العام باإلضافة إىل تلك التي ملنظمة العفو ا

تحيلها املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش أو املؤسسة القطرية لحماية املرأة والطفل، بدال من أن تتوىل 

 201.الرشطة ذلك

 أن معظم الحاالت التي تمر الرشطة بها 2012ترشين األول / وقال مسؤلو الرشطة ملنظمة العفو الدولية يف أكتوبر

وتتضمن عامالت منازل تعلقت بإلقاء القبض عىل نساء بتهمة ارتكاب جريمة إقامة عالقات جنسية غري رشعية 

 202.خارج إطار الزوجية

 نصف عدد  أن2013آذار / وقال أحد كبار مسؤويل السجن لباحثي منظمة العفو الدولية أثناء زيارة يف مارس

 منهن 74منوها بأن " بإقامة عالقات غري رشعية" امرأة موجودات عىل ذمة  تهم تتعلق 75املحتجزات البالغ  

وقال أحد حراس السجن ملنظمة العفو .   باملائة من السجينات هن من عامالت املنازل70وقال أن حوايل .  أجنبيات

 203".جرائم الحب أو الرسقة"لسجن عىل ذمة الدولية عىل انفراد أن معظم النساء موجودات يف ا

 باملائة من قضايا الجنايات التي تتعلق بعامالت 50كما قال ممثل إحدى سفارات البلدان املصدرة للعمالة أن 

التي سبق لها العمل )  عاما27. (ه.  ويف السجن، تحدث باحثو املنظمة مع د204".غري أخالقية"املنازل تتعلق بتهم 

 : وصفت كيف تم إلقاء القبض عليها عقب أن أدركت الرشطة أن ثمة عالقة تجمعها برب عملهاكعاملة منزلية و

.  ولقد كان ذلك جيدا، فال مشكلة يف ذلك، كونه قد وفر يل ما أحتاجه.  لقد عاملني رب العمل كما لوكنت زوجته"
ي أردت أن أرسل جهاز حاسوب وحدث ذات يوم شجار كبري بيننا كون.  ولقد استمرت عالقتنا خمسة أشهر تقريبا

ولقد غضب أيما غضب .  وكنت منهمكة يف تغليفه تمهيدا إلرساله، وقد أمكست بمقص يف يدي.  محمول إىل الفلبني
واتصل بالرشطة، .  واتهمني بمحاولة إيذائه باملقص.  كونه لم يرغب يف أن أرسل الحاسوب املحمول إىل الفلبني

ُوألقي .   األمر، أدركوا أننا كنا عىل عالقة ببعضنا البعض فأسندوا االتهام يلوحينما حرضوا وبدأوا التحقيق يف

وأنا اآلن أرغب .  ّوال زالت الجلسات مستمرة ولكن ملا يصدر بحقي حكم بعد.  ُالقبض عيل وأحلت إىل املحكمة

 205."اآلنوال أعلم ماذا حل برب العمل، وال أريد أن تكون يل أية عالقة به .  بالعودة إىل بلدي

  ومع ذلك، قال مسؤول كبري يف السجن 206.إىل السجن سبع سنوات" غري رشعية"وتصل عقوبة إقامة عالقات 

ُغالبا ما يحكم عليهن بالسجن سنة واحدة قبل أن يتم " ملنظمة العفو الدولية أن األجنبيات املدانات بهذه الجريمة

بعودة العاملة إىل الكفيل أو صاحب عمل آخر عقب ترحيلهن، عىل الرغم من وجود قضايا شهدت سماح القايض 

  كما أكد مسؤول يف إحدى السفارات عىل أن الحكم بسنة سجن هو النمط السائد عىل صعيد 207.انتهاء مدة الحكم

 . وإذا كان الشخص مسلما، فيمكن الحكم عليه أيضا بالجلد باإلضافة إىل السجن.  هذا النوع من القضايا

العفو الدولية تجريم إقامة العالقات الجنسية بالرتايض، وبرصف النظر عن توجهات هذا، وتعارض منظمة 

وقبل عقدين من الزمان تقريبا، أكدت لجنة حقوق اإلنسان عىل أن تجريم .  الطرفني الجنسية أو حالتهم االجتماعية

 208.ُالعالقات الجنسية التي تتم بني البالغني بالرتايض يعد انتهاكا للحق يف الخصوصية

عامال مثبطا يحول دون قيام النساء الالئي يتعرضن للعنف الجنيس بتقديم " عالقة غري رشعية"ُوتعد تهمة إقامة 

وتتضمن هذه التهمة .  شكاوى لدى السلطات خشية من تكذيبهن واحتمال اتهامهن بالتايل بارتكاب هذه الجريمة

 املرعب املرتتب عىل مدى رغبتهن باإلبالغ عما يتعرضن آثار غري تناسبية مجحفة وتمييزية بحق النساء نظرا لألثر
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ولقد سبق للجنة حقوق اإلنسان وأن دعت إىل إلغاء القوانني ذات الصلة بحيث .  له من عنف جنيس أو اغتصاب

  209."حتى ال تمنع النساء عن اإلبالغ عما تعرضن له من اغتصاب خشية أن تصبح دعاواهن مرتبطة بجريمة الزنا"

املمارسات الجيدة يف مجال الترشيع املناهض ، نرشت شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة مجموعة 2009ويف عام 

إتاحة إلغاء أي جريمة جنائية "وأوصت الوثيقة بأن تنص ترشيعات الدولة عىل .  باملرأة" للممارسات املرضة"

مسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة   ومؤخرا، ناشد فريق األمم املتحدة املعامل املعني ب210".تتعلق بالزنا

  211".الزنا"ّالحكومات إلغاء القوانني التي تجرم 

كما عربت لجنة األمم املتحدة املعنية بمناهضة التعذيب عن انشغالها إزاء الدور املهني وغري املتناسب الذي تلعبه 

 212.بق بطريقة تمييزية ضد املرأةُتلك القوانني يف عملية احتجاز النساء، وأقرت بأن األحكام تط

، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة دولة قطر بأن تقوم 2014شباط / ويف فرباير

 213".بتعديل قانون العقوبات بما يسمح بإلغاء تجريم إقامة عالقات جنسية بالرتايض خارج إطار الزوجية"

 على أطفال النساء المحتجزات " عيةإقامة عالقات غير شر"آثار تهمة 
، اتضح وجود ثالثة عرش طفال ترتاوح 2013آذار / أثناء زيارة وفد منظمة العفو الدولية للسجن يف مارس

عالقات "أعمارهم ما بني شهر واحد وسنتني يف الحجز رفقة أمهاتهم الالئي كن محتجزات عىل األغلب بتهمة إقامة 

 السجن حينها خمس نساء حوامل؛ وقال مسؤولو السجن ملندوبي املنظمة أنه   كما تواجدت يف214".غري رشعية

ُسوف يتم تحويل النساء إىل املستشفى الحقا عندما يحني موعد وضع الحمل، ثم تعاد األم رفقة وليدها إىل السجن 

ية خاصة بمعزل عن ُواحتجزت النساء الالئي يوجد أطفال برفقتهن يف زنازين داخل.  بعد يوم أو يومني من الوالدة

 .باقي النساء

وجاهد مسؤولو السجن من أجل اإلثبات لباحثي منظمة العفو الدولية أنهم يحرصون عىل تقديم أعىل مستويات 

ومع ذلك، وكما .  الرعاية الطبية والخدمات الصحية ومرافق الحضانة للنفاىس املوجودات بالحجز رفقة أطفالهن

ي بحقوق اإلنسان للمهاجرين عقب اختتام زيارته إىل السجن، فمن غري الرضوري أشار املقرر األممي الخاص املعن

أبدا احتجاز النساء رفقة أطفالهن يف مثل هذا السياق،ـ كونه ال يخدم املصلحة الفضىل للطفل، وال يراعي االمتثال 

 :  وأضاف املقرر الخاص قائال.  للمعايري الدولية ذات الصلة

ًعقوبة داخل السجن برفقة أطفالهن يف ظروف تعد خرقا وانتهاكا واضحا ملبدأ مصلحة وتقيض هؤالء النساء ال" ً ً

ويف الوقت الذي أتفهم فيه أن هؤالء النساء قد خالفن . الطفل الفضىل املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل
 وأدعو هنا السلطات القانون القطري، فإنني أرى أنه من غري الرضوري اإلبقاء عليهن يف السجن مع أطفالهن،

املعنية إىل البحث عن حلول أخرى لهؤالء النسوة، والسماح ملن ترغب منهن باملغادرة إىل أوطانهن برفقة أطفالهن 
 215".يف أرسع وقت ممكن، وذلك بمساعدة بعثاتهم الدبلوماسية

ِبري غري االحتجازية للمجرمات قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتداويف سياق متصل، يجدر الذكر أن  ُ

 : تنص عىل ما ييل )قواعد بانكوك(

بالنسبة للمرأة الحامل والتي يرافقها أطفال، ينبغي تفضيل التدابري غري االحتجازية حيثما أمكن وبحسب "
ًاالقتضاء، عىل أن ينظر يف إصدار أحكام احتجازية عندما يكون الجرم خطريا أو عنيفا، أو إذا كانت امل ً َ رأة تمثل ُ
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مصدر خطر مستمر، وبعد األخذ باالعتبار املصلحة الفضىل للطفل أو األطفال، مع الحرص عىل توفري رعاية مالئمة 

 216".لألطفال يف مثل هذه الحاالت

بعد أن أبلغت عن تعرضها " جريمة الحب"ُسجنت بتهمة ارتكاب 

 لالغتصاب 
 أنها 2013آذار / ؛ وقالت ملنظمة العفو الدولية يف مارس عاما من العمر46القادمة من الفلبني " آنالني"تبلغ 

ُالتي يطلق عليها أحيانا " إقامة عالقة غري رشعية"أبلغت الرشطة عن تعرضها لالغتصاب، ولكنها اآلن تواجه تهمة 

 . ، وتوجه إىل األشخاص املتهمني بإقامة عالقات جنسية بالرتايض خارج رباط الزوجية"جريمة الحب"اسم 

وبدا األمر كما لو أن أصحاب .  كنت أنام يف غرفة خارج املنزل هي عبارة عن غرفة خزين باألحرى":  آنالنيوتقول
.  املنزل قد أفرغوا الحجرة من محتوياتها ووضعوا فيها رسير مزدوج صغري الحجم بما يكفي لنوم شخصني عليه

 .يفاحتفظت بجميع أغرايض يف حقيبت.  ولم يكن يوجد دوالب يف الغرفة

ودخل رجل غريب غرفتي يوما، كان عامال لدى منزل الجريان حيث كانوا يقومون برتميم املنزل املكون من ثالثة 
 .والحظ ذلك العامل أنني كنت وحيدة يف املنزل حينها.   عامال12 أو 11كان عدد العمال حوايل .  طوابق

".  أخرج ويمكننا حينها أن نتحدث"  فقلت له "ال تخايف وال تقلقي فأنت تروقني يل: "فوقف بباب الغرفة وقال
ولم أرغب حينها بأن يبدو الخوف ظاهرا عيل؛ إذ يجب أن أتحيل بالشجاعة .  ولكنه اقتحم الغرفة وأصبح داخلها

 .كي أقنعه أال يقوم بفعل يشء

 يكن خلفي ولم.  إذ أصبح باب الغرف خلفه.  ُفاقرتب أكثر واضطررت للرتاجع ولكن لم يكن هناك مخرج آخر.
 .سوى الحمام

فلقد قمت بهذا األمر مع الخادمة .. إذا قاومتي أو قلت ألحد فلن يصدقك: "فقال"  ال تمسني بسوء"فقلت له  
 ".األخرى

" ال تقتلني"فقلت له .  فاعتقدت حينها أنه عىل وشك أن يقتلني.  فأمسك بإحدى ذراعي ومن ثم أمسك بنهداي ’
 ". ومتك فلن يصدقك أحدحتى لو قلت ملخد: "فرد قائال

فقلت يف نفيس أنه لو أقدم عىل شيئا .  وشعرت بجسم صلب يف جيبه يشبه السكني عىل األرجح.  فبدأت أرصخ كثريا
لقد كان رجال .  سوف يؤذيني ولكنني سوف أبقى عىل قيد الحياة إذا لم أقاوم.  فبوسعي أن أتقدم بشكوى الحقا

 . ضخم الجثة

 . طلبا للتوجيه واإلرشاد–ودعوت وصليت .   أي بعد أن اغتصبني، قمت واغتسلتوبعد أن فرغ من فعلته،

ولكن كان معي هاتفي النقال جراء تحذير االخرين يل .  ولم أكن أعلم رقم الهاتف الخاص بالسيدة أو السيد
 .م بهفاتصلت بمكتب االستقدام وأخربتهم بما حدث وسألتهم عما ينبغي عيل القيا.  برضورة االحتفاظ به

ولكنهم لم يتمكنوا من دخول املنزل كون .   الذين حرضوا بعد ساعة999فقالوا يل أن اتصل عىل رقم الطوارئ 
 .فهذا هو الحال دوما يف املنزل.  األبواب كانت موصدة
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  .وبعد أن جاء مخدومي، قلت له ما حدث أيضا.  قالت الرشطة يل بأن أخرج من النافذة، وأخربتهم بما حدث

 .فقلت لهم أنني سوف أعرفه لو شاهدت وجهه ثانية" هل تعرفني الرجل؟: "ني الرشطةوسألت

.  أعتقد أنهم قد أدركوا عىل األرجح ما الذي حدث.  وهرب خمسة عمال من املنزل املجاور لحظة توجه الرشطة إليه
نهم؟ فقلت أنه ليس بني أي واحد م: وألقت الرشطة القبض عىل خمسة رجال وقالوا يل .  لكن الرجل لم يكن هناك

ويف عرص ذلك اليوم، قالت السيدة .  ثم جاءوا بالخمسة إىل السجن بشكل مؤقت من أجل التحقيق.  هؤالء الخمسة
 .فتوجهت إىل هناك وخضعت للفخص الطبي.  يل بأن أتوجه إىل قسم الرشطة لتحرير شكوى واإلدالء بإفادة

ولكن الخادمة السابقة التي .  فقمت بتسليم الجهاز إليهم.  النقالولقد عثروا عىل رقم الشخص مخزنا عىل هاتفي 
 .عملت لدى مخدومي كانت تستخدم نفس الجهاز قبيل

 .وأجرى املقابلة معي يف غرفة باألسفل ثالثة رجال رشطة وامرأة

ية السؤوال وطرح شخص من إدارة األدلة واملعلومات الجنائ.  ولم أتناول أي طعام أو ماء.  ولكنني كنت أرتعش 
ثم أعطوني قارورة ماء صغرية وكيس رقائق .  فطلبت الحصول عىل بعض املاء والطعام" كيف حالك؟: "التايل
وأخذت حبة مهديء .  ورأوا بأعينهم مدى الجوع والعطش الذي كنت أعانيه كوني تناولت املاء بنهم.  بطاطا

 . أو طعامباراسيتامول نظرا ملا أصابني من صداع جراء عدم تناول ماء

ووجدت فيها رجال وامرأة من .  ويف السابعة أو الثامنة من صبيحة اليوم التايل، قاموا باصطحابي إىل الطابق الثاني
إذا كان حبيبي " نعم أم ال؟  فقلت لهم –هل هذا الرجل هو حبيبك : "وقاال يل.  إدارة األدلة واملعلومات الجنائية
فقلت أنني ال أستطيع ."  ال تردي باإلنكليزية، تحدثي بالعربية فقط: "فقاال يل"  فلماذا عيل أن أتقدم بشكوى إذا؟

إذا لم تتحدثي " فقال الرجل".   تحدثي بالعربية–أنت كاذبة : "فقاال يل.  أن أفهم سوى بعض الكلمات بالعربية
 .زيةوطرحا عيل أسئلة بالعربية وأحيانا باإلنكلي".  بالعربية فسوف أرضبك بمثقب الورق هذا

، وأنه أنكر القيام بأي يشء )التي أعقبت الحادثة(وقال يل أحدهما أنهم عثروا عىل رجل سوري الجنسية تلك الليلة 
.  وأنه قال يف إفادته أنني أدعوه للمجيء إىل غرفتي" نعم فأنا اعتدت الذهاب إىل غرفتها" قبل أن يرتاجع وقول 

 .ّولقد صدق مخدومي والرشطة رواية الرجل

ملاذا ال أزال : "وبعد ميض شهرين يف السجن سألت إحدى الرشطيات.  قي بي يف السجن طوال أربعة أشهرُوأل
أنت لست ضحية اغتصاب، أنت هنا عىل ذمة قضية : "فتحققت من ملفي وقالت.  فأنا ضحية اغتصاب" هنا؟

 217".جريمة حب ومخالفة القانون

ُوتعد قضيتها برهان قوي ومقلق .  نة واحدة بحق آنالني، صدر حكم بالسجن س2013كانون األول / ويف ديسمرب

وبدال من التعامل .  عىل املعاملة املجحفة التي تلقاها بعض عامالت املنازل الالئي يبغلن عن تعرضهن لالغتصاب
مع قضيتها بجدية ومساندتها من أجل تحرير شكوى جنائية بحق مرتكب الجريمة املزعوم عقب اتصالها 

وحتى وقت كتابة التقرير ".  عالقات غري رشعية"ت آنالني كمجرمة ولوحقت جنائيا بتهمة إقامة بالرشطة، عومل
 . الحايل، فال زالت آنالني حبيسة السجن
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) السخرة(العمل الجبري . 5
 واالتجار بالبشر 

إلصدار " بالكفيل"ُالحظت اللجنة أن نظام ما يعرف "
الشرق في بعض بلدان ) نظام الكفالة(التأشيرة أو 

 ". األوسط قد يخلق مناخا مواتيا النتشار العمل الجبري 
  2012.218لجنة خرباء منظمة العمل الدولية، 

، إذا كان الشخص يعمل ضد رغبته ولم يكن قادرا عىل )أنظر اإلطار الوارد أدناه(ووفق املعايري املعرتف بها دوليا 

ُة التي تخىش وفق ما اخربت به من مغادرة الشخص ترك العمل العرتاض رب العمل أو غريه من الجهات الفاعل

وأثناء بحثها املتعلق بقطاع العمالة .  فيشكل ذلك عمال جربيا أو قرسيا" بالتهديد بالعقوبة"ُاملعني، أو ما يعرف 

ُاملنزلية يف قطر، أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مع نساء يعتقد أنهن قد تعرضن أو كن عرضة يف األثناء 

 .ولقد اختلفت السبل التي لجأ أرباب عملهن من خاللها إىل إجبارهن عىل العمل لديهم).  السخرة(مل الجربي للع

) السخرة(التزامات املرتتبة عىل قطر عىل صعيد مكافحة العمل الجربي 

 واالتجار بالبرش 
امها باملصادقة عىل  وذلك من خالل قي،)السخرة(الجربي أو القرسي التزمت دولة قطر بالقضاء عىل العمل 

بتحريم عمل السخرة أو العمل القرسي بكافة صوره يف أقرص " وتعهدت 105 و29اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 

 ".فرتة ممكنة

جميع األعمال أو الخدمات " عىل أنها" السخرة أو العمل القرسي "29وتعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 تحت التهديد بأي عقاب، والتي ال يكون الشخص املعني قد تطوع بأدائها ُالتي تفرض عنوة عىل أي شخص

  ويمكن األخذ بالعوامل التالية يف سبيل تعريف العمل القرسي أو السخرة يف واقع املمارسة 219".بمحض اختياره

 220:العميل

مثل االمتناع (ملالية العنف الجسدي أو الجنيس، والعقوبات ا: وجود عقوبة فعلية أو التهديد بإيقاعها من قبيل 

فقدان الحقوق أو املزايا، وإبالغ السلطات وترحيل الشخص، واالستبعاد من العمل الحايل أو ) عن دفع األجور

 .املستقبيل، والحرمان من الطعام أو املأوى أو الرضوريات األخرى، وما إىل ذلك

، الحجز البدني يف موقع العمل، واإلكراه تقييد حرية الحركة والتنقل: االفتقار إىل قبول العمل، بما يف ذلك 

، )بواسطة تزوير الحسابات أو تخفيض قيمة السلع والخدمات املنتجة وما إىل ذلك(النفيس والتسبب باملديونية 

والخداع أو الوعود الكاذبة بشأن أنواع ورشوط العمل وحجز الرواتب وعدم دفعها، وحجز أو مصادرة وثائق 
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 .الهوية وما إىل ذلك

عمال مخالفا لقانون " إجبار الشخص عىل العمل براتب أو دون راتب"ُفق أحكام القانون القطري، يعد وو

 دوالر 824( ريال قطري 3000العقوبات، ويحمل عقوبة تصل يف أقصاها إىل السجن ستة أشهر وغرامة تصل إىل 

م كفاية هذه العقوبة لردع  ولقد سبق ملنظمة العفو الدولية وأن عربت عن انشغالها حيال عد 221).أمريكي

املخالفني من أرباب العمل، وتظل بالتايل ال تتسق وااللتزامات املرتتبة عىل قطر وفق أحكام اتفاقية السخرة لعام 

يلتزم كل عضو يف هذه االتفاقية بواجب "الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تنص عىل أن ) 29رقم  (1930

222".فرضها القانون فعالة حقا وكفالة إنفاذها بكل دقةكفالة كون العقوبات التي ي
 

، وبخاصة بالنساء االتجار باألشخاصملنع وقمع ومعاقبة " بالريمو"كما إن دولة قطر طرف يف بروتوكول 

 والذي يلزم الدول املوقعة عليه بالقيام بطائفة من التدابري الرامية إىل الوقاية من االتجار بالبرش، 223واألطفال،

ويعرف الربوتوكول املذكور االتجار باألشخاص عىل .  ة مرتكبيه وحماية ضحايا هذا النوع من االتجارومعاقب

 :  النحو اآلتي

استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غري ذلك  تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو"

إعطاء  اع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أواالختطاف أو االحتيال أو الخد من أشكال القرس أو

ويشمل . االستغالل أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض

االستغالل الجنيس، أو السخرة أو الخدمة قرسا، أو  االستغالل، كحد أدنى، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال

  ".بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء و املمارسات الشبيهةاالسرتقاق أ

الفعل والوسيلة : ووفق بروتوكول بالريمو أيضا، يتألف االتجار باألشخاص من ثالثة عنارص رئيسية، هي

من أجل إجباره عىل ) الوسيلة(الشخص عن طريق الخداع ) الفعل(فعيل سبيل املثال، إذا تم تجنيد .  والغرض

ونصت دراسة .  ُفيعترب الشخص حينها أنه أحد ضحايا االتجار بالبرش) الغرض(قرسي أو السخرة العمل ال

أجرتها منظمة العمل الدولية حول موضوع االتجار بالبرش يف منطقة الرشق األوسط عىل وجود عالقة بني العمل 

 :   الجربي واالتجار بالبرش

اتفاقية رقم ) (السخرة(العمل الدولية بشأن العمل الجربي يرتبط بروتوكول بالريمو بوضوح باتفاقية منظمة "

، وعليه فتنطبق )السخرة(وعليه فيمكن اعتبار االتجار بالبرش أيضا كأحد أشكال العمل الجربي ).  1930 لعام 29

 224". باكامل تقريبا عىل جميع أوجه وعنارص االتجار بالبرش29أحكام االتفاقية رقم 

 املعني باالتجار بالبرش، وهي خطوة لقيت ترحيب منظمة 15مة القطرية القانون رقم ، أقرت الحكو2011ويف عام 

 : ويعرف القانون جريمة االتجار بالبرش عىل النحو التايل.  العفو الدولية

ُيعد مرتكبا جريمة االتجار بالبرش كل من استخدم بأي صورة شخصا طبيعيا أو ينقله أو يسلمه أو يستقبله أو "
استعمال القوة أو العنف أو التهديد اء يف داخل الدولة أم عرب حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة يستلمه، سو

بهما، أو بواسطة االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة الضعف أو 
فقة شخص عىل االتجار بشخص ، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول عىل مواالحاجة

 بما يف ذلك االستغالل يف بقصد االستغالل أيا كانت صورهآخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه األفعال 

أعمال الدعارة أو غريها من أشكال االستغالل الجنيس واستغالل األطفال يف ذلك ويف املواد اإلباحية أو التسول، 
 أو استئصال األعضاء أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد،والسخرة والخدمة قرسا، أو 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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  225".األنسجة البرشية، أو جزء منها 

ُ سنة وجوبا بحق كل من يدان بارتكاب هذه الجريمة، وذلك باالعتماد 15وينص القانون عىل فرض عقوبة السجن 

ولون حكوميون منظمة العفو الدولية أنه قد أسندت ، أخرب مسؤ2013آذار / ويف مارس.  عىل مدى جسامة الجرم

إىل أحد األشخاص تهمة ارتكاب جريمة االتجار بالبرش، وذلك عىل ذمة قضية تتعلق باالستغالل الجنيس 

، أخربت السلطات منظمة العفو الدولية بوجود ثالث قضايا ملالحقة ثالثة 2014نيسان /  ويف أبريل226.للضحية

ولم توفر السلطات املزيد من التفاصيل حول هذا .  ة بتهمة االتجار بالبرشأشخاص من جنسيات مختلف

 227.املوضوع

 بشأن مكافحة االتجار بالبرش أن يلعب دورا هاما يف حماية عامالت املنازل من 2011وينبغي لقانون عام 

إنفاد القانون ومن الرضوري أن تتحرك السلطات القطرية كي يدرك املكلفون ب.  االستغالل عىل صعيد العمل

وجود هذا القانون النافذ وأحكامه، وكيفية التعرف عىل الضحايا املحتملني لهذا النوع من الجرائم، وذلك اتساقا مع 

ُكما ينبغي عىل السلطات أن تضع اسرتاتيجيات تعنى بكيفية .  املعايري الدولية ذات الصلة بمكافحة االتجار بالبرش

 .جنائية واإلدانه عىل صعيد جريمة االتجار بالبرشزيادة أعداد حاالت املالحقة ال

ومن شأن اإلدانات متى ما ثبتت أن تربهن للجناة املحتملني أنهم سوف يحاسبون يف حالة انخراطهم وضلوعهم يف 

وتشري دراسة منظمة العمل الدولية حول االتجار بالبرش يف منطقة .  االتجار بالبرش ألغراض استغالل العمالة

 : وسط إىل األثر الناجم عن عدم مالحقة املتجرين بالبرش كما ييلالرشق األ

إن غياب ترشيع اسرتاتيجي ضد أرباب العمل ووكالء التوظيف يف القطاع الخاص الذين يخالفون القوانني ليعني "

 228."غياب ما يكفل ردع اآلخرين عن حرص العمال املهاجرين يف ظل ظروف استغاللية ضد إرادتهم

ُ ملكافحة االتجار بالبرش، يستثنى الضحايا من العقوبات 2011 من قانون عام 25 و2املادتني ووفق أحكام 

وينبغي أن يلعب هذا االستثناء دورا إيجابيا بالنسبة لعامالت املنازل الالئي .  املنصوص عليها يف قانون الكفالة

 رب العمل امليسء والسعي للحصول وقعن ضحايا لالتجار بالبرش مثال، بحيث يتم تمكينهن من ترك العمل لدى

، طلبت منظمة العفو 2013تموز / ويف يوليو".  الهروب"عىل املساعدة دون خوف من االعتقال أو الرتحيل بتهمة 

الدولية من الحكومة القطرية الحصول عىل معلومات بشأن عدد الالئي حصلن عىل حماية عمال بأحكام هاتني 

 . رد حتى ساعة نرش التقرير الحايلاملادتني، ولكن لم يصل للمنظمة 

ويف العديد من الحاالت التي حرصت منظمة العفو الدولية عىل توثيق تفاصيلها، اتضح أن النساء املعنيات لم 

وشمل ذلك حاالت تعرضت النساء فيها للخديعة عىل صعيد رشوط .  يوافقن طوعا عىل العمل الذي كن يؤدينه

ن غري قادرات عىل املغادرة جراء عزلهن داخل منزل مخدومهن واحتفاظ هذا العمل وظروفه قبل أن يجدن أنفسه

ولقد طلب بعضهن من مخدوميهن رصاحة أن يسمحوا لهن برتك العمل .  األخري بجوازات السفر الخاصة بهن

ال وكما ورد تفصيله يف الفصل الرابع من التقرير الحايل، فإن العم.  ُومغادرة قطر، ولكن لم يسمح لهن بذلك

املهاجرين يف قطر الذين يحاولون ترك العمل لدى أصحاب العمل دون موافقتهم يواجهون احتمال إسناد تهمة 

 .إليهم" الهروب"

كما واجهت النساء عقوبات يف حال رفضهن تنفيذ العمل املطلوب منهن، ال سيما بعد توجيه تهديدات بالعنف 

لعامالت ملنظمة العفو الدولية أنهن عندما طلبن الكف عن وقالت بعض ا.  الجسدي إليهن وعقوبات مالية أيضا



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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 أنهن سوف – إما من خالل مخدوميهن أو وكالء مكاتب االستقدام أحيانا –العمل والعودة إىل بلدانهن، قيل لهن 

ُيضطررن حينها إىل سداد جميع األموال التي أنفقت عىل استقدامهن إذا كن يرغبن بمغادرة البالد ات وقالت أخري.  ُ

 .أنهن تعرضن لإلساءة اللفظية أو الجسدية من طرف مخدوميهن عندما حاولن ترك العمل

وينص قانون الكفالة يف قطر عىل رضورة استصدار إذن الخروج؛ ما يعني أن موظفي الهجرة والجوازات يف املطار 

ر العمل الجربي كون لن يسمحوا لغري حاميل إذن الخروج بمغادرة األرايض القطرية، وهو ما يزيد من مخاط

  ويقتيض ذلك أيضا عدم تمكن عامالت املنازل من 229.القانون يشرتط موافقة الكفيل عىل مغادرة العامل أوال

كما يرسل نظام إذن الخروج بإشارة إىل .  ُاالستقالة من العمل أو مغادرة البالد إذا كانت ظروف عملهن ال تطاق

متناع عن السماح ملوظفيهم بمغادرة البالد، مما يشجع عىل املمارسة غري أرباب العمل مفادها جواز لجوئهم إىل اال

وربطت دراسة أجرتها منظمة العمل .  القانونية املتبعة يف شكل مصادرة رب العمل لجواز سفر عامله أو عاملته

 : سة عىل ما ييلالدولية حول االتجار بالبرش يف الرشق األوسط بني نظام الكفالة والعمل الجربي، حيث نصت الدرا

يربر أصحاب العمل احتفاظهم بجوازات سفر خادماتهم وعزلهن داخل املنازل بالتزامهم بأحكام قانون الكفالة، "
وما يفاقم من إحسساهم بالسطوة عىل . الذي يمنحهم املسؤولية القانونية عن إقامة وتوظيف عامالت املنازل لديهم

 230."تكبدوه الستقدام العاملة أو العامل من بلد آخرالعامالت لديهم هو املبلغ الكبري الذي 

 التي عربت عن التزامها الشديد بحقوق العمالة –وتحدثت منظمة العفو الدولية مع إحدى صاحبات العمل 

املهاجرة؛ وقالت أنه من الرضوري الحفاظ عىل العمل بنظام إذن الخروج جراء ما تتخذه عامالت املنازل من 

غبة املفاجئة باملغادرة يف وقت مبكر من مدة العقد املربم معهن، عىل الرغم من املبالغ الطائلة قرارات أحيانا بالر

وعليه فلقد أصبح من الرضوري تقييد إمكانية مغادرتهن .  التي تحملها مخدوموهن أثناء علمية االستقدام

 تكاليف استقدام العامالت، قد   وتيش تبعات هذه النظرة أو الرأي بأن أرباب العمل، من خالل دفعهم231.للبالد

 .اشرتوا الحق بالتحكم بحياة عامالتهم بالكامل طوال مدة العقد املربم

وقالت ثالثة عامالت منازل ملنظمة العفو الدولية أنهن عندما طلبن العودة إىل ديارهن جراء اختالف رشوط العمل 

 : ملنظمة العفو الدولية. س.   وقالت س232.املغادرةُاختالفا كبريا عما وعدن به، قيل لهن ببساطة أنه ليس بوسعهن 

وقلت ألصدقاء مخدومي الذين جاءوا معنا إىل الرحلة أنني .  توجهت إىل ساحة اللعب مع األطفال أثناء الرحلة"
يجب أن تبقي : وجاء السيد برسعة وأمسك صديقه بي قائال.  أرغب باملغادرة ولكن سيدي قام برضبي عىل وجهي

إذا لم تركبي السيارة فسوف : وقاال يل.  ثم اقتاداني إىل السيارة.  فذلك أفضل لك كونك غبية.  د العربييف هذا البل

 233."أرضبك

؛ وقالت لباحثي منظمة العفو 2012آذار / وصلت إىل قطر يف مارس)  عاما34(أ، امرأة فلبينية تبلغ من العمر . ج

وعقب إحدى املناسبات، .  ، برضبها عىل نحو منتظم2012ل كانون األو/ الدولية أن مخدومها قد بدأ يف ديسمرب

وقالت أن مخدومها هدد بقتلها عندما .  تعرضت لعنف جسدي، فطلبت أن ترتك العمل والعودة إىل مكتب االستقدام

 .  لربما من أجل ثنيها عن مغادرة املنزل–وبدأ يمتنع عن سداد راتبها مع بداية كل شهر .  سمعها تتطلب ذلك

مناسبات أخرى، قالت أن مخدومتها أخربتها أنه يف حال محاولة مغادرتها املنزل، فسوف تضطرها للعمل ويف 

ُوتعد حالتها مثاال .   أشهر دون تقايض أي راتب، وأنها سوف تقدم شكوى جنائية بحقها وسجنها10طوال 

 .  واضحا عىل كيفية تعرض عامالت املنازل للعمل الجربي



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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وعندما كررت الطلب يف .  سوف أقتلك إذا حاولت مغادرة منزيل: د املغادرة، قالت مخدومتي يلوبعدما قلت أنني أو"

إذا أردت مغادرة منزيل فسوف أجعلك تعملني : "مناسبات أخرى، كانت السيدة تبادر بالرصاخ عيل أو رضبي قائلة

 234."إذا غادرت فسوف أزج بك يف السجن وألفق لك تهمة"أو " عرشة أشهر بال راتب

إن تهديد العاملة بإبالغ السلطات عنها بارتكاب جريمة دون وجه حق هو أمر ال يسهل عىل عامالت املنازل التعامل 

ولقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ثالث عامالت سابقات يف املنازل قلن أن مخدوميهن .  معه أو تحمل تبعاته

 .ولقد أنكرت ثالثتهن تلك التهمة طبعا.  لقد أبلغوا السلطات عنهن بتهمة رسقة مقتنيات من املنز

 عاما من العمر مدة السجن سنة واحدة بتهمة الرسقة؛ وقالت لباحثي منظمة العفو 32البالغة . م. وتميض ل

ُمن صديقة مخدومتها حيث طلب منها تنظيف منزلها )  دوالر2746( ريال 10000ُالدولية أنها اتهمت برسقة 

 : عن حريتها تجاه التهمة املسندة إليها. م.  عربت لولقد.  أثناء سفر مخدومتها

 235."ال أعلم ماذا حصل للمبلغ، فأنا لم أرسقه"

اللتان تركتا العمل يف منزل مخدومتهما معا، ولجئتا إىل سفارة بلدهما عقب تعرضهما . ب. ، ور.ل. وأما يس

 عليهما، وأنها كانت تخطط لتقديم لظروف عمل مرتدية جدا، فقالتا أن مخدومتهما جاءت إىل السفارة للعثور

أن والدتها قد عرضت عليها دفع ثمن رشاء . ل. وقالت يس).   دوالر2746( ريال 10000شكوى تتهما فيها برسقة 

تذكرة الطائرة للعودة إىل وطنها، ولكن مخدومتها أرصت عىل عدم إمكانية مغادرتها البالد، ورفضت إعادة جواز 

 .سفرها الذي كان بحوزتها

 "فجميع دواليب املنزل محكمة اإلغالق، فكيف عسانا نرسق منها شيئا؟... أعتقد أنها ترغب باختالق قصة ضدنا"

وقال أحد ممثيل السفارات املصدرة للعمالة أن غالبية قضايا الرسقة تفتقر إىل األدلة التي تثبت قيام املتهمة 

 . بارتكاب أي جريمة

ويف بعض األحيان، أي عىل .  ُتي تحال إىل املحاكم، يتضح أن العامالت مذنبات باملائة من القضايا ال70يف حوايل "

 236."صعيد األقلية من القضايا، تعرتف النساء برسقتهن املال، أو يتضح وجود أدلة تثبت قيامهن بذلك فعال

 االتجار بالبشر 
 : تشمل جريمة االتجار بالبرش كل عنرص من العنارص التالية

 ص أو نقله أو تنقيله أو تسلميه أو إيوائه أو استالمه تجنيد الشخ: الفعل 

التهديدات أو استخدام القوة أو اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استغالل النفوذ : الوسيلة 

 أو السلطة 

 أو االستغالل الجنيس ) السخرة(االستغالل عن طريق العمل الجربي : الغرض 

ستقدام أن تحرص عىل عدم ضلوعها أو مساهمتها يف عمليات تنطوي عىل اتجار بالبرش كما وينبغي عىل مكاتب اال

 .ورد تعريفه أعاله



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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وعىل أرباب العمل يف قطر اتخاذ خطوات كافية بما يضمن عدم تعرض عامالت املنازل للخداع أو اإلكراه حيال 

لالستغالل عىل صعيد العمل، فقد يصبح وإذا تعرضت العامالت .  طبيعة العمل الذي ينتظرهن ورشوطه وظروفه

 .  أرباب العمل حينها مسؤولني عن ارتكاب جريمة االتجار بالبرش

وعىل صعيد الحاالت التي استعرضتها منظمة العفو الدولية، اتضح أن الخداع بشأن رشوط العمل وظروفه يرتبط 

ُ أي عندما تجرب العامالت عىل العمل لساعات عىل سبيل املثال،(ارتباطا وثيقا باستغاللهن عىل صعيد العمل الحقا 

ويف العديد من الحاالت التي وثقتها منظمة العفو الدولية، وصل االستغالل إىل ).  ُأطول مما اتفق عليه وقت التعاقد

ُأو حرمن من حرية / حد العمل الجربي حيث واجهت العامالت تهديدات بارتكاب العنف الجسدي بحقهن و

ُ كونهن أجربن عىل مالزمة منزل مخدومهن دون أن يحملن جواز السفر معن أو أي من الوثائق –الحركة والتنقل 

 . الثبوتية األخرى

وجراء وجود الكثري من الروابط يف سلسلة التوظيف واالستقدام الدولية، فعندما تقوم عامالت املنازل بمواجهة 

لعمل، ينكر هؤالء أي معرفة بوجود خداع، ويلقون املسؤولني عن استقدامهن وأرباب عملهن حيال اختالف رشوط ا

ويزيد ذلك من صعوبة قيام عامالت املنازل .  باللوم عىل أطراف أخرى داخلة يف عملية التوظيف واالستقدام

إذ يمكن اكتشاف عملية االتجار بالبرش بشفافية .  أو االتجار بهن/ بمحاسبة املسؤولني عن تعرضهن للخداع و

. ام رب العمل بتوظيف العاملة املنزلية بشكل مبارش دون الحاجة إىل االستعانة بمكاتب االستقدامأكرب يف حالة قي

 عاما عرفت بنفسها 20، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية مقابلة مع فتاة تبلغ من العمر 2013آذار / ويف مارس

 بلدها غانا بعد أن تعاقدت كفيلتها  قادمة من2012آب / التي وصلت إىل قطر يف أغسطس. س. ُعىل أنها تدعي أ

  . األوروبية معها بشكل مبارش

وقبيل مغادرتها بلدها، تحدثت مع .  لباحثي املنظمة أنها تعرضت للخديعة بشأن رشوط عملها. س. وقالت أ

 ولقد وعدتها  بدفع راتب قدره –يف قطر . س.  وهي صديقة المرأة كانت توظف صديقة أ–مخدومتها مبارشة 

ولكنها اكتشفت عقب وصولها أنها سوف لن .  شهريا، وأنها سوف تحصل عىل أيام عطلة)  دوالر220(ريال  800

 .شهريا حسب ما قالته مخدومتها)  دوالر200( ريال 730تتقاىض أكثر من 

استيقظ يف الخامسة صباحا وأبدأ العمل واستمر يف العمل حتى الحادية عرشة .  أعمل لساعات عمل طويلة جدا"
وال أحصل عىل عطلة، عىل الرغم من .  ويف الليل أقوم بكي املالبس.  النصف ليال أو حتى منتصف الليل أحياناو

وتقول أن يوم عطلتي هو يوم أن أبقى داخل املنزل مع األطفال .  مخدومتي قد وعدتني بالحصول عىل يوم عطلة
 ."يوم الجمعة

أنها بوسعها "ومتها بانتظام عىل التهديد برضبها، وأخربتها ملنظمة العفو الدولية كيف دأبت مخد. س. ووصفت أ

 .ورفضت منع ابنتها من كيل اللكمات والصفعات لها" أن تصنع بها ما شاءت

أنها لم تحصل إال عىل رواتب ثالثة . س. ، قالت أ2013آذار / وعندما تحدثت منظمة العفو الدولية معها يف مارس

ولقد طالبت مخدومتها مرارا وتكرارا بالعودة إىل بلدها، ولكن مخدومتها تحدثت .  من األشهر السبعة التي عملتها

وأخربتها مخدومتها الحقا أنها لن تدعها .  عىل الهاتف وقالت لها أن ليس بوسع ابنتها العودة. س. مع والدة أ

 مبلغ لم يكن  دوالر كتعويضات عن تكاليف تذكرة العودة املحجوزة من قطر، وهو700تغادر إال إذا دفعت 

 .بحوزتها جراء عدم تقاضيها رواتبها طوال أربعة أشهر

أبرمت عقدا ملدة ثالث سنوات، وال سبيل يل للحصول عىل .  ارغب بأن أعود إىل بلدي، فأنا لست سعيدة هنا البتة"



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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مخدومتي وتحتفظ .  وليس معي نسخة مكتوبة من العقد، وإنما مجرد عقد شفهي.  املبلغ املطلوب لتأمني عودتي
لقد سلمها أشخاص جواز سفري لحظة أن وصلت أرض املطار؛ وال .  ببطاقة اإلقامة الخاصة بي وجواز سفري

 ."سبيل يل للوصول إىل الجواز

إذ انطوت عملية .  قد وقعت ضحية لالتجار بالبرش. س. وبناء عىل إفادتها، فتعتقد منظمة العفو الدولية أن أ

 ناهيك عن التحايل عليها بشأن راتبها والعديد من املجاالت —ط العمل وظروفه استقدامها عىل خداع بشأن رشو

 ما أفىض بها إىل وضع يرقى بوضوح إىل مصاف العمل الجربي –األخرى املتعلقة بظروف العمل واملعيشة 

 .ة أشهرحيث رفضت مخدومتها السماح لها باملغادرة والعودة إىل بلدها، وامتنعت عن دفع رواتبها عد) السخرة(

 التدابير الخاصة بحماية ضحايا االتجار بالبشر ومساعدتهن 
بالتنسيق "ُ لتكون هيئة شبه حكومية تعنى 2008 يف عام 237تأسست املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش

كلفة بإنفاذ وتوفر التدريب ملوظفي األجهزة امل" أثناء متابعتها لقضايا االتجار بالبرش... بني أجهزة إنفاذ القانون 

  238.القانون حول كيفية التعرف عىل ضحايا االتجار بالبرش

، بلغت الطاقة 2013ويف عام .  كما توفر املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش املأوى لضحايا االتجار بالبرش

ولية أنه ثمة خطط  شخصا، ولكن قال موطفو املأوى ملنظمة العفو الد37االستيعابية للمأوى الذي تديره املؤسسة 

  وترصح الحكومة أن خدمات املؤسسة القطرية ملكافحة 239. شخص100لتوسيع الطاقة االستيعابية إىل حوايل 

خدمات اإليواء وتقديم املشورة القانونية للضحايا، واتصال الضحايا من النساء : االتجار بالبرش تشمل ما ييل

والخدمات االجتماعية، واملساعدة يف الوصول إىل فرص باملحامني، وخدمات الصحة واالستشارات النفسية 

التوظيف، والعودة الطوعية للضحايا الالئي اسرتددن عافيتهن وحصلن عىل مساعدة عىل صعيد إعادة تأهيلهن، 

ُ  ويذكر أن حاجة 240.واملساعدة يف تسوية شؤون الضحايا والعثور عىل كفيل جديد، بالتعاون مع السلطات طبعا

زل للحصول عىل هذه الخدمات هي حاجة ماسة كونهن قد تعرضن إلساءات خطرية، بما يف ذلك عامالت املنا

 .االتجار بالبرش

 أنها تلقت عرب 2013وتوفر املؤسسة القطرية خطا ساخنا لالتصال عليه والحصول عىل مساعدة، ورصحت يف عام 

 ومع ذلك، فتشري اإلحصاءات 241.أقاربهن اتصال من عامالت املنازل أو 300 إىل 200ذلك الخط الهاتفي ما بني 

 جاءت 2012 شكوى يف عام 58التي وفرها مسؤولو املؤسسة ملنظمة العفو الدولية إىل أن املؤسسة سجلت تلقي 

  وعندما قامت منظمة العفو 242. امرأة يف املأوى الذي تديره املؤسسة40من عامالت املنازل، وأنها تستضيف 

 . امرأة تقيم يف املأوى17، اتضح أن 2012ترشين األول / توبرالدولية بزيارة املأوى يف أك

، رصح الوفد القطري متحدثا أمام اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 2014شباط / ويف فرباير

لبرش  نساء فقط قد سعني للحصول عىل مأوى لدى املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار با107بما أن : " املرأة قائال

 243".ٍ، فلم يكن هناك داع لفتح مأوى جديد 2013 و2008ما بني عامي 

وبرأي منظمة العفو الدولية، فال تعكس هذه األرقام مدى حاجة عامالت املنازل إىل املساندة واملأوى، وذلك إذا ما 

صاالت الهاتفية من عامالت أخذنا يف االعتبار أن املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش تتلقى عددا كبريا من االت

املنازل بشكل شهري يطلبن فيها الحصول عىل املساعدة، وبالنظر كذلك إىل العدد الكبري من النساء الالئي يسعني 

ومن غري الواضح تماما سبب تفاوت األرقام بني عدد االتصاالت الواردة .  للحصول عىل مساعدة يف سفارات بلدانهن

 .ملساعدة وعدد النساء الالئي حصلن عىل املأوى وغريه من خدمات املساندة األخرىللمؤسسة طلبا للحصول عىل ا



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "
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ُقد يعزى أحد عوامل ذلك إىل املعايري التي تطبقها املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش عىل صعيد إدخال 

 أن املؤرشات 2013آذار / ارسفلقد أخرب موظفو املؤسسة منظمة العفو الدولية يف م.  النساء إىل املأوى الذي تديره

التي يأخذون بها تتعلق بوجود آثار كدمات أو إساءة عىل جسد الضحية، أو إذا ما كانت رواتبهن قد تأخرت ألكثر 

  وال تنطبق هذه املعايري بالرضورة عىل الكثري من عامالت املنازل الالئي التقت منظمة العفو 244.من ثالثة أشهر

ُ أنهن كن بحاجة للحصول عىل املساعدة وتعرضن إلساءات جسيمة، إذ يعد االقتصار عىل الدولية بهن عىل الرغم من

وتويص منظمة العفو الدولية بأن تبادر .  تلبية مثل هذه املعايري فقط مخالفا للمعايري الدولية املرعية بهذا الصدد

 املعتمدة دوليا عىل صعيد العمل املؤسسة القطرية إىل مراجعة تلك املؤرشات بحيث تحرص عىل استخدام التعاريف

 .عند تقييم فرادى الحاالت) أنظر اإلطار(الجربي واالتجار بالبرش 

ولعل التباين بني عدد االتصاالت الواردة إىل املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش من عامالت املنازل وعدد 

اعدة التي توفرها املؤسسة لألعداد الكبرية من الشكاوى املسلجة لديها يثري تساؤال حيال نوعية الدعم أو املس

ويف ضوء غياب وسائل الحماية القانونية لحقوقهن والطبيعة التقييدية .  ُاملتصالت الالئي ال تسجل شكاواهن لديها

لنظام الكفالة، فمن املرجح أن العامالت يطلبن مساعدة املؤسسة للحصول عىل املشورة أو للتدخل لدى السلطات 

وتويص منظمة العفو الدولية املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش أن تحرص عىل استحداث إجراءات .  املعنية

لديها بحيث تضمن توفري استجابة فعالة لكل اتصال يرد إليها، بما يف ذلك من خالل إدخال املكاملة الهاتفية 

 .  حسب ما تقتيض الرضورةوتسجيلها، وقيد نوع الشكوى وتوفري النصح واملشورة أو املساعدة 

وترحب منظمة العفو الدولية بتأسيس املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش، وتعتقد أن الخدمات التي تسعى 

ولهذا السبب فينبغي زيادة مستوى قدرات املؤسسة ومواردها وخرباتها .  لتوفريها هي خدمات رضورية ال شك

حتياجات الحماية الخاصة بعامالت املنازل الالئي وقعن ضحايا التخصصية كي تتمكن من التصدي لكامل ا

وكما ورد وصفه يف الفصل .  لإلساءة، وتلبية احتياجات األعداد الكبرية من األشخاص الذين يتصلون باملؤسسة

من الرابع من التقرير الحايل، ثمة الكثريات من عامالت املنازل موجودات قيد االحتجاز يف مركز الرتحيل، وكان 

/ ويف نوفمرب.  األجدر بالدولة أن توفر املساندة والحماية لهن وإيوائهن يف مراكز مفتوحة عقب تعرضهن لإلساءة

، دعا املقرر األممي الخاص املعني بحقوق اإلنسان للعمال املهاجرين إىل توسعة الدار القطرية 2013ترشين الثاني 

 245.قطرية ملكافحة االتجار بالبرشلإليواء والرعاية اإلنسانية التابعة للمؤسسة ال



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 
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 التوصيات . 6
معززا بالنتائج التي توصل إليها املقرر األممي الخاص املعني بحقوق اإلنسان للعمال املهاجرين، وسفارات بلدان 

ُاملنشأ، خلص بحث منظمة العفو الدولية إىل أنه قد تم ارتكاب إساءات جسيمة بحق عامالت املنازل املهاجرات يف 

ُ  ويف الوقت الذي تعد عامالت املنازل فيه عرضة لالستغالل يف الكثري من بلدان العالم، فمن الواضح أن .قطر

الطريقة التي يتم التعاقد معهن بها واستقدامهن وتوظيفهن يف قطر وغياب الحماية القانونية لحقوقهن عىل صعيد 

 .الل الخطريالعمل، تفاقم من سوء األوضاع وتزيد من تعرض العامالت لالستغ

، رصحت 2014ويف معرض ردها عىل مالحظات اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام 

تشكيل فريق عمل من وزارتي العمل والشؤون االجتماعية والداخلية للتنسيق املستمر يف " الحكومة أنها قررت 

ىل وجه الخصوص وبحث أفضل السبل لتحقيق الحماية شؤون العمالة الوافدة واملستخدمني يف املنازل ع

  246."لحقوقهم

إذ سوف يستدعي التعامل مع اإلساءات املرتكبة بحق عامالت .  وينبغي عىل هذا الفريق أن يقود نهجا جديدا

املنازل يف قطر تحركات منسقة وطموحة يف مختلف مؤسسات الحكومة، من أجل تغيري االنطباع العام عن عامالت 

فعوضا من أن يتم النظر إليهن عىل أنهن مصدر تهديد .  ُازل وطريقة سن القوانني التي تعنى بأوضاعهناملن

من .  محتمل لالستقرار االجتماعي، ينبغي االحتفاء بعامالت املنازل لقاء ما يساهمن به يف اقتصاد قطر ومجتمعها

 عامالت املنازل أن تكون أنجع وسيلة شأن اتخاذ الحكومة لخطوات ملموسة ومحددة تحرص عىل احرتام حقوق

 . للبدء يف تغيري املواقف تجاه فئة غالبا ما تعاني التهميش كونها متوارية عن األنظار

 . وترد أدناه التوصيات املحددة التي توجهها منظمة العفو الدولية إىل الجهات  املعنية عىل هذا الصعيد

 إلى حكومة دولة قطر 
 

 مالت املنازل الحماية القانونية لعا

 من قانون العمل حرصا عىل توفري الحماية لحقوق جميع العمال عىل قدر من املساواة 3إلغاء أو تعديل املادة  

  بما يف ذلك عامالت املنازل ؛–

 بشأن العمال املنزليني، وإدراج أحكامها ضمن 189واملصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  

 ة وتنفيذها عىل صعيد القوانني والسياسات واملمارسات؛ نصوص القوانني املحلي

وسن ترشيع يوفر تدابري حمائية محددة تضمن احرتام كامل حقوق العمل الخاصة بعامالت املنازل، وبما  

  بشأن العمال املنزليني وغريها من املعايري الدولية؛ 189يتسق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 يف قانون الكفالة الذي يشرتط عىل األجنبي الحصول عىل إذن رب عمله الحايل قبيل االنتقال إىل وإلغاء النص 

 وظيفة جديدة؛ 

وإلغاء النص يف قانون الكفالة الذي يشرتط عىل األجنبي الحصول عىل إذن رب عمله الحايل من أجل مغادرة  



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "
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 البالد؛

ن، بما يف ذلك العمال املنزليني، تشكيل النقابات وتعديل قانون العمل بما يتيح لجميع العمال املهاجري 

 . العمالية أو االنضمام إليها

الحيلولة دون شمول إجراءات التوظيف واالستقدام عىل ممارسات تتعلق بالخداع واالتجار 

 بالبرش 

 العمل عن كثب مع حكومات بلدان العمالة املهاجرة للحيلولة دون استبدال العقود؛  

وظيف واالستقدام يف قطر عىل أساس مقدار امتثالها للمعايري الدولية الخاصة بحقوق وتقييم مكاتب الت 

 اإلنسان، ونرش نتائج التقييم، وسحب رخص االستقدام من املكاتب التي ال تمتثل لتك املتطلبات؛ 

ه، محاسبة مكاتب االستقدام يف قطر يف حال ثبتت مسؤوليتها عن خداع العامالت بشأن رشوط العمل وظروف 

أو إذا ثبت امتناعها عن التحرك بمجرد إشعارها بعدم توقري أصحاب العمل لبنود العقد أو عدم احرتامهم لحقوق 

 العمال؛  

وتعزيز الوعي بني عامالت املنازل ومسؤويل الدولة حول أحكام قانون مكافحة االتجار بالبرش، وما يتيحه من  

 جار بالبرش؛ إمكانية إدانة أشخاص بتهمة ارتكاب جريمة االت

زيادة مستوى تطبيق النص الوارد يف قانون مكافحة االتجار بالبرش والذي يتيح استثناء ضحايا االتجار من  

 انطباق أحكام قانون الكفالة عليهم؛  

 . وتزويد تصاريح إقامة لضحايا االتجار الراغبني يف السري يف إجراءات الحصول عىل تعويض من الجناة 

 أمام العامالت الالئي يرتكن العمل لدى مخدوميهن الخيارات املتاحة 

من رب " لفرارهم"، واالمتناع بالكلية عن احتجاز األفراد ال ليشء إنما "الهروب"نزع الصفة الجرمية عن  

 العمل، ودوام الرتكيز عىل األخذ بالبدائل املتاحة عن االحتجاز؛ 

نازل مخدوميهن دون إذن، ويرغبن يف العودة إىل وافتتاح املزيد من دور اإليواء للنساء الالئي غادرن م 

 .أوطانهن، وزيادة قدرات وموارد املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش والخربات التخصصية املتوفرة لديها

 زيادة إمكانية احتكام عامالت املنازل إىل القضاء 

اقتصار التعريف عىل شمول األقارب النص تحديدا عىل تجريم العنف األرسي أو املنزيل، والحرص عىل عدم  

املقيمني يف نفس املنزل فحسب، بل وأن يتضمن جميع األشخاص املقييمن فيه، بما يوفر الحماية بالتايل لعامالت 

 املنازل؛

واستحداث اسرتاتيجية خاصة تطال جميع الجهات الحكومية بحيث تتيح لعامالت املنازل تقديم الشكاوى  

، بما يف ذلك اإلساءة الجنسية وغريها من أشكال اإلساءة، دون خوف أو مضايقة، عىل خلفية تعرضهن للعنف

 ومالحقة الجناة يف حال توافر أدلة كافية ومقبولة قانونا؛ 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن" 

 قطر يف املنزليات العامالت له تتعرض الذي االستغالل
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والسماح لالئي يتقدمن بشكاوى تتعلق بالعودة إىل بلدانهن األصلية بالعمل لدى كفالء جدد طوال مدة النظر  

 يف قضاياهن أمام املحاكم؛  

لزام جميع رجال الرشطة وموظفي مراكز الرتحيل بحضور دورات تدريبية حول كيفية التعرف عىل وإ 

 ضحايا العنف املنزيل ومساعدتهن، بما يف ذلك الضحايا من عامالت املنازل؛

منع مخدومي عامالت املنازل الذين سبقت إدانتهم بارتكاب عنف أو إساءة ضد عامالت منازل من استقدام  

 ن للعمل لصالحهم؛ املزيد منه

والحرص عىل أن ينص القانون الخاص بالتعامل مع حاالت االغتصاب عىل جمع األدلة الطبية والجنائية بما  

يتسق واملبادئ االسرتشادية الدولية، وعدم إعطائها وزنا ترجيحيا مبالغ فيه مقارنة باألدلة األخرى من قبيل إفادة 

 ني؛ الضحية عندما يتعلق األمر بإدانة الجا

والتصدي لألنماط التمييزية السلبية السائدة يف نظام العدالة بحق النساء والفتيات، بما يف ذلك عامالت  

 .املنازل

 " العالقات غري الرشعية"

 إصالح قانون العقوبات من أجل إلغاء حظر إقامة عالقات جنسية بالرتايض خارج إطار الزوجية؛  

 ؛ "عالقات غري رشعية"ن بتهمة إقامة ووقف ممارسة احتجاز النساء مع أطفاله 

، أو ممن هن "عالقات غري رشعية"واإلفراج فورا ودون رشوط عن جميع الالئي تمت إدانتهن بإقامة  

 .محتجزات رهن املحاكمة عىل صعيد هذه التهمة

 التصدي للمواقف والتوجهات التمييزية 

م، والحمالت التثقيفية ملجابهة التوجهات اتخذا تدابري خاصة، بما يف ذلك نرش الوعي عرب وسائل اإلعال 

 .واملواقف السلبية تجاه عامالت املنازل املهاجرات

 إلى حكومات بلدان عامالت المنازل المهاجرات 
تعزيز وتمتني تنظيم رشكات ووكاالت التوظيف والقوانني الخاصة بحماية العمال من وكاالت التوظيف  

  مناسبة بحق وكاالت التوظيف التي تخالف التعليمات واألنظمة؛ االنتهازية، والحرص عىل إيقاع عقوبات

واستحداث برنامج تدريبي وإرشادي أفضل يف مرحلة ما قبل سفر عامالت املنازل للعمل يف قطر وغريها من  

 دول مجلس التعاون الخليجي؛ 

 املهاجرات الالئي يواجهن وزيادة نطاق املساندة التي تقدمها البعثات الديبلوماسية يف قطر لعامالت املنازل 

 االستغالل أو يتعرضن لإلساءة؛ 

والحرص عىل إمكانية استفادة جميع العمال املهاجرين، برصف النظر عن طرقة دخولهم البالد، من آلية  

شفافة وفعالة لتقديم الشكاوى بحيث يتسنى لهم أو لعائالتهم السعي يف جرب الرضر واالنتصاف يف حال وقوعهم 



  "النوم إىل أخلد حني هي عليها أحصل التي الوحيدة االسرتاحة فرتة إن "
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جار بالبرش أو إجبارهم عىل العمل يف ظل ظروف استغاللية، أو يف حال حرمانهم من املزايا واملنافع ضحايا لالت

 .التي يستحقونها جراء ما يتعرضون له من حوادث أو مرض أو وفاة يف الخارج
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 المالحق 

 من وزارة الشؤون الخارجية القطرية إلى منظمة رسالة: المحلق األول

  . 2014نيسان /  أبريل17العفو الدولية بتاريخ 
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  ).doc.-2.CO.QAT.C.CAT/docs/cat/diesbo/english/org.ohchr.2www://http (6. ، ص18فقرة 

شباط /  فرباير28املالحظات الختامية حول التقرير األويل لقطر، : لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 165

 5. ، ص23، فقرة  )CO/QAT/C/CEDAW/1(، رقم وثيقة األمم املتحدة 2014

)

_CO_QAT_C_CEDAW/QAT/Documents20%Shared/CEDAW/Treaties/org.ohchr.tbinternet://http

doc.E_16014_1.( 
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الحلول املجرتحة  عن دراسة ألوضاع عامالت املنازل، و2009أعلنت املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش يف عام  166

ولقد أشارت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إىل تلك الدراسة يف معرض تقرير الظل الذي قدمته يف جلسة .  للمشكالت

 2010االستعراض الدوري الشامل يف عام 

)(

NationalHumanRightsInstituti/20VAWHRC/docs/women/issues/english/org.ohchr.2www://http

pdf.Qatar/ons .(  ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من الحصول عىل نسخة من الدراسة املذكورة التي لم يتم نرشها عىل ما

 .يبدو

 من 18النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  :كال التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أش 167

قطر، رقم وثيقة األمم املتحدة : التقارير األولية للدول األطراف: اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

)1/QAT/C/CEDAW ( 21155، فقرة 38. ، ص2012آذار /  مارس 
)

fC2%CEDAW=symbolno?aspx.Download/treatybodyexternal/layouts_/org.ohchr.tbinternet://http
en=Lang&1f2%fQAT2%.(  

/  ديسمرب2تحليل لبيانات املسح، الدكتور محمد نظام خان، : حيال العنف ضد املرأةمواقف الرجال والنساء يف قطر  168

تم االطالع عىل الدراسة عرب  (21. ، معهد البحوث واملسوح االجتماعية واالقتصادية، جامعة قطر، ص2013كانون األول 

: الرابط التايل

?viewEventDocument/FDEventDirectAction.fdevent.fusiondev.ca/wa/app/qa.org.difi.www://http

8=docId ( 

 2012أيلول /  سبتمرب18" زيادة مستويات العنف ضد النساء واألطفال"صحيفة بينيسوال، 169 

)rise-the-on-kids-women-against-violence/208444/qatar/news/com.thepeninsulaqatar://http.( 

 2012أيلول /  سبتمرب18" زيادة مستويات العنف ضد النساء واألطفال"صحيفة بينيسوال، 170 

)rise-the-on-kids-women-against-violence/208444/qatar/news/com.thepeninsulaqatar://http.( 

 169. ، ص2030طنية نحو رؤية قطر الو: 2016-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 171 

)pdf.EN_NDS/docs/vision_gsdp/qa.gov.gsdp.www://http.(  

 أن أنظر عىل سبيل املثال نتائج زيارة املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة إىل لبنان، والتي أشارت يف تقريرها إىل 172

قد تجد عامالت املنازل أنفسهن شاهدات غري : "العامالت يف املنازل التي تشهد أحداث عنف أرسي يواجهن خطرا إضافيا

أو األوالد إىل تنفيس غضبهم /وقد تعمد الزوجة و.  مرحب بهن عىل املصاعب التي تمر العالقات األرسية بها أو العنف األرسي

تقرير املقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعارصة، بما يف ذلك .".  أو عنف جسديوإحباطهم ضد العاملة بشكل تهديدات

،  )  A/HRC/21/41/Add.1(البعثة إىل لبنان، رقم وثيقة األمم املتحدة / اسبابها وعواقبها، غولنارا شاهينيان، إضافة

 11. ، ص4.64فقرة 

)http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-

21-41-Add1_en.pdf.( 

 . 2013آذار /  مارس13مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  173

nhrc.www://http-( الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 2008أنظر عىل سبيل املثال، التقرير السنوي لعام 174 

pdf.2008-A-Report-Annual-NHRC/01/2014/uploads/content-wp/org.qa.(  

كانون األول /  ديسمرب31 إىل 2012كانون الثاني /  يناير1" اإلحصاءات الشهرية للحاالت التي وصلت إىل املؤسسة" 175
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 .ات منظمة العفو الدوليةتوجد األرقام يف ملف.  2012

 .2012ترشين األول /  أكتوبر8مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  176

 .2013آذار /  مارس12مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  177

 .2013آذار /  مارس21مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  178

 .2013نيسان /  أبريل11اخلية املؤرخة رسالة منظمة العفو الدولية إىل وزارة الد 179

 .2013آذار /  مارس8مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  180

 .2012ترشين األول /  أكتوبر3اجتماع مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  181

 .2012ترشين األول /  أكتوبر2اجتماع مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  182

 .2012ترشين األول /  أكتوبر2و الدولية، الدوحة، اجتماع مع منظمة العف 183

 170. ، ص2030نحو رؤية قطر الوطنية : 2016-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 184 

)pdf.EN_NDS/docs/vision_gsdp/qa.gov.gsdp.www://http.(  

 من 18النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف بموجب املادة  :للجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأةا 185

قطر، رقم وثيقة األمم املتحدة : التقارير األولية للدول األطرافاتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

)1/QAT/C/CEDAW (21455، فقرة 38. ، ص2012 آذار/  مارس 
)

fC2%CEDAW=symbolno?aspx.Download/treatybodyexternal/layouts_/org.ohchr.tbinternet://http
en=Lang&1f2%fQAT2%.( 

 3. اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف دولة قطر، ص: معلومات حول العنف املوجه ضد النساء والفتيات وحاالت اإلعاقة186 

)

NationalHumanRightsInstituti/20VAWHRC/docs/women/suesis/english/org.ohchr.2www://http

pdf.Qatar/ons(  

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان :  من جدول األعمال3الدورة الثالثة والعرشون ملجلس حقوق اإلنسان، البند رقم  187

أيار /  مايو14، ( ) رقم وثيقة األمم املتحدة "املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما يف ذلك الحق يف التنمية

 71تقرير املقررة الخاصة املعنية بمسألة العنف ضد املرأة، أسبابه وعواقبه، رشيدة ماجو، فقرة : 2013

)

_23_HRC_A/23Session/RegularSession/HRCouncil/HRBodies/Documents/org.ohchr.www://tpht

pdf.English_49 .(  

 170. ، ص2030نحو رؤية قطر الوطنية : 2016-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 188 

)pdf.EN_NDS/docs/vision_gsdp/qa.gov.gsdp.www://phtt.(  

 164. ، ص2030نحو رؤية قطر الوطنية : 2016-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 189 

)pdf.EN_NDS/docs/vision_gsdp/qa.gov.gsdp.www://http(  . 

 164. ، ص2030نحو رؤية قطر الوطنية : 2016-2011اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 190 

)pdf.EN_NDS/docs/vision_gsdp/qa.gov.gsdp.www://http.(  

 227. ، ص0162-2011االسرتاتيجية الوطنية للصحة يف دولة قطر 191 
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)

Health_National_Qatar/material_events_upcoming/components/pharmacy/qa.edu.qu.www://http

pdf.Strategy_.(  

" توفري خدمات الطب العديل للدولة"خلية اإللكرتوني أن إحدى وظائف إداة الخدمات الطبية هي يورد موقع وزارة الدا192 

)html.332/323sec/sections/MedicalDept/departments/arabic/site/qa.gov.moi.www://http.( 

 .2013تموز /  يوليو30رسالة بالربيد اإللكرتوني وصلت منظمة العفو الدولية،  193

ot-what/co.dohanews://http- (2013تموز /  يوليو24" دوحة نيوز، ما ينبغي معرفته بشأن االغتصاب يف قطر194 

/2-qatar-in-rape-about-know.(  

 . 2012ترشين األول /  أكتوبر16اجتماع مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  195

املناهج : زيادة تعزيز وتشجيع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما يف ذلك مسألة برنامج وأساليب عمل اللجنة 196

خل منظومة األمم املتحدة لتحسني التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان والحريات والطرق والوسائل البديلة التي يمكن األخذ بها دا

تقرير املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، اآلنسة رديكا كوماراسومي؛ رقم وثيقة األمم : األساسية

 : عىل التقرير عرب الرابط التايلاطلعت منظمة العفو الدولية (1997شباط /  فرباير12،  )CN/E.47/1997/4(املتحدة 

e1005b706362802566a98f76c043/TestFrame/nsf.Huridoca/Huridocda/.190.138.194193://http

Opendocument?9219.(  

اجتماع فريق الخرباء العامل من تنظيم قسم األمم : املمارسات الجيدة يف الترشيعات الخاصة بالعنف املوجه ضد املرأة 197

، تقرير اجتماع فريق الخرباء 2008 مايو، أيار 28-26املتحدة لتعزيز املرأة يف مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

 47. العامل، ص

)

20%EGMGPLVAW20%Report/2008_legislation_vaw/egm/daw/womenwatch/org.un.www://http

pdf)..08.112011%final( .( 

 باحثو منظمة العفو الدولية ألول مرة، كانت تستخدم كرسيا متحركا ، أي عندما قابلها2012ترشين األول / يف أكتوبر 198

 .والجبرية عىل ساقيها

 . 2013آذار /  مارس12مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  199

/ ر فرباي28املالحظات الختامية حول التقرير األويل لقطر، : اللجنة املعنية بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 200

 5. ، ص23فقرة  ) CO/QAT/C/CEDAW/1(، رقم وثيقة األمم املتحدة 2014شباط 

)

_CO_QAT_C_CEDAW/QAT/Documents20%Shared/CEDAW/Treaties/org.ohchr.tbinternet://http

doc.E_16014_1.(  

 .2012 أكتوبر، ترشين األول 8مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  201

 .2012ترشين األول /  أكتوبر2مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  202

 .2014آذار /  مارس21مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  203

 .2012ترشين األول /  أكتوبر3، الدوحة، مقابلة مع منظمة العفو الدولية 204

 .2013آذار /  مارس21مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  205
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 .281، قانون العقوبات، املادة 2004 لعام 11قانون رقم  206

 .2013آذار /  مارس21مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  207

 .8.2، فقرة )CCPR/C/50/D/488/1992(املتحدة قضية تونني ضد أسرتاليا، رقم وثيقة األمم  208

خلص مجلس حقوق . ب.14فقرة  ) CCPR/C/SDN/CO/3 :رقم وثيقة األمم املتحدة (2007مجلس حقوق اإلنسان،  209

 145التعهد بمراجعة ترشيعاتها، وال سيما املادتني ) السودان(اإلنسان يف مالحظاته الختامية إىل أنه ينبغي عىل الدولة الطرف 

، حتى ال تمنع النساء عن اإلبالغ عما تعرضن له من اغتصاب خشية أن تصبح 1991 من القانون الجنائي لسنة 149و

 .  دعاواهن مرتبطة بجريمة الزنا

باملرأة ، شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة، " للممارسات املرضة"املمارسات الجيدة يف مجال الترشيع املناهض مجموعة 210 

 19. ، ص2009

)

EGMGPL20%report20%Final/2009_legislation_vaw/egm/daw/womenwatch/org.un.www://http

pdf.VAW.(  

/  أكتوبر18" عني بمسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسةالبيان املشرتك الصادر عن فريق األمم املتحدة العامل امل" 211

 :واملتوفر عرب الرابط التايل.  2012ترشين األول 

EGMGPL20%report20%Final/2009_gislationle_vaw/egm/daw/womenwatch/org.un.www://http

pdf.VAW.  

وتعرب اللجنة  ): "  CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1(، رقم وثيقة األمم املتحدة 2010لجنة مناهضة التعذيب، اليمن  212

سبب ًعن االنشغال أيضا ألن غالبية السجينات يقضني عقوبة السجن بسبب ممارسة البغاء، أو الزنا، أو تعاطي الكحول، أو ب

سلوكهن غري املرشوع أو غري الالئق يف األماكن الخاصة أو العامة، وكذلك بسبب خرقهن للقيود املفروضة عىل حركتهن بموجب 

ًالتقاليد األرسية والقوانني اليمنية؛ وتالحظ اللجنة بقلق أيضا أن هذه األحكام تنفذ عىل نحو يشكل تمييزا ضد املرأة  ًَّ ." 

شباط /  فرباير28املالحظات الختامية بشأن التقرير األول لدولة قطر، :  أشكال التمييز ضد املرأةلجنة القضاء عىل جميع 213

) ه (24؛ فقرة  )CO/QAT/C/CEDAW/1(، رقم وثيقة األمم املتحدة 2014

)(

14=CountryID&En=Lang?aspx.TBSearch/treatybodyexternal/layouts_/org.ohchr.tbinternet://http

0.(  

 .حصل باحثو منظمة العفو الدولية عىل هذه املعلومات من كبار مسؤويل السجن 214

ز أنباء مكتب املفوض السامي مقرر األمم املتحدة الخاص بحقوق اإلنسان للمهاجرين يختتم زيارته إىل دولة قطر، مرك215 

 2013ترشين الثاني /  نوفمرب10لحقوق اإلنسان، 

)E=LangID&13974=NewsID?aspx.DisplayNews/Pages/NewsEvents/EN/org.ohchr.www://http.(  

قواعد األمم املتحدة ملعاملة النساء السجينات والتدابري غري : "2010/16ر الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم قرا 216

ِاالحتجازية للمجرمات   ).pdf.16-020102%res/2010/docs/ecosoc/en/org.un.www://http)" (قواعد بانكوك(ُ

 . 2013آذار /  مارس13مقابلة مع منظمة العفو الدولية، الدوحة،  217

استعراض عام لالتفاقيات األساسية بشأن حقوق العمل يف ضوء إعالن منظمة : 2012، 101مؤتمر العمل الدويل، الدورة  218

 بشأن العدالة االجتماعية والعوملة العادلة 2008العمل الدولية لعام 

)
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w/meetingdocument/documents/relconf@/norm_ed@/public/groups/5wcmsp/org.ilo.www://http

pdf.174846_cms .(  

 ).1 (2رة عن منظمة العمل الدولية، املادة الصاد) 29رقم  (1930اتفاقية السخرة لعام  219

تحالف عاملي ملكافحة العمل الجربي؛ التقرير العاملي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية "مكتب العمل الدويل  220

 .، معدلة14 وفقرة 6. ، ص2005" بشأن املبادئ األساسية والحقوق يف العمل

ية دون سن السادسة عرشة، فتصل العقوبة يف حدها األقىص إىل السجن حتى سبع  من القانون؛ إذا كان الضح332املادة  221

 ). دوالرا أمريكيا2746( رياال قطريا 10000سنوات وغرامة قوامها 

 .  من االتفاقية25املادة  222

 .املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية 223

هيلني هاروف تافيل وأليكس نرصي، املكتب اإلقليمي للدول " بالبرش يف الرشق األوسطاالتجار : مخدوعون ومحارصون" 224
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء يف شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 

التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنرصاً من عنارص هذه الحركة. ولتواجه 
أولئك الذين يتاجرون يف الخوف والكراهية.

انضم إىل منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنرصاً من عنارص حركة   ■
عاملية تناضل يف سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك مع 

منظمة العفو الدولية يف بناء عالم أفضل.

قدم تربعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب يف تلقي املزيد من املعلومات عن كيفية االنضمام إىل منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

الربيد اإللكرتوني

أود أن أقدم تربعاً ملنظمة العفو الدولية )ُتقبل التربعات بالجنيه اإلسرتليني والدوالر 
األمريكي واليورو(

املبلغ

  Mastercard       Visa     :ُيرجى تقييده عىل بطاقة 

رقم

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إىل فرع منظمة العفو الدولية يف بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites ملزيد من املعلومات عن عناوين 

منظمة العفو الدولية يف أنحاء العالم(. 
ويف حالة عدم وجود فرع للمنظمة يف بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إىل األمانة 

 الدولية للمنظمة يف لندن، عىل العنوان التايل:
Amnesty International, International Secretariat,

0DW, United Kingdom Easton Street, London WC1X 1 ,Peter Benenson House

am
nesty.org



تعمل أكثر من نصف العامالت المهاجرات في قطر لدى أرباب 
األسر هناك. ويقوم معظم هؤالء بأعمال التنظيف أو رعاية األطفال أو 

الطهي، ويشكلن مساهمة هامة في االقتصاد القطري ككل. وتحظى 
بعض عامالت المنازل باحترام وترحيب األسر التي يعملن لديهن. ومع 
ذلك، فثمة جشعون من أصحاب مكاتب االستقدام وأرباب العمل ممن 

يعمدون إلى استغالل العامالت الالئي يواجهن الكثير من العقبات 
والقيود، حيث ُيفاجأ معظمهن بكذب الوعود المتعلقة بحصولهن 

على رواتب جيدة وظروف عمل مرضية لحظة وصولهن إلى قطر. 

وال تنص القوانين القطرية على تحديد عدد ساعات العمل اليومية أو 
األسبوعية التي ينبغي على عامالت المنازل القيام بها. وُيعتبر العمل 

مدة 15 ساعة يومياً وعلى مدار األسبوع أمراً مألوفاً في قطر. وال تحصل 
كثيرات من عامالت المنازل على رواتبهن طوال أشهر متتالية، فيما ال 

تحصل أخريات على أجورهن أبداً. 

وفي أسوأ أشكالها، تنطوي اإلساءة إلى عامالت المنازل على العنف 
الجسدي والجنسي. وفي بعض الحاالت، يمكن أن ترقى معاملتهن 

إلى مصاف العمل الجبري واالتجار بالبشر. وبالنسبة للنساء الالئي 
يواجهن ظروفاً وحشية، فال يسهل عليهن الحصول على المساعدة 

المطلوبة: إذ أخبرت عامالت المنازل منظمة العفو الدولية عن مصادرة 
هواتفهن النقالة وعزلهن داخل منازل مخدوميهن. ويواجهن في حال 

ترك العمل لدى مخدوميهن احتمال إلقاء القبض عليهن واحتجازهن 
وترحيلهن في حال أبلغ رب العمل عن »هروبهن« من المنزل. 

ويعتمد تقرير منظمة العفو الدولية الحالي على مقابالت أُجريت مع 
العامالت المهاجرات ومسؤولي الحكومة وغيرهم من األشخاص؛ 

ويستعرض التقرير كيف تتسبب العيوب الخطيرة في القوانين 
والسياسات القطرية بخذالن عامالت المنازل. ويخلص التقرير إلى 
إصدار توصيات موجهة للحكومة القطرية حول كيفية الوقاية من 

اإلساءة وضمان احترام حقوق اإلنسان لعامالت المنازل المهاجرات.

 Index: MDE 22/004/2014 Arabic :رقم الوثيقة

amnesty.org

 إن فتـرة االستراحة الوحيدة
 التي أحصل عليهـا هي 

حين أخلد إلى النوم«
 االستغالل الذي تتعرض له العامالت 

المنزليات في قطر

«




