تأثير فيروس كورونا المستجد " "COVID-19على عامالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط
كتابة :رنا عون

المقدمة
أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد  COVID-19بشكل كبير على النساء في جميع أنحاء العالم ،مع وجود مجموعة
أكثر عرضة آلثاره وهن عامالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط .بدأت موجة استقدام الع ّمال المهاجرين إلى الشرق
األوسط في أوائل السبعينيات .تقدّر منظمة العمل الدولية أن  2.1مليون شخص يعملون في المنازل في دول مجلس التعاون
الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة) ،وكذلك في األردن ولبنان
(شان أونغر2015 ،؛ خان وهاروف  .)2011ومعظم عمال المنازل المهاجرات هن نساء من الدول اآلسيوية واألفريقية،
مثل سريالنكا والفلبين وبنغالديش ونيبال وإندونيسيا وكينيا وإثيوبيا (شان أونغر.)2015 ،
في الشرق األوسط ،يت ّم ترتيب العالقة بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين من خالل نظام الكفالة :وهو نظام تقييدي
يربط وضع هجرة العامل/ة بصاحب /ة العمل .فتصبح العامالت المهاجرات معتمدات بشكل كامل على صاحب /ة العمل
لكسب رزقهن والحفاظ على إقامتهن (خان ،أ .وهاروف-تافيل  .)2011وعلى الرغم من أنهن يساهمن بشكل كبير في
الرفاه االقتصادي واالجتماعي في بلدهم األصلي وبلد الوجهة ،إال أنّه ال يت ّم االعتراف بعملهن أو تقديره إلى حد كبير
(منظمة العمل الدولية .)2020 ،كما أنّ عدم توفر الحماية القانونية وعدم التوازن في القوى بين صاحب/ة العمل والعاملة
يعرض عامالت المنازل المهاجرات للخطر بطرق شتّة ،بما في ذلك خطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي
ّ
)( (GBVخان ،أ .وهاروف-تافيل .)2011
تشير البيانات الحديثة إلى أنّ ظروف العامالت المهاجرات قد تدهورت أكثر نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي محاولة الحتواء األزمة الصحية واالستجابة لها ،تتبع دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان إجراءات صارمة
للتباعد االجتماعي (غولدستاين ،إي .وبراونشويغير ،أ .)2020 ،وقد تبنت بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية
واألردن ولبنان نهجًا صار ًما لمواجهة الفيروس ،مثل تعزيز عمليات اإلغالق وحظر التجول .يترتب ذلك بعدد من اآلثار
على عامالت المنازل المهاجرات ،ليس فقط فيما يتعلق بصحتهن وسالمتهن األساسية ،ولكن أيضًا من حيث تعرضهن
للعنف المبني على النوع االجتماعي ،سوا ًء في بيئة عملهن أو في المجتمع األكبر.
يتناول هذا التقرير البعض من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على عامالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط.
وينظر أوالً إلى آثار نظام الكفالة فيما يتعلق بالصحة العامة لعامالت المنازل المهاجرات ورفاههن أثناء جائحة فيروس
كورونا المستجد .ث ّم يدرس هذا التقرير بشكل خاص تزايد خطر العنف المبني على النوع االجتماعي تجاه العامالت

المهاجرات أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد ،فضالً عن التحديات التي تواجهها عامالت المنازل المهاجرات في
الحصول على الخدمات األساسية .وفي الختام ،يقدم هذا التقرير العديد من التوصيات للمنظمات للتخفيف من المخاطر
واالستجابة اآلمنة الحتياجات عامالت المنازل المهاجرات في سياق فيروس كورونا المستجد.
تجدون أيضًا موارد إضافية في نهاية التقرير.

آثار نظام الكفالة على عامالت المنازل المهاجرات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد
تواجه عا مالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط العديد من المخاطر المتزايدة نتيجة نظام الكفالة وجائحة كورونا.
ويسلط هذا القسم الضوء على ( )1بعض من أبرز المخاطر التي تواجهها العامالت المهاجرات في ظل نظام الكفالة؛ و()2
تفاقم هذه المخاطر بسبب فيروس كورونا المستجد.

 .1المخاطر الشائعة لعامالت المنازل المهاجرات في ظل نظام الكفالة
تُستثنى عامالت المنازل المهاجرات جراء نظام الكفالة من تشريعات العمل الوطنية (منظمة العفو الدولية .)2019 ،فالرفاه
الذي يحصلن عليه ومدى حماية حقوقهن اإلنسانية األساسية يبقيان شرط احسان أصحاب العمل (هدى ،س .)2006 .وقد
ت ّم تشبيه القوة والسيطرة القصوى ا للتين يمارسهما صاحب العمل في ظل نظام الكفالة بظروف مماثلة لالتجار بالبشر
ألغراض االستغالل في العمل (هاميل.)2011 ،
وتحفّز وجهات النظر القائمة على النوع اإلجتماعي على التقليل من قيمة العمل الذي تؤديه عامالت المنازل .وبينما يحترم
بعض أصحاب العمل كرامة عامالت المنازل وحقوقهن اإلنسانية ،تبقى االنتهاكات منتشرة على نطاق واسع ،بما في ذلك
العمل القسري والتمييز وأنواع مختلفة من العنف المبني على النوع االجتماعي الذ ي يرتكبه أصحاب العمل ضد عامالت
المنازل (منظمة العفو الدولية2018 ،؛ هدى ،س .)2006 .ونظراً النعدام الحماية القانونية لعامالت المنازل المهاجرات،
غالبًا ما تُرتكب هذه االنتهاكات من دون أي عقاب.
وكثيراً ما تصبح عامالت المنازل المهاجرات اللواتي يحاولن الفرار من حاالت االستغالل واإلساءة ضحي ًة مرة أخرى.
وكذلك ،تبطل تأشيراتهن ويتم تصنيفهن قانونًا كمهاجرات غير شرعيات .وكذلك ،إذا تم القبض عليهن من قبل الشرطة،
فمن المحتمل نقلهن إلى مراكز االحتجاز قبل الترحيل .وقد يتعرضن للعنف المرتكب من قبل الشرطة أو قوات األمن
األخرى قبل اعتقالهن وفي اثنائه (مشروع االحتجاز العالمي وحقوق المهاجرين Global Detention Project and
.)2018 ، Migrant-Rights.org
تصبح عامالت المنازل المهاجرات اللواتي لم ترصدهن السلطات عامالت غير موثقات .وفي ظل غياب تصاريح العمل،
تعاني الكثيرات منهن حاالت شديدة من الهشاشة القانونية واالجتماعية .وغالبًا ما يعشن في شقق إيجار مزدحمة مع عامالت
اخريات ال يحملن وثائق ،وغالبا ً ما يعتمدن على أعمال يومية غير مستقرة من أجل كسب المعيشة.

 .2مخاطر إضافية تواجهها عامالت المنازل المهاجرات في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد
نتيجةً لفيروس كورونا المستجد ،أدخلت الحكومات في جميع أنحاء الشرق األوسط تدابير تخفيفية للحد من انتشار الفيروس.
ومع وضع قيود صارمة على التجول واغالق الحدود الدولية ،حوصر الع ّمال المهاجرون والعامالت المهاجرات في بلد
إقامتهم .ويظهر ذلك عدد من اآلثار المترتبة على الصحة العامة لعامالت المنازل المهاجرات ورفاههن.
زيادة متطلبات العمل ومسؤوليات الرعاية .غالبا ً ما تعيش عامالت المنازل المهاجرات داخل منازل أصحاب العمل ،حيث
ونظرا الفتقار العامالت إلى الحماية
تكمن مسؤوليتهن بالتنظيف والطهو واالعتناء باألطفال و/أو أفراد األسرة المسنين.
ً
القانونية ،فال قيود فعلية على عدد الساعات التي قد يُطلب منهن العمل خاللها يوميًا ،وال يحصلن على إجازة مرضية
مدفوعة األجر أو إجازة سنوية ،وال إجازة أمومة .وإذا كان صاحب العمل ال يحترم حقوق اإلنسان األساسية للعاملة ،فقد
يمتنع عن دفع الراتب ،و/أو يقوم بحرمان العاملة من النوم ،و/أو بمصادرة جواز سفرها ،و/أو بحجزها قسريا ً داخل المنزل.

في بعض األسر ،هذه الظروف المسيئة قد تتفاقم نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد .على سبيل المثال ،قد يُطلب من
العامالت القيام بأعمال تنظيف وتعقيم إضافية للمنازل ،وقد تؤدي أعمال التعقيم إلى حروق وطفح الجلدي أو إصابات أخرى
بسبب منتجات التنظيف القاسية (بيغوم ،ر .)2020 .باإلضافة إلى ذلك ،مع حلول شهر رمضان ،1ازداد عبء العمل
بالنسبة إلى العديد من عامالت المنازل بشكل أكثر من المعتاد بسبب عدم قدرة أصحاب العمل على توظيف عد ًدا إضافيًا
من العامالت (تعاونية الحرية.)2020 ،
ومن جهة أخرى ،قد يُطلب من بعض عامالت المنازل المهاجرات مغادرة عملهن جراء تخفيض عدد الموظفين من قبل
أصحاب العمل .ومن المرجح أن تضطر تلك العامالت على العيش في أماكن مكتظة بعد فقدان وثائقهن القانونيّة .وبغية
تأمين االستمراريّة ،قد تتح ّدى العامالت غير الموثقات قيود التجول وتستخدمن وسائل النقل العام غير اآلمنة للوصول إلى
أماكن عملهن المؤقت .وإذا أُصبن بفيروس كورونا المستجد ،فمن غير المحتمل أن تتمكنّ من الوصول إلى خدمات الرعاية
الصحية أو العزل الذاتي.
زيادة مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد .مع استمرار ارتفاع عدد اإلصابات في دول مجلس التعاون الخليجي
واألردن ولبنان ،أصبح خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد حقيقةً واقعةً لجميع السكان .ويزداد هذا الخطر بالنسبة إلى
عامالت المنازل حيث يتحملن وطأة أعمال التنظيف ورعاية األطفال وكبار السن .وفي حال أ ُصيب أحد أفراد األسرة
بفيروس كورونا المستجد ،فقد يُطلب من عاملة المنزل العناية به (بيغوم ،ر .)2020 .كما تواجه عامالت المنازل
المهاجرات خطر أكبر باإلصابة بالفيروس عندما يتم إرسالهن إلى خارج المنزل ألداء مهام مثل رمي القمامة ،أو زيارة
المتاجر الصغيرة 2لشراء البقالة ،أو رعاية الحيوانات األليفة (منظمة العفو الدولية.)2020 ،
مع ذلك ،من المحتمل أن ال تكون لعامالت المنازل المهاجرات األولوية للحصول على معدات الحماية الشخصية عند
توزيعها ،سوا ًء من قبل أصحاب العمل أو من الحكومة .زيادةً على ذلك ،ال يمكن لعامالت المنازل اتخاذ قرارتهن الخاصة
حول التباعد اإلجتماعي .وإذا كان صاحب العمل وأفراد أسرة صاحب العمل يتّبعون تدابير التباعد االجتماعي ،فقد تكون
العاملة في أمان .أ ّما إذا كان أفراد أسرة صاحب العمل ال يتّبعون تدابير التباعد االجتماعي ،خاصة في حال كان أفراد
األسرة من الع ّمال األساسيين في مجاالت عالية المخاطر مثل الرعاية الصحية ،فحينئذ ستواجه عاملة المنزل مخاطر أعلى
باإلصابة بالفيروس ،دون قدرتها على اتخاذ قرار العزل الذاتي.
وفي حال أًصيبت عاملة المنزل بفيروس كورونا المستجد ،فقد يطردها صاحب العمل من المنزل ،ومن بعدها قد تواجه
عوائق للوصول إلى الخدمات الصحية أو أشكال الدعم األخرى.
تخفيض الرواتب والقدرة على اجراء الحواالت .تتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بحدوث أزمات اقتصادية في
مختلف أرجاء العالم .ففي منطقة الشرق األوسط ،قام العديد من أصحاب العمل بتخفيض رواتب الموظفين .وفي بعض
الحاالت ،قد ال يتم الدفع للموظفين على اإلطالق .في لبنان ،أ ّد ى االنخفاض الحاد لقيمة الليرة اللبنانية إلى تفاقم األزمة
المالية في البالد ،وفقدت العديد من عامالت المنازل المهاجرات قيمة أجرهن الضئيل أصالً .لذا ال يمكن حاليا ً للعديد منهن
ارسال الحواالت إلى وطنهن .وذلك يفاقم الضغط النفسي والعاطفي الذي تعاني منه العامالت المهاجرات ،وأيضا ً يمثل
خسارة في الدخل ألسرهن في بلدهن األصلي ،م ّما يزيد بدوره من وضعهن الهش (إنمان.)2020 ،
مخاطر الترحيل .قد وصفت بعض التقارير في اآلونة األخيرة حاالت ترحيل لع ّمال موثقين وغير موثقين .وفي أحد األمثلة،
أفادت منظمة العفو الدولية ( )2020أنّ السلطات القطرية "اعتقلت وطردت عشرات الع ّمال المهاجرين بعد إخبارهم بأنهم
سيخضعون الختبار فيروس كورونا المستجد" (صفحة  .)1باإلضافة إلى وصف تقرير آخر (غيتاتشو ،س )2020 ،كيف:

1في العام  ،2020بدأ شهر رمضان مساء يوم الخميس  23أبريل/نيسان ،ومن المتوقع أن ينتهي مساء يوم السبت  23مايو/أيار .2020
 2في حين أنّ محالت السوبر ماركت الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان طبقت إجراءات نظافة صارمة لتقليل المخاطر
المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد ،ف العديد من المتاجر الصغيرة التي يديرها أفراد المجتمع داخل األحياء لم تتخذ االحتياطات الالزمة.

"يتم ترحيل اآلالف من العمال ا إلثيوبيين غير الموثقين فجأة من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،إلى
أديس أبابا خالل عطلة نهاية األسبوع ،في طائرات الشحن .وقد زعمت حكومة الدولتين الشرق أوسطيتين أنّ اإلثيوبيين
يساهمون بانتشار فيروس كورونا ،وقد قامتا بترحيل بعضهم بأعراض وكثيرين بدون أعراض  -ولكن من دون اجراء اي
اختبارات" (صفحة )1
تزايد خطر العنف المبني على النوع االجتماعي تجاه عامالت المنازل المهاجرات في ظل نظام الكفالة وفيروس كورونا
المستجد
أدت تدابير التباعد اإلجتماعي المتّبعة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى ازدياد العنف المبني على النوع اإلجتماعي في
جميع أنحاء العالم .وعامالت المنازل المهاجرات عرضة لذلك بشكل خاص ،كما هو مفصل أدناه.

 .1تزايد خطر العنف المبني على النوع االجتماعي تجاه عامالت المنازل على مستوى األسرة
قبل فرض القيود على التجول في الشرق األوسط ،كان أفراد األسرة يقضون وقتًا خارج المنزل  -في المدرسة أو في العمل
أو في أماكن الترفيه .وهذا من شأنه أن يقلّل من تعرض أ فراد األسرة المسيئين لعامالت المنازل المهاجرات .أ ّما حاليًا
فأفراد األسرة يقضون الغالبية العظمى من وقتهم في الداخل .ومع ازدياد وجود أرباب العمل المسيئين باالضافة ألوالدهم
وأقاربهم في المنزل مع عامالت المنازل المهاجرات المستضعفات ،زادت الضغوطات التي قد تؤدي بدورها إلى زيادة
وتيرة السلوك المسيء وش ّدته .وقد ظهرت العديد من التقارير اإلعالمية التي توثق حاالت اإلساءة لعامالت المنازل
المهاجرات خالل فترة اإلغالق في لبنان (منظمة العفو الدولية 2020؛ حركة مناهضة العنصرية .)2020 ،وتشير هذه
التقارير إلى أنّ عامالت المنازل يتعرضن إلساءات عاطفية ،جسديّة ،اقتصادية و/أو جنسيّة ،باإلضافة إلى متطلبات العمل
المفرطة .في العام  ،2008كانت عامالت المنازل المهاجرات في لبنان يلقين حتفهن بمعدل واحدة في األسبوع ،واألسباب
الرئيسية للوفاة كانت االنتحار ومحاولة الفرار (منظمة هيومن رايتس ووتش .)2008 ،وفي الوقت الحالي ،ومع التداعيات
اإلضافية لفيروس كورونا المستجد ،يُق ّدر أنّ هذا العدد قد تضاعف (حركة مناهضة العنصرية( )2020 ،الرجاء االطالع
على دراسة الحالة أدناه كمثال).
لبنان ،دراسة حالة "فوستينا"
في مارس/آذار  ،2020ت ّم العثور على جثة عاملة منزل مهاجرة من غانا في موقف سيارات في بيروت ،لبنان.
وقبل وفاتها ،كانت قد أرسلت عشرات الرسائل النصية والصوتية إلى مجموعات حقوق اإلنسان وإلى شقيقها ،حيث
أخبرت بالتفصيل عن االعتداء الجسدي والتحرش الجنسي ال ُمرتكب من قبل أصحاب عملها .باإلضافة إلى ذلك
كانت معزولة في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد .كما لم تتمكن منظمات حقوق اإلنسان من الوصول إليها
في الوقت المناسب ،وبعدها صنّفت الشرطة وفاتها على أنها انتحار .ومع عدم التحقيق في ادعاءاتها ،لم تت ّم مالحقة
أصحاب العمل أو مساءلتهم.
حركة مناهضة العنصرية )2020( .العدالة لفوستينا :ندعو إلى إجراء تحقيق جدي في وفاتها والمساءلة الحقيقية للمعتدين .بيروت،
لبنان.

في معظم دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ،حيث أعداد عدوى فيروس كورونا المستجد تتخطى تلك التي في لبنان،
ال تتوفر المعلومات والبيانات حول المخاطر المتزايدة التي تواجهها عامالت المنازل المهاجرات .وفي ظل غياب الحماية
القانونية والتحديات في الوصول الى الخدمات ،تواجه عامالت المنازل في جميع أنحاء المنطقة تحديات كبيرة بما يخص
اإلبالغ عن حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي والحصول على الرعاية.

 .2تزايد مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي واالستغالل الجنسي لعامالت المانزل المهاجرات اللواتي فقدن
عملهن
في األردن ،فقد ما ال يقل عن ثلث عامالت المنازل المهاجرات البالغ عددهن  75.000عاملة دخلهن والعديد من وظائفهن
(كونيل ،ت .)2020 .وكما ذُ كر أعاله ،إذا لم ترصد السلطات العامالت بعد انتهاء عقودهن ،يصبحن عامالت غير موثقات.
وغالبًا ما يعتمدن على الوظائف اليومية غير المنتظمة من أجل االستمرار ،ولكن الطلب على هذا النوع من األعمال انخفض
نتيجة لفيروس كورونا المستجد .ومع عدم قدرتهن على دفع اإليجار ،تواجه العامالت غير الموثقات خطر الطرد من
شققهن .كما أنّ وضعهن اإلقتصادي الضعيف يعرضهن لخطر االستغالل الجنسي واإلساءة والتحرش من قبل ّ
مالك الشقق
وغيرهم (قبالوي ،ت.)2020 .
أ ّما بالنسبة للعامالت اللواتي تم رصدهن من قبل السلطات ،فقد يتعرضن للعنف واالستغالل وسوء المعاملة أثناء الحجز،
بانتظار الترحيل ،وبعد إعادتهن قسراً إلى بلدانهن األصلية.

عدم الوصول إلى الخدمات بسبب فيروس كورونا المستجد
مدمرا على صحتهن ورفاههن .وغالبًا ما يعشن
تأثيرا
تواجه عامالت المنازل المهاجرات ظروف عمل استغاللية م ّما يترك
ً
ً
بالعزلة ويفتقرن للدعم االجتماعي والمجتمعي (منظمة العفو الدولية  .)2020 ،فالعديد من العامالت المهاجرات ال يتحدثن
اللغة المحلية .كما أنّ ليس لديهن المعلومات الكافية عن حقوقهن تحت نظام الكفالة .وعندما يتعرضن للعنف المبني على
النوع االجتماعي أو الساءات اخرى ،قد يتم تضليلهن من قبل المعتدين لالعتقاد أنهن ال يستطعن االبالغ عن الحوادث ،أو
الحصول على المساعدة (مكافحة العبودية .)2012 ،وذلك يزيد من عزلتهن.
ال تستطيع جميع عامالت المنازل المهاجرات الوصول إلى الهاتف أو التكنولوجيا أو اإلنترنت .وبما أنهن يقضين وقتهن
بالداخل ،ال تستطيع الكثير منهن التواصل مع اآلخرين ،أو االتصال بعائالتهن في بالدهن .عالوةً على ذلك ،مع عدم
ال وصول إلى التكنولوجيا والمعلومات ،ال تستطيع عامالت المنازل المهاجرات تلقي معلومات حيوية حول خدمات العنف
المبني على النوع االجتماعي المتاحة .عند الحاجة ،قد ال تتمكنّ من االتصال بالمنظمات أو أعضاء المجتمع اآلخرين
لإلبالغ عن حوادث العنف المبني على النوع االجتماعي أو طلب المساعدة.
أصبحت التحديات التي تواجهها عامالت المنازل المهاجرات في دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان في الحصول
على الخدمات أكثر شدة بسبب فيروس كورونا المستجد .على سبيل المثال ،وصول عامالت المنازل المهاجرات إلى الرعاية
الصحية في ظل نظام الكفالة يعتمد على إحسان أصحاب العمل .مع جائحة فيروس كورونا المستجد أصبح الوصول إلى
الرعاية الصحية أكثر صعوبة .وال تستطيع عامالت المنازل المنعزالت داخل المنزل ضمن حركة محدودة الحصول على
االختبار أو العالج دون علم صاحب العمل وموافقته.
ل م تقم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان بإ دراج عامالت المنازل المهاجرات ضمن خطط االستجابة
لفيروس كورونا المستجد .و ما زال عليهم التأكد من حماية عامالت المنازل المهاجرات أثناء اإلغالق وحصولهن على
الرعاية الصحية عند الحاجة (منظمة العفو الدولية .)2020 ،
كما يش ّكل الحصول على الرعاية الصحية اشكالية أكبر لعامالت المنازل المهاجرات غير الموثقات ،ال سيما أنهن ال يملكن
أي أوراق قانونية أو تأمين صحي .وقد ترفض المستشفيات استقبال األفراد غير الموثقين إذا لم يكونوا بحاجة إلى رعاية
عاجلة (منقذة للحياة) .وبالتالي قد ال تتمكن العامالت غير الموثقات من إجراء االختبارات أو الحصول على العالج أو
المتابعة .ففي لبنان ،أفادت التقارير بأنّ المستشفيات قد رفضت اجراء االختبارات للعمال غير الموثقين على الرغم من
إظهارهم ألعراض عدوى فيروس كورونا المستجد (أزهري ،ت.)2020 .

فيما يتعلق بالرعاية والدعم بما يخص العنف المبني على النوع االجتماعي ،وذلك في جميع أنحاء الشرق األوسط ،تقدم
وحدات حماية األسرة التي تديرها الحكومات وعدد قليل من منظمات المجتمع المدني 3خدمات للعامالت المهاجرات
والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي .وتشمل هذه الخدمات إدارة الحاالت والدعم القانوني وتأمين المأوى.
ولكن نقص التمويل يحد بشكل كبير من توافر هذه الخدمات .وغالبًا ما تعمل المالجىء بكامل طاقتها (بارفاز.)2015 ،
بشكل عام ،تفتقر الخدمات المتوفرة إلى القدرة الكافية للوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي واالستجابة له بين
عامالت المنازل المهاجرات.

التخفيف من المخاطر واالستجابة لها :اإلجراءات الرئيسية للمنظمات
كما هو مبيّن أعاله ،تواجه عامالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط العديد من المخاطر ،مع محدودية خدمات
الحماية المتاحة لهن .لذلك ،نقدم أدناه بعض التوصيات للمنظمات الدولية والوطنية من أجل تحسين سالمة عامالت المنازل
المهاجرات ورفاههن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .تجدر اإلشارة إلى أنّ هذه الجهود يجب أن تتم بعد التواصل
مع عامالت المنازل المهاجرات بشأن احتياجاتهن ،والمخاطر التي تواجهنها ،ومخاوفهن ،وأفكارهن.

 .1تفعيل أو تعزيز األنظمة لتقديم خدمات الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي لعامالت المنازل
المهاجرات في ظل فيروس كورونا المستجد
-

النظر في استراتيجيات آمنة للتواصل مع عامالت المنازل المهاجرات ،بالتشاور مع المنظمات الخبيرة في الوصول
إلى مجموعات سكانية متنوعة.
إنشاء خطوط ساخنة على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع المتاحة لعامالت المنازل المهاجرات وبطريقة مجانية (عبر
الواتساب مثالً).
ضمان أنّ خدمات االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي المتاحة قادرة على الوصول إلى عامالت المنازل
المهاجرات .وإذا كان ذلك متا ًحا ،دعم أساليب ُمكيّفة ومقدمة عن بعد لتوفير الخدمة.
التأكد من أنّ تخطيط السالمة من قِبل مقدمي خدمات االستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي المدربين متوفر
لعامالت المنازل المهاجرات ،ال سيما أولئك المنعزالت في منزل صاحب العمل.
تحديد الخيارات المتاحة لتأمين سكن ومأوى آمن .ودعم مرافق الحماية الحالية مثل مالجئ عامالت المنازل المهاجرات
لكي تبقى مفتوحة وتزيد من قدرتها االستعابيّة.
ضمان تأمين خدمات قانونية مجانية لعامالت المنازل المهاجرات والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي.

 .2تسهيل حصول عامالت المنازل المهاجرات على الرعاية الصحية
-

-

قد تحتاج العامالت المهاجرات إلى مساعدة نقدية عاجلة للحصول على اختبارات أو عالج أو أدوية بعد االصابة
بفيروس كورونا المستجد.
دعم خدمات الرعاية الصحية المتنقلة حيثما أمكن لكي تصل إلى عامالت المنازل المهاجرات المنعزالت و/أو غير
الموثقات والتأ ّكد من أنّ هذه الخدمات هي مجانية وتشمل االختبار والعالج واألدوية لـفيروس كورونا المستجد حسب
الحاجة.
ضمان أنّ هذه الخدمات تشمل العالج من اإلصابات الناجمة عن العنف الجسدي ،والمعالجة السريرية لالغتصاب.

 .3معالجة االحتياجات األساسية العاجلة األخرى في ظل فيروس كورونا المستجد
-

توزيع معدات الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة على عامالت المنازل المهاجرات  ،للسماح لهن بأداء عملهن
بأمان.

 3تشمل المنظمات على سبيل المثال ال الحصر :كفى عنف واستغالل ،وكاريتاس مركز المهاجرين ،وحركة مناهضة العنصرية في لبنان؛ في
األردن :اتحاد المرأة األردنية؛ في الكويت :مأوى الناجين من االتجار؛ في عمان :مأوى دار الوفاق .ما من بيانات متوفرة في البلدان األخرى.

-

تقديم المساعدة الغذائية العاجلة للعامالت اللواتي فقدن مصدر دخلهن ،وخاصة العامالت المهاجرات غير الموثقات
اللواتي يعشن في فقر مدقع.
توزيع وحدات الهاتف المحمول للسماح للنساء بالوصول إلى المعلومات والخدمات الحيوية والبقاء على اتصال مع
أفراد األسرة والمجتمع.
وضع استراتيجيات آمنة لتوزيع المساعدات النقدية العاجلة من أجل تغطية تكاليف إيجار عامالت المنازل المهاجرات
غير الموثقات اللواتي ت ّم طردهن من المنزل أو المعرضات للطرد.
تجول ،النظر في استراتيجيات آمنة لتوزيع المساعدات النقدية على عامالت المنازل
مع تخفيف القيود المفروضة على ال ّ
المهاجرات اللواتي يتعيّن عليهن التنقل من وإلى العمل.
 .4تسهيل الحمالت اإلعالمية مع عامالت المنازل المهاجرات لتمكينهن من الحصول على الرعاية والدعم

-

-

تسهيل الحمالت اإلعالمية باللغات التي تتحدثها وتفهمها العامالت المهاجرات .كما يجب أن تتضمن الحمالت معلومات
حول كيفية حماية أنفسهن من فيروس كورونا المستجد ،وحقوقهن في العمل ،وكيفية الوصول إلى خدمات الصحة
وخدمات الحماية من العنف المبني على النوع االجتماعي.
التنسيق مع الحكومات والسفارات لضمان انتشار واسع لهذه الحمالت.
 .5المناصرة أمام الحكومات وأصحاب العمل

-

-

-

المناصرة أمام الحكومات إلدراج عامالت المنازل المهاجرات ضمن خطط االستجابة الصحية لفيروس كورونا
المستجد.
ً
المناصرة أمام الحكومات الطالق حمالت تبادل المعلومات وارسال رسالة عدم التسامح مطلقا ألصحاب العمل حول
االساءات و العنف المبني على النوع االجتماعي وغيرها من االنتهاكات .وتضمين أمثلة محددة على االنتهاكات في
الحمالت ،مثل األجور غير المدفوعة أو اإلساءة الجسديّة أو الجنسيّة أو النفسيّة و/أو العاطفيّة ،إلى جانب التذكير
بالعقوبات التي سيواجهها الجناة.
تجول ،دعوة الحكومات إلى تبني قوانين عفو تقضي بعودة العامالت غير الموثقات
مع تخفيف القيود المفروضة على ال ّ
إلى ديارهن في حال كان ذلك اختيارهن ،من دون أن يتم تغريمهن أو احتجازهن ،مع الغاء الغرامات الحالية لتجنب
الوقوع في عبودية الدين .والمناصرة مع سفارات العامالت المهاجرات لتسهيل عودتهن إلى الوطن عند الحاجة ،بما
في ذلك من خالل دفع رسوم الرحالت أو الغرامات الحالية.
وضع أسس المناصرة المست قبلية مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنان إلصالح نظام الكفالة،
وتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  189بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال المهاجرين) والتصديق عليهما وادراجهما في القوانين المحليّة.
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