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العامالت في المنازل

ــز، فــإن عــدداً  حســب متابعــة وتحقيــق مــن المرك  •
كبيــراً مــن عامــالت المنــازل يعانيــن االســتغالل فــي العمــل 
ســاعات إضافيــة دون تعويــض مــادي، أو توفيــر وقــت كاف 

ــة. للراح
كثيــر مــن عامــالت المنــازل ُيتَّفــق معهــن علــى مبلــغ   •
ــق  ــن المتف ــل م ــع أق ــي الواق ــن ف ــلم إليه ــن يس ــدد، ولك مح

ــه. علي
بعــض العامــالت اشــتكين مــن اســتغاللهن فــي العمــل   •
فــي أكثــر مــن منــزل بصــورة مســتمرة، دون أي تعويــض 

ــادي. م
كثيــر مــن عامــالت المنــازل ُيحرمــن اإلجــازة األســبوعية حتــى ليــوم واحــد أو لســاعات، وُتقيَّد   •

ــت محــدود. ــراد األســرة ولوق ــة أحــد أف ــزل إال بمرافق ــن المن ــن الخــروج م ــن م ــن ويمنع حركته
ــي  ــوم ف ــى الن ــرن عل ــازل ُيجب ــالت المن ــض عام بع  •
المطبــخ، وال يلتــزم “الكفيــل” بتوفيــر مــكان الئــق لســكنهن 

داخــل المنــزل الــذي يعملــن فيــه.
حســب شــهادة العديــد مــن عامــالت المنــازل، فإنهــن   •
تعرضــن للتحــرش الجنســي مــن ِقبــل فــرد واحــد علــى األقل 

ــه. ــن في ــذي يعمل ــة ال ــزل العائل داخــل من
ــالت  ــة أوضــاع العام ــة خاصــة لمتابع ــد لجن ال توج  •
فــي المنــازل، وال خــط ســاخن لتلقــي الشــكاوى. العديــد مــن 
العامــالت ذكــر أن مراكــز الشــرطة فــي الواليــات أو المــدن 
التــي يعملــن بهــا ال تتعامــل مــع شــكاواهن بجــد، وعــادة مــا 

ــن لديهــا. ــي يعمل ــد عليهــن األمــر بعواقــب ســلبية مــن األســر الت يرت
ال توجــد تصاريــح رســمية تثبــت االنتهــاكات، واللجنــة العمانيــة لحقــوق اإلنســان أنكــرت مــا   •
جــاء فــي تقريــر “هيومــن رايتــس ووتــش” حــول عامــالت المنــازل، ولكــن أميــن ســر لجنــة دراســة 
مطالــب واحتياجــات مكاتــب اســتقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيــة، فــي حــوار صحفــي معــه، أثبــت 
وجــود مشــكالت، وألقــى بالالئمــة علــى العامــالت فــي المنــازل والعمالــة الوافــدة، دون التطــرق إلــى 

ظــروف العامــالت داخــل البيــوت!
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وحســب مــا يبــدو للمركــز الُعمانــي لحقــوق اإلنســان، مــن خــالل تحليــل هــذه المشــكالت، فــإن   •
جذورهــا األساســية تعــود إلــى طبيعــة القوانيــن ذات الصلــة، وإلــى الثقافــة المجتمعيــة التــي تؤصلهــا 
فــي المواطنيــن، حيــث إنهــا، فــي حــاالت غيــر قليلــة، ترقــى إلــى مرتبــة اســتعباد البشــر، وذلــك ألن 
رد الفعــل الرســمي فــي األغلــب يقــف إلــى جانــب الطــرف المســتِغل ويحرضــه علــى االســتمرار فــي 
انتهــاك حقــوق العمالــة، والســيما عامــالت المنــازل.   )ذكــر مثــال مقابلــة أميــن ســر أميــن ســر لجنــة 

دراســة مطالــب واحتياجــات مكاتــب اســتقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيــة.(

وال تقــوم الســلطات المختصــة بــأي دور إيجابــي فــي ســبيل تثقيــف ربــات البيــوت و”الكفــالء”   •
بضــرورة تحديــد عــدد ســاعات العمــل ويومــي إجــازة وباقــي الحقــوق مثــل تذكــرة الســفر ومــكان 
الســكن المالئــم. بــل إن الســلطات المعنيــة تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تفاقــم المشــكلة عبــر طرحهــا 
الســطحي للموضــوع فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة، وذلــك بتصويــر العالقــة بيــن الطرفيــن قائمــة 

ــات. ــوق والواجب ــن والحق ــي بحــت مجــرد مــن القواني ــى ســلوك أخالق عل
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العّمال في ُعمان

تصاعــدت مشــكالت العّمــال بصــورة عاّمــة والعمالــة الوافــدة بصــورة خاّصــة فــي عمــان، وتنّوعــت 
فــي أكثــر مــن مــكان عمــل. المركــز اتصــل بعــدد مــن المتضرريــن، وخلــص إلــى النقــاط اآلتيــة:

العمال وقوانين العمل
ــن  ــر م ــدد كبي ــّدة لع ــات ع ــهدت احتجاج ــرة ش ــرة األخي الفت
حوا مــن أعمالهــم، دون  العّمــال، تصدرهــا العّمــال الذيــن ُســرِّ

ــباب للفصــل. ــود أس ــى دون وج ــبقا أو حت ــم مس إعالمه
ــي، يمكــن لصاحــب العمــل أن  ــون العمــل العمان بموجــب قان
ينهــي عمــل الموظــف الــذي ارتكــب أفعــاال يعتبرهــا القانــون 
بمثابــة أخطــاء نشــأت عنهــا خســارة ماديــة جســيمة دون 
االضطــرار إلــى دفــع تعويضــات. فــي بعــض الحــاالت، 
ــم  ــى تقدي ــاج إل ــى أن الشــركة ال تحت ــون فعــال عل ينــص القان
إشــعار أو دفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة. ويمكــن أن يشــمل فعــل 

“إلحــاق الضــرر الجســيم بمــكان العمــل أو العمــال”، علــى ســبيل المثــال، اســتخدام هويــة زائفــة أو 
ــل.  ــب عــن العم ــل أو اســتمرار التغي ــكان العم ــي م ــداء ف حــاالت الســكر أو االعت

ــل  ــه يجــوز لصاحــب العم ــى أن ــون أيضــا عل ــص القان وين
فصــل الموظــف دون إشــعار مســبق إذا ارتكــب انتهــاكا 
جســيما لواجباتــه علــى النحــو المتفــق عليــه فــي عقــد عملــه، 
ولكــن ال ُيعــرف بالتحديــد مــا يشــكل “انتهــاكا كبيــرا”. 
وتشــير شــركة محامــاة تقــدم المشــورة للشــركات األجنبيــة 
إلــى أن الموظفيــن المفصوليــن الــذي يرفعــون شــكاوى إلــى 
ــكاواهم  ــق ش ــدون، وتتعل ــبب، يتزاي ــا كان الس ــم، أي المحاك
إعــادة  و/أو  التعســفي  الفصــل  عــن  التعويــض  بشــأن 
ــر  ــل كان غي ــوا أن الفص ــم أن يثبت ــن عليه ــف، ولك التوظي

منصــف! وإذا ادعــى صاحــب العمــل أن العامــل المفصــول ارتكــب عمــال مــن أعمــال ســوء الســلوك 
الجســيمة، واتبــع اإلجــراء الصحيــح فــي فصــل العامــل، فقــد يكــون مــن الصعــب جــدا علــى العامــل 

ــواه. ــة دع ــت صح المفصــول أن يثب
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رغــم مســاهمة العّمــال -خصوصــاً الذيــن يعملــون فــي النفــط والغــاز- بمــا مقــداره %7 مــن رواتبهــم 
شــهريا، إال أنــه ليــس لديهــم حمايــة اجتماعيــة فــي حالــة تضررهــم مــن الفصــل التعّســفي.

ــا العمــال،  ــي قضاي ــا تنظــر ف ــة عــادة م ــة المتخصصــة، والمحاكــم المدني ال وجــود للمحاكــم العمالي
األمــر الــذي يســتغرق أشــهراً وأحيانــا أعوامــاً عــدة، مــا يــؤدي إلــى تراكــم الديــون ونشــوء قضايــا 

ــال المتضرريــن. ــة ضــّد العّم مالي

المــادة 37 مــن قانــون العمــل التــي تنــّص علــى )جــواز إنهــاء العقــد بعــد إعــالن الطــرف اآلخــر قبــل 
موعــد االنتهــاء بثالثيــن يومــا(، يــرى فيهــا العّمــال اســتغالالً كبيــراً لحقوقهــم. ترفــض الحكومــة إلــى 
اآلن تعديــل المــادة رغــم مطالبــات عّمــال ونقابــات واتحــادات بإلغائهــا أو تعديلهــا بمــا يوافــق حقوقهــم.
حســب مصــدر موثــوق للمركــز، آالف مــن ُعّمــال شــركات النفــط والغــاز تعرضــوا للتســريح حتــى 
اآلن، بعضهــم تــم تعويضهــم برواتــب 6 أشــهر )عبــارة عــن عــالوات أساســية فقــط وليــس الراتــب 
كامــال( ولــم يتــم توفيــر وظائــف بديلــه لهــم. البعــض اآلخــر تــم توظيفهــم مجــددا ولكــن فــي وظائــف 

بمزايــا ورواتــب أقــل، حيــث أن رواتــب بعضهــم أقــل %50 مــن رواتبهــم الســابقة.
ــر  ــة للتأثي ــن أي جه ــة ممارســة أنشــطتها دون تدخــل م ــة حري ــات العمالي ــح للنقاب ــل يتي ــون العم قان
فــي عملهــا، لكــن وزيــر القــوى العاملــة الحالــي أصــدر قــرارا وزاريــا فــي 2011 رقــم 294 نــّص 
علــى أنــه: ُيحظــر القيــام بإضــراب أو الدعــوة إليــه فــي المنشــآت التــي تقــدم خدمــة عامــة أو أساســية 

للجمهــور أو فــي المنشــآت النفطيــة والمصافــي البتروليــة والموانــئ والمطــارات.
العمالــة الوافــدة فــي الوظائــف الدنيــا ُتســتغل بعمــل ســاعات إضافيــة دون تعويضــات ماديــة، العديــد 

منهــم تضــرر مــن الفصــل التعســفي دون تعويضــات أو إيجــاد وظائــف بديلــة لــه. 
ــا  ــوم به ــي تق ــر الت ــم كل التدابي ــي، ورغ ــي العمال ــد الوع ــهدت تزاي ــرة ش ــنوات األخي ــم أن الس رغ
الســلطات المختصــة فــي عمــان لالســتمرار فــي اســتغالل حاجــة العمالــة المحليــة واألجنبيــة وتالفــي 
منحهــا حقوقهــا الكاملــة وترجيــح كفــة أصحــاب العمــل، إال أن فضــح االنتهــاكات فــي هــذا الجانــب 

يعــد عامــالً مهمــاً فــي تضييــق الخنــاق علــى الســلطات والقوانيــن الجائــرة.
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