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 Human rights بشر حقوق

  
  ** و لينا السعافين*قلم روری دوناقیه ب

   حميد بھشتی:برگرداننده
  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٩

  

  در عربستان سعودیئیکنيزی صدھا زن موريتانيا
  

که آنھا برای   در عربستان سعودی تجاوز شده است، در حالیئیق بشر به زنان موريتانيابنا بر گزارش فعاالن حقو

  .اشتغال بدانجا برده شده اند

 در ئی زن موريتانيا٩٠٠ بيش از (Middle East Eye-MEE)به گزارش يکی از فعاالن تيم سازمان ناظر خاورميانه 

به عربستان سعودی برده و به انجام کارھای ديگر مجبور گشته  به دام انسان فروشان افتاده، برای اشتغال ٢٠١۵سال 

  . اند

 در پايتخت موريتانيا زنان مزبور فکر می کنند "المھدی اولد لمرابط"طبق گزارش سازمان ناظر خاورميانه به نقل از 

  . زاری می گردندگمتخدکه پس از ورود بدانجا مجبور به انجام  به پرستاری يا آموزگاری اشتغال خواھند يافت در حالی

که معترض گشته و مقاومت نمودند مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی   برخی از اين زنان ھنگامی"لمرابط" ۀبه گفت

  .قرار گرفته، در اطاق ھای کوچک محبوس و به آنھا غذا داده نمی شد

رت کار در رياض برای مردان وزا.  کارگرانی را از موريتانيا وارد نمودً رسما٢٠١۵عربستان سعودی در آغاز سال 

و برای زنان جواز پرستاری، آموزگاری و ) زاریگرانندگی، گارسنی و خدمت(جواز اشتغال برای برخی مشاغل 

  .خدمتگزاری صادر نمود

می باشد بسياری از افراد، شانس خويش را در رفتن به عربستان % ٣٠به خاطر نرخ باالی بيکاری در موريتانيا که 

  .می باشد% ۴٠ ميليون جمعيت دارد باالی ۴نرخ فقر در موريتانيا که . بدينکار گشته انديافته وحاضر 

مند به رفتن به عربستان بودند ه وجود آمد تا از کسانی که عالقه  در اين زمينه به زودی بازار سياھی ب"لمرابط" ۀبه گفت

  .بھره برداری گردد و دولت موريتانيا نيز در قبال آن اقدامی ننمود

. ل دولت خارج بودواشخاصی آغاز نمودند به باز کردن دفاتر غيرقانوی و مخفی برای معامالت واسطگی که از کنتر

که مأموران دولت از آن مطلع  زنان مزبور را يکی يکی و مخفيانه به خارج می فرستند بدون آن «"لمرابط" ۀبه گفت

  .»گردند

 ١٢٠٠ می کنند که در آن ماھانه پرداخت ءودی قراردادی را امضاآنھا پيش از خروج از کشور و رفتن به عربسان سع

در . اين مبلغ دو برابر ميزان درآمد متوسط در موريتانيا می باشد.  ليره تضمين می گردد٢٨۵لایر سعودل، معادل 

سفر خود  ۀقرارداد مزبور ماده ای نيز قيد شده است که آنھا پس از ورودشان به عربستان موظف به بازپرداخت ھزين

  .می باشند
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اين به صاحبان شرکت ھای واسطه حق می دھد که در اولين ماه ھای اقامت آنان در عربستان حقوق آنھا را به خود 

  . سفر را برداشت کرده باشندۀکه تمامی ھزين اختصاص دھند تا زمانی

از آنان پس از ورد به عربستان . است حقوق آنھا بسيار کمتر از ميزانی است که در آغاز به آنھا قول داده شده ًمعموال

گذرنامه ھايشان را گرفته و قراردادھای بسته شده را لغو و قراردادھای جديدی با آنان بسته می شود که بر طبق آن، آنھا 

  .اری در منازلی می شوند که آنھا را بدانجا می فرستندگموظف به خدمت

   
  ُ درنواکشت، پايتخت آن کشور پس از بازگشت از عربستانئیزنان موريتانيا

فروخته شده بود از وی می شنود که از درج  با يکی از زنانی که به عربستان مصاحبهسازمان ناظر خاورميانه در 

  .گزارش سرگذشتش در عربستان در مطبوعات ھراس دارد

فعاليت ۀ اطالعات مزبور نتيج.  که تحمل کرده بودند تعريف کردندئیبسياری از زنان مزبور با استيصال از رنج ھا

نوان شھروندان فعال عليه نقض حقوق  در پايتخت آن کشور می باشد که تحت عئیگروه ديگری از فعاالن موريتانيا

  .  در عربستان عمل می کنند"ھارائيتی"کارگران زن 

 يکی از آنھاست گزارش می کند که کارگران زن مزبور در عربستان مجبور می "لمرابط"گروه فعاالن مزبور که 

. حقوقی به آنھا داده می شودکه نه تعطيالت آخر ھفته داشته و نه اضافی   ساعت کار کنند، در حالی١٨گردند روزانه 

  .برخی از آنان از صاحب کارھای سعودی ايراد می گيرند که تحت خشونت و تجاور جنسی قرار گرفته اند

اھالی موريتانيا را % ۴٠ به معنی آزاد شدگان است که "ھراتين" در نام گروه فعاالن مزبور مشتق از "ھرائيت" ۀواژ

.  ممنوع گشته است١٩٨١البته برده داری در . ھا بازماندگان بردگان می باشند "ھرائيتی"اری از يبس. شامل می شود

که دولت موريتانيا آن را جرم اعالم نمود و بنا بر گزارشات مکرر به خاطر مشکل بودن   طول کشيد تا آن٢٠٠٧اما تا 

يرا آنھا خود قادر به تأمين کسب سواد و آموزش، ھنوز بردگانی ھستند که به اربابان سابق خويش بازگشت نموده اند ز

  . زندگی خويش نبوده و به شرايطی شبيه بردگی بازگشت نموده اندۀھزين

 که با تصور زندگی بھتر حاضر به رفتن به عرستان سعودی شده و در وضعيت استثماری قرار گرفته "ھرائيتی"زنان 

 اين بدان خاطر است که اينکار به "لمرابط" ۀبه گفت.  دور می باشندئیل مأموران موريتانياواند، از دسترس کنتر

  .صورت منفرد و توسط دفاتر به ثبت نرسيده در بازار سياه در موريتانيا صورت می گيرد

در سال .  ميليون کارگر وارداتی در عربستان سعودی نزديک به يک سوم آنھا فاقد مدرک و قرارداد می باشند٩از 

اقدامی دوساله را برای اخراج کارگران بی جواز کار از کشور اعالم نمود و طی اين مدت نيم  دولت عربستان ٢٠١٣

  .ميليون از سه ميليون کارگر فاقد جواز را از کشور اخراج نمود

آنان به کارفرمايان خود وابسته . در عربستان سعودی نيمی از کارگران، مھاجر بوده و به نحوی تحت استثمار می باشند

بسياری از کارگران مزبور روزانه .  از حقوقی که در قوانين کار در نظر گرفته شده است بھره مند نمی باشندبوده و
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خوراکی که به آنان داده می شود . ساعت ھای زيادی بايد کار کنند و حقوقشان ماه ھا و بلکه سال ھا پرداخت نمی شود

  .رد تجاور قرار می گيرندکافی نبوده، تحت فشار روانی و جسمی و به لحاظ جنسی مو

 در قبال سوء استفاده از ھموطنان ئیکه مأموران موريتانيا بنا بر اخطار سازمان نگھبانان حقوق بشر در صورتی

  .خويش اقدام نمايند کاری می کنند که برای کشورفقيری مانند موريتانيا بی خطر نيست

ه در سازمان نگھبانان حقوق بشر برای عربستان سعودی ، يکی از کارشناسان امور خاورميان"ِآدام کوگل"به گزارش 

 نظير موريتانيا تأمين نمايد که دچار فقر بوده و فاقد منابع زير زمينی ئیسودآور است که نيروی کار خود را از کشورھا

  .برای بھره برداری می باشند تا قادر گردند اھالی خود را از دست برده فروشان نجات دھند

يژه، از جمله فيليپين، دولت موفق به مقرر نمودن حداقل حقوق برای شھروندان خويش که در عربستان اما در موارد و

  . گشته است،سعودی اشتغال دارند

ِبه دنبال گزارشات مکرر مبنی بر استثمار کارگران فيليپينی در عربستان سعودی، مأموران اين کشور واقع در جنوب 
 ليره و تضمين ميزانی از سطح زندگی که ٣۵٠حداقلی از حقوق ماھانه به ميزان شرقی آسيا از رياض خواھان پرداخت 

  .مشمول تعطيلی يک روز در ھفته می باشد، گشته اند

 ورود به کشور را ندادند، سرانجام عربستان ۀکه مأموران سعودی يک سال تمام به ھيج يک از اھالی فيليپين اجاز با اين

  .مجبور به قبول شرايط مزبور گشت

 از ادارات موريتانيا خواھان اين می باشد که "ھارائيتی"در حال حاضر سازمان شھروندان فعال مدافع حقوق کارگران 

به تازگی تظاھراتی . اقدام نموده و زنان ھموطن خويش را که نمی توانند عربستان سعودی را ترک نمايند، بازگردانند

  . بی نتيجه بود"لمرابط" ۀاما به گفت. ت عربستان سعودی برگزار شد، پايتخت موريتانيا در مقابل سفار"نواکشت"در 

  
  "نواکشت"تظاھرات مقابل سفارت عربستان سعودی در 

ب گشت و برخی از فعاالن سازمان شھروندان ليس سرکوو تظاھرات مزبور با اعمال خشونت توسط پ"لمرابط"ۀ به گفت

به . يک از خواسته ھای تظاھرکنندگان عمل ننمود  دستگير و مأموران دولت به ھيچ"ھارائيتی"مدافع حقوق کارگران 

به ھمين جھت اقدامات اعتراضی ديگری در آينده . او دولت به سادگی از توجه بدين موضوع چشم پوشی کرده استۀ گف

  . رفتصورت خواھد گ

 نيز دولت "سازمان نجده عليه برده داری" و ئیسنديکاھای کارگری و از جمله کنفدراسيون عمومی کارگران موريتانيا

ً سازمان ھای مزبور ھمچنين رسما. موريتانيا را تحت فشار نھاده اند تا دست برده فروشان را از اجتماع کوتاه نمايد

  .گشته اند که مايل به اشتغال در عربستان می باشندخواھان اقداماتی برای حمايت از کارگرانی 

 انسان فروشی را از سازمان ھای مربوطه در ۀ که ھمواره روزانه گزارشاتی در بارئی بين المللی سنديکاۀاتحادي

  . خواھان اقدام قاطع در اين زمينه گشته است"نواکشت"موريتانيا دريافت می دارد از 
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 موريتانيا می بايد به زودی برای آزادی زنانی که (IGB) ئی بين المللی سنديکاۀ اتحادي، دبير کل"شاران بارو" ۀبه گفت

جلو برده فروشان می بايد گرفته شده و آنھا می بايد .  اقدام نمايد،به عربستان سعودی برده شده و در آنجا بردگی می کنند

  . محاکمه گردند

 به ھنگام انتشار اين گزارش و درخواست موضعگيری، از پاسخ سفارتخانه ھای عربستان سعودی و موريتانيا در لندن

  .دادن بدان خودداری نمودند

   
  . بر روی تصوير کليک کنيدئیبرای شرکت در فراخوان اتحاديه بين المللی سنديکا

  

وی پس از .  او از اھالی روستای فلوجه واقع ميان المجدان و الجليل می باشندۀخانواد. عافين از نسل سوم پناھجويان فلسطينی استلينا الس**: 

وی اکنون در سازمان ناظر .  روزنامه نگاری آغاز به کار نمودۀ در زمين٢٠١١اخذ مدرک ديپلم ادبيات انگليسی در دانشگاه بيرزانت در 

  .دن کار می کندخاورميانه در لن

وی مرکز حقوق بشر در امارات را تأسيس نمود، اولين سازمانی که در امارات . روری دوناقی دبير اخبار سازمان ناظر خاورميانه می باشد*: 

  . حقوق بشر را آغاز نمودۀ عربی فعاليت در زمينۀمتحد

 
  

   ٢٠١۵بر و اکت۶ –برگرفته از تالکسکاال 
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