
 )2الكویت (قائمة المراقبة من الفئة 

ال تستوِف حكومة الكویت بشكل تام الحد األدنى من المعاییر الخاصة بالقضاء على االتجار بالبشر، ولكنھا  
وشملت ھذه الجھود اإلبالغ عن بیانات مصنفة ألول مرة، والتي سلطت   تبذل جھوداً كبیرة لتحقیق ذلك.

 الضوء على إدانة بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة االتجار بالبشر والتعرف على الضحایا الذكور. 
كما واصلت الحكومة تنفیذ برنامج "تمكین" لزیادة الرقابة على استقدام العمال األجانب وتوفیر حمایة أكبر 

ومع ذلك، لم تظھر الحكومة جھوداً متزایدة بشكل عام   مھاجرین المستضعفین عبر عملیة استقدام العمالة.لل
على قدرتھا    19-مقارنة بالفترة التي شملھا التقریر السابق، حتى مع  األخذ في االعتبار تأثیر جائحة كوفید 

اإلتجار المزعومة وحاكمت وأدانت حققت الحكومة في عدد أقل من جرائم  على مكافحة االتجار بالبشر.
عدداً أقل بكثیر من المتاجرین مقارنة بالسنوات السابقة، كما تعرفت على عدد أقل من الضحایا مقارنة  

خفضت الحكومة تمویلھا لبرامج حمایة ضحایا االتجار وعامالت المنازل  بالفترة المشمولة بالتقریر السابق.
ة إلى ذلك، لم تتخذ الحكومة أي خطوات جدیدة إلصالح نظام الكفالة  باإلضاف  للعام الثاني على التوالي. 

الخاص بالتأشیرات، والذي استمر في جعل العمال المھاجرین أكثر عرضة لالستغالل، وتحدیداً االتجار 
استمر بعض المسؤولین  استخدام التحكیم والعقوبات اإلداریة لتسویة المظالم التي یرفعھا العاملون   بالبشر.

مھاجرون، بما في ذلك عامالت المنازل،  بدال من التحقیق في ھذه القضایا كجرائم اتجار بالبشر؛ وقد أدى ال
التقاضي المطول وعملیات االستئناف الالحقة إلى امتناع معظم الضحایا المحتملین عن رفع دعاوى أمام 

ھویة الضحایا بشكل استباقي من قبل  أخیراً، لم تستخدم الحكومة بانتظام إجراءات معیاریة لتحدید  المحكمة.
جمیع مسؤولي الخطوط األمامیة وإحالتھم إلى خدمات الحمایة، وواصلت احتجاز ومقاضاة وترحیل ضحایا 
االتجار المحتملین أو الذین لم یتم التعرف علیھم، بمن فیھم الفارین من العمل القسري، دون الفحص للكشف  

 .2صنیف الكویت إلى قائمة المراقبة من الفئة لذلك تم تخفیض ت عن مؤشرات االتجار. 

 التوصیات ذات األولویة: 

• االستمرار في تعزیز جھود تطبیق القانون للتحقیق في جرائم االتجار ومحاكمة مرتكبیھا وإدانتھم، بما 
بدالً من   2013فیھم المواطنین الكویتیین والمسئولین الذین یُزعم تواطؤھم، وفقاً لقانون مكافحة االتجار لعام 

• الفحص بشكل استباقي للكشف عن مؤشرات االتجار بین الفئات  القوانین الجنائیة األخرى، عند االقتضاء.
السكانیة الضعیفة، بما في ذلك أولئك الموجودین في مالجئ الحكومة والسفارات والمعتقلین بسبب انتھاكات  
قوانین الھجرة أو "الدعارة"، أو أولئك الذین یفرون من أرباب العمل المسیئین ویواجھون اتھامات مضادة،  

عدم معاقبة الضحایا أو ترحیلھم بشكل غیر قانوني بسبب أفعال غیر قانونیة أجبرھم المتاجرون  لضمان 
• إجراء إصالحات على نظام التوظیف القائم على الكفالة، بما في ذلك السماح لجمیع  بالبشر على ارتكابھا. 

العمل، وضمان عدم  العمال في أي وقت بتبدیل أصحاب العمل ومغادرة البالد دون طلب موافقة صاحب 
• زیادة مقدار التدریب  فرض رسوم توظیف على العمال وزیادة الرقابة على وكاالت وشركات التوظیف.

لجمیع المسؤولین المعنیین والمنظمات غیر الحكومیة على آلیة اإلحالة الوطنیة لتعزیز إجراءات التعرف  
الرسمیة لجمیع المستجیبین في الخطوط األمامیة  االستباقي واإلحالة وضمان الوصول إلى المبادئ التوجیھیة 

• ضمان الوصول دون عوائق إلى المأوى الحكومي للضحایا   الستخدام ھذه اإلجراءات بشكل روتیني. 
الذین یقومون بإحالة أنفسھم وال یطلبون تقدیم شكوى لدى السلطات لمنحھم حق الوصول إلى الملجأ وتوفیر  

• إنشاء خدمات حمایة خاصة للضحایا الذكور، بما في ذلك اإلقامة وتحدید  اء.التمویل الكافي لعملیات اإلیو
 إجراءات وصولھم إلى الرعایة. 
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• التزاماً بقانون العمل الكویتي، زیادة عدد التحقیقات والمالحقات القضائیة ألصحاب العمل الذین   
بات على مصادرة جوازات السفر  یصادرون جوازات سفر العمال الوافدین بشكل غیر قانوني، وتشدید العقو

• تعزیز الجھود لمقاضاة جرائم العمل القسري المحتملة جنائیاً بدالً من  لردع الجناة المحتملین في المستقبل.
إداریاً وإحالة القضایا ذات مؤشرات اإلتجار، مثل الشكاوى المتعلقة بعدم دفع األجور، ومصادرة جوازات  

 محتملة.  اتجارفیھا كجرائم  السفر، وتقیید الحركة، للتحقیق 
 
• مواصلة تعزیز إنفاذ قانون العمالة المنزلیة لضمان حمایة حقوق عامالت المنازل من خالل إتاحة فرصة   

أكبر لعامالت المنازل لتقدیم شكوى إلى السلطات وزیادة عملیات التفتیش على وكاالت التوظیف المسجلة 
د اللجنة الوطنیة الدائمة بكامل أعضائھا لتنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة  • استئناف انعقا  والوكاالت االحتیالیة.

 لمكافحة اإلتجار بالبشر.   لمنع اإلتجار بالبشر وتعزیز تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة
 سیما • توسیع الجھود لزیادة الوعي بشأن الحمایة الحالیة للعمال والعقوبات المفروضة على المتاجرین، ال  

بین الفئات السكانیة الضعیفة، بما في ذلك العمال المھاجرون وعامالت المنازل، وكذلك أصحاب العمل 
• بالنظر إلى المخاوف الكبیرة بشأن مؤشرات العمل القسري في  وأصحاب الشركات ووكاالت التوظیف.

 لى الخدمات المناسبة. البعثات الطبیة الكوبیة، یجب فحص المھنیین الطبیین الكوبیین وإحالتھم إ

  المالحقة القضائیة

خفضت الحكومة  جھود إنفاذ القانون، وأبلغت عن عدد أقل بكثیر من التحقیقات والمحاكمات واإلدانات  
المتعلقة باالتجار مقارنة بالسنوات السابقة واستمرت في إدانة المتاجرین، بمن فیھم مسؤولین یُزعم أنھم  

 قوانین جنائیة أخرى بدالً من قانون مكافحة االتجار.متواطئین، بموجب 
ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن بیانات مصنفة عن إنفاذ القانون ألول مرة، والتي سلطت الضوء على إدانة   

االتجار   2013یجّرم قانون مكافحة االتجار لعام  بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة االتجار بالبشر.
عاماً بالنسبة  15لجنسي واالتجار بالعمالة، وینص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ألغراض االستغالل ا

للجرائم التي تتضمن ضحیة من الذكور البالغین، والسجن لمدة تصل إلى مدى الحیاة للجرائم التي تتضمن 
ة لإلتجار  وكانت ھذه العقوبات صارمة بما فیھ الكفایة، وبالنسب  ضحیة من اإلناث البالغات أو األطفال.

ألغراض االستغالل الجنسي، تتناسب مع العقوبات المنصوص علیھا للجرائم الخطیرة األخرى، 
، ألغت المحكمة الدستوریة إحدى مواد قانون مكافحة االتجار بالبشر  2019في أبریل/نیسان  كاالغتصاب. 

بند یقوض االستقالل كانت تلزم القضاة بإصدار حكم في قضایا االتجار، وذلك بحجة أن ال 2013لعام 
نتیجة لذلك، أصبح لدى القضاة سلطة تقدیریة واسعة  القضائي ویمنع القضاة من ممارسة السلطة التقدیریة.

ما زال مكتب النائب العام   لتأجیل وتأخیر إصدار األحكام في قضایا االتجار، أسوة بالقضایا األخرى.
لتأشیرات المزیفة والمتاجرة فیھا، أو احتجاز األجور  ووزارة الداخلیة یشترطان محاكمة كافة قضایا شراء ا 

وجوازات السفر لمدة تزید عن ثالثة شھور، أو إجبار األشخاص على أداء أعمال تختلف عن األعمال 
 المتفق علیھا في عقد العمل، وفقاً لقانون مكافحة االتجار ولیس قانون العمل.

الحتفاظ بوحدات متخصصة في االتجار بالبشر داخل استمرت وزارة الداخلیة ومكتب النائب العام في ا
في   منظماتھما الخاصة، وللمرة األولى، قدمت الحكومة بیانات مفصلة عن إنفاذ القانون وفقاً لنوع االتجار.

حالة في الفترة المشمولة بالتقریر   46حالة اتجار محتملة، مقارنة بـ   23، حققت الحكومة في 2021عام 
حالة   22و، كانت واحدة تتعلق باالتجار بالجنس لمشتبھ بھ واحد، 23ه الحاالت الـ ومن بین ھذ السابق.

یت
كو

ال
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من المشتبھ  21قضیة عمل قسري تتضمن  14ظلت  من المشتبھ بھم.  29تتعلق بالعمل القسري، تتضمن 
ؤولون  خالل الفترة المشمولة بالتقریر، بدأ المس بھم قید التحقیق حتى نھایة الفترة المشمولة بالتقریر. 

  109قضیة تتضمن  35محاكمة قضیتین من قضایا العمل القسري تتضمن ثمانیة من المشتبھ بھم، مقارنة بـ 
أدانت الحكومة اثنین من المتاجرین في قضیة عمل قسري بموجب قانون  . 2020من المشتبھ بھم في عام 

أدانت محكمة  غیر محددة. بموجب قوانین  2020متاجراً في عام  28مكافحة اإلتجار، مقارنة بإدانة 
سنوات مع األشغال الشاقة وعلى زوجھا لمدة عام بتھمة  10الجنایات وحكمت على امرأة كویتیة بالسجن 

اتھمت المحكمة كال الشخصین بفرض العمل القسري   االعتداء على عاملة منزل وتعذیبھا حتى الموت. 
عقوبات. وكانت ھذه ھي المرة األولى التي تبلغ بموجب قانون مكافحة اإلتجار واالعتداء بموجب قانون ال

في السنوات السابقة، لم   .2013فیھا الحكومة عن إدانة بالعمل القسري بموجب قانون مكافحة اإلتجار لعام 
وعلى نحو منفصل، حوكم اثنان من المتھمین في  تحدد الحكومة القوانین التي تستخدمھا إلدانة المتاجرین. 

مكافحة االتجار بالبشر بسبب فرض العمل القسري، لكن تمت إدانتھما بموجب قانون األصل بموجب قانون 
العقوبات وقانون العمل وقانون إقامة األجانب وُحكم علیھما بالسجن لمدة ثالث سنوات ونصف مع األشغال 

،  2021 متھماً في عام 42كما ألغت الحكومة سبع إدانات في قضیة واحدة عند االستئناف وبرأت  الشاقة. 
 . 2020متھماً في عام  13مقارنةً بتبرئة 

ظل الفساد والتواطؤ الرسمي في جرائم االتجار والجرائم المتصلة باالتجار مصدر قلق كبیر خالل الفترة  
وفي حین بذلت الحكومة جھوداً في مجال إنفاذ القانون بشأن القضایا التي یُزعم تورط  المشمولة بالتقریر. 
رائم متعلقة باالتجار، إال أنھا لم تبلغ عن أي تحقیقات أو محاكمات أو إدانات جدیدة مسؤولین فیھا في ج

یُزعم أن بعض المسؤولین الحكومیین باعوا  .2013لموظفي الحكومة بموجب قانون مكافحة االتجار لعام 
في   تأشیرات عمل لجھات توظیف غیر قانونیة أو مباشرة إلى عمال مھاجرین، مما قد یسھل االتجار.

، أفادت الحكومة أنھا أیدت إدانة من خالل حكم نھائي في محكمة النقض من الفترة 2021مایو/أیار 
المشمولة بالتقریر السابق مع حكم بالسجن لمدة ثالث سنوات مع األشغال الشاقة لعقید شرطة سابق بوزارة  

وبحسب ما ورد  الى الكویت.  الداخلیة وشركائھ المصریین لتسھیلھم بشكل غیر قانوني دخول مئات العمال
لیس    عامالً مھاجراً  1200أدار العقید في وزارة الداخلیة شركة وھمیة جلبت إلى الكویت ما یقرب من 

أیدت المحكمة الحكم بأن العقید وشركاءه انتھكوا قانون  لدیھم تصاریح إقامة ساریة وكانوا عرضة لالتجار. 
في قضیة منفصلة   التجار بالبشر وغسیل األموال لعدم كفایة األدلة. لكنھا برأت المتھمین بتھمة ا -اإلقامة 

عن الفترة المشمولة بالتقریر السابق تتعلق ببرلماني سابق من بنغالدیش وعدد من المسؤولین الكویتیین، 
أفادت مصادر إعالمیة أن محكمة النقض أیدت إدانة النائب السابق برشوة مسؤولین كویتیین إلصدار 

رفع عقوبة النائب من أربع سنوات  2021عمل، وأصدرت حكماً نھائیاً في نوفمبر/ تشرین الثاني تأشیرات 
ملیون دینار كویتي  2.7ملیون دوالر) إلى  6.29ملیون دینار كویتي ( 1.9إلى سبع سنوات وغرامة قدرھا 

البدایة اتھامات إلى النائب ووفقاً لوسائل اإلعالم، وجھت إدارة التحقیقات الجنائیة في  ملیون دوالر). 8.94(
البنغالدیشي السابق باالتجار بالبشر وغسل األموال وتعذیب موظفي شركتھ  بناًء على شكاوى من خمسة 

كما أفادت مصادر إعالمیة أن المحكمة أیدت إدانات الرشوة وأصدرت  عمال مھاجرین بنغالدیشیین. 
امة للقوى العاملة ووكیل مساعد سابق لوزارة الداخلیة،  مسؤول كویتي كبیر في الھیئة الع أحكاماً مماثلة بحق

قدمت شركة النائب البنغالدیشي رشوة لمسؤولین كویتیین   في نفس القضیة المتعلقة بالنائب البنغالدیشي. 
لجلب آالف العمال البنغالدیشیین بعقود حكومیة مزورة أو منتھیة الصالحیة، مما جعلھم عرضة لالتجار  

دوالر) لكل منھم مقابل الحصول على   9,930دینار كویتي ( 3000لضحایا ما یصل إلى بالعمالة، دفع ا
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كما تضمن الحكم النھائي إدانة عضو  تأشیرة، فقط لیجدوا أنھ لیس لدیھم عمل عند وصولھم إلى الكویت.
سبع سابق في مجلس النواب الكویتي، الذي تمت تبرئتھ في األصل من جمیع التھم، والحكم علیھ بالسجن 

 ملیون دوالر).   2.45ألف دینار كویتي ( 740سنوات وغرامة قدرھا 

محتملة، وعادة ما  اتجارلم تصنف السلطات الكویتیة بشكل روتیني أو تحقق في انتھاكات العمل كجرائم 
خالل الفترة المشمولة بالتقریر، أنشأت وزارة الداخلیة   تعاملت مع ھذه الحاالت على أنھا مخالفات إداریة. 
 خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى المتعلقة باالتجار حصراً. 

أن  ، إال2021مكالمة منذ إنشائھ في أكتوبر/ تشرین األول  95على الرغم من أن الخط الساخن تلقى  
عالوة على ذلك، أفاد  المسؤولین لم یحیلوا أي شكاوى إلى مكتب النائب العام التخاذ إجراءات جنائیة. 

المسؤولون أن معظم المكالمات الواردة كانت تتعلق بانتھاكات قانون العمل التي لم تستوف الحد األدنى 
مثل االعتداء أو إساءة معاملة عامالت   إذا كانت الشكوى تتعلق بانتھاك جسیم، محتملة. اتجارللتأھل كقضیة 

لم تقاِض الحكومة بعض قضایا   المنازل، كانت السلطات تحیل القضیة مباشرة إلى مكتب النائب العام.
اإلساءة لعامالت المنازل بسبب نقص األدلة أو شھادات الشھود. عالوة على ذلك، اختارت بعض عامالت  

نھایة المطاف عدم المضي قدماً في إجراءات المحكمة بسبب عدم المنازل الالتي وقعن ضحایا لإلساءة في 
ونتیجة لذلك، كانت المالحقة القضائیة تتم فقط للقضایا   كفایة الدعم الحكومي وفترات المحاكمات المطولة.

 -والتي انطوت  عادةً على األذى البدني الجسیم أو الوفاة  -الخطیرة المتعلقة بسوء معاملة خدم المنازل  
انت تحاكم كمخالفات لقوانین جنائیة أخرى، وفي بعض األحیان كعمل قسري بموجب قانون مكافحة  وك

أفادت إحدى الدول المصدرة للعمالة أنھ تم إسقاط بعض قضایا االعتداء الجنسي على عامالت  االتجار. 
عالوة  لوزارة الداخلیة.   المنازل بسبب عدم كفایة جمع األدلة من قبل اإلدارة العامة لألدلة الجنائیة التابعة

على ذلك، أفادت إحدى المنظمات غیر الحكومیة أنھ في الحاالت التي تكون فیھا اتھامات االتجار مصحوبة  
 بتھم جنائیة أخرى، فإن الحكومة ستختار توجیھ تھم جنائیة أخرى ضد المتھمین بدالً من تھمة االتجار.  

ادت وزارة الداخلیة أنھا أجرت دورتین تدریبیتین للضباط في  ، أف2021اعتباراً من نوفمبر/ تشرین الثاني 
كما شملت مواضیع اإلتجار في تدریبھا الفصلي العام، بما في ذلك قانون مكافحة   إدارة التحقیقات الجنائیة. 

عالوة على ذلك، أفادت وزارة الداخلیة أن   اإلتجار، والتعرف على الضحایا، واستراتیجیات جمع األدلة.
 دورات التدریبیة في أكادیمیة الشرطة تضمنت موضوعات ركزت على االتجار وحقوق اإلنسان. بعض ال

، أجرت الھیئة العامة للقوى العاملة سبع دورات تدریبیة بالتعاون 2021اعتباراً من نوفمبر/ تشرین الثاني 
ة في التوظیف،  مع منظمتین دولیتین، ومّولت التدریبات على وجھ التحدید حول الممارسات األخالقی

وبناًء على طلب الحكومة، شارك   ومصطلحات االتجار، ومسؤولیة الحكومة عن حمایة ضحایا االتجار. 
أعضاء اللجنة الوطنیة الدائمة المعنیة بتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر (اللجنة الوطنیة) 

منظمات دولیة حول التعرف على الضحایا،   والمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة في ورشتي عمل بقیادة
وقانون مكافحة اإلتجار الكویتي، واإلطار القانوني الدولي لالتجار، وآلیة اإلحالة الوطنیة، واألسالیب التي  

بسبب الجائحة، لم یقدم معھد الكویت للدراسات القضائیة    یتعین اتباعھا عند إجراء مقابالت الضحایا. 
أفادت إدارة استقدام العمالة المنزلیة   ارة العدل  تدریبات خالل الفترة المشمولة بالتقریر. والقانونیة التابع لوز

أنھا طلبت تدریباً متعلقاً باالتجار لتحسین مھارات موظفیھا والمحققین في التعرف على الضحایا، لكن  
 التدریب لم یتم تنفیذه خالل الفترة المشمولة بالتقریر.  

  الحمایة
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ة  جھودھا لحمایة ضحایا االتجار، وحددت ھویة عدد أقل بكثیر من الضحایا مقارنة بالفترة  خفضت الحكوم
ومع ذلك، أبلغت الحكومة عن  المشمولة بالتقریر السابق وخفضت تمویلھا لدعم خدمات المالجئ والحمایة. 

بیانات مفصلة لتحدید ھویة الضحایا حسب نوع الجنس ألول مرة، والتي سلطت الضوء على تحدید الضحایا 
من الذكور   11ضحیة اتجار خالل الفترة المشمولة بالتقریر، بما في ذلك  17تعرفت الحكومة  الذكور. 

من ضحایا االتجار خالل    103فاضاً كبیراً عن تحدیدھا لـ البالغین وستة من اإلناث البالغات. وكان ذلك انخ
أحالت الحكومة اثنتین من تلك الضحایا إلى ملجأ حكومي، وتم التعرف  الفترة المشمولة بالتقریر السابق. 

ولم   على ثالث ضحایا من خالل عملیة فحص المأوى الحكومي بعد إدخال الضحایا إلى مركز الرعایة. 
ذا كان الضحایا االثني عشر اآلخرین  الذین تم التعرف علیھم قد حصلوا على خدمات أم تذكر الحكومة ما إ

ال، ونظراً ألن الملجأ كان متاحاً فقط للمھاجرات المستضعفات، فقد الحظ المراقبون أنھ في معظم الحاالت،  
اعتباراً من  رى. طلب الضحایا الذكور الذین تم تحدیدھم المساعدة من سفاراتھم أو مجموعات الدعم األخ

عاملة معرضة لالتجار في المأوى   160، أفادت الحكومة بأنھا ساعدت 2021نوفمبر/ تشرین الثاني 
من   138وشمل ذلك  خالل الفترة المشمولة بالتقریر السابق.  461الحكومي، وھو انخفاض مقارنة بـ 

عمالة المنزلیة إلى المأوى. أما العامالت عامالت المنازل المعرضات لالتجار الالتي أحالتھن إدارة استقدام ال
األخریات المعرضات لالتجار فقد قمن بإحالة أنفسھن أو تمت إحالتھن من قبل منظمات غیر  22الـ 

أفادت منظمات غیر حكومیة أن غالبیة الذین تم قبولھم في الملجأ كانوا ضحایا محتملین للعمل  حكومیة.
بما في ذلك ساعات العمل المفرطة وتأخر دفع األجور، أو رغبوا  القسري وفروا من ظروف العمل السیئة، 

استخدم المأوى عملیة فحص لتحدید وتصنیف أنواع االنتھاكات وتحدید ما  في العودة إلى بلدانھم األصلیة. 
  160إذا كان أي من المقیمین ضحیة اتجار. خالل الفترة المشمولة بالتقریر، أفادت الحكومة أنھ من بین 

تم إدخالھن إلى الملجأ، تم التعرف على ثالث ضحایا اتجار محتمل من خالل عملیة الفحص ھذه   امرأة
في المقابل، حددت  وتمت إحالتھن إلى وحدة مكافحة االتجار التابعة لوزارة الداخلیة لمزید من التحقیق. 

 ضحیة اتجار خالل السنة المشمولة بالتقریر.   24منظمة دولیة  

لتحدید حاالت االتجار ومنعھا،  2019یة آلیة اإلحالة الوطنیة التي تم اعتمادھا في عام نفذت اللجنة الوطن
 وتضمنت اآللیة ست مراحل تتراوح من التعرف االستباقي على الضحایا إلى إعادتھم بأمان إلى بلدانھم.

اإلجراءات  على الرغم من أن الحكومة أفادت بأن مسؤولي الخط األمامي والمحققین استمروا في اتباع 
المنصوص علیھا بشأن التعرف على الضحایا واستخدموا آلیة اإلحالة الوطنیة إلحالة العمال الذین تعرضوا 

لإلساءة وضحایا االتجار المحتملین إلى الملجأ، وأفادت منظمة دولیة أن اآللیة لم یتم استخدامھا بشكل 
كومة إلى أن آلیة اإلحالة الوطنیة لیست  عالوة على ذلك، أشارت الح منھجي من قبل جمیع المسؤولین. 

خالل   وثیقة متاحة للجمھور، مما یحد على األرجح من استخدام أصحاب المصلحة لھا من خارج الحكومة.
الفترة المشمولة بالتقریر، أفاد الملجأ الذي تدیره الحكومة بأنھ تلقى إحاالت من السفارات والمنظمات غیر 

كان المأوى یعمل بمثابة   والكنائس والمواطنین وغیرھم من العمال المھاجرین. الحكومیة والمنظمات الدولیة 
مرفق متكامل الخدمات، یقدم الرعایة الطبیة والنفسیة، والغذاء، والدعم المتعلق بإعادة التأھیل، وإمكانیة  

ة في إعادة الوصول إلى المسئولین من مختلف الوزارات لتیسیر الحصول على المساعدة القانونیة والمساعد
استمرت المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة في الوصول إلى الضحایا وأبلغت  العمال إلى بلدانھم.

أتیح للمقیمین في الملجأ    عن مساعدة الملجأ للعاملین  في العودة إلى بلدانھم أو العثور على عمل جدید. 
كانت المالجئ مزودة  نونیة، فضالً عن حریة التنقل. إمكانیة الوصول إلى الھواتف المحمولة والمساعدة القا

أفادت منظمة دولیة أن متوسط عدد المقیمین  ساعة في الیوم. 24بمشرفین وطاقم طبي ومحققین على مدار 
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مقیماً یومیاً إلى ما یقرب   250- 200في الملجأ قد انخفض بشكل كبیر خالل السنوات القلیلة الماضیة، من 
عالوة على ذلك، أفادت إحدى المنظمات غیر الحكومیة   ل الفترة المشمولة بالتقریر. مقیماً خال 40-20من 

أن المأوى الحكومي لم یسمح لعامالت المنازل الالتي كن ضحایا محتمالت بإحالة أنفسھن دون تقدیم شكوى 
مجھولي الھویة دون إلى إدارة استقدام العمالة المنزلیة أوالً، األمر الذي قد یكون ترك بعض ضحایا اإلتجار 

خالل الفترة المشمولة بالتقریر السابق، أعلن   الحصول على رعایة كافیة خالل الفترة المشمولة بالتقریر.
وزیر الشؤون االقتصادیة ووزیر الشؤون االجتماعیة أن الشركات التي أحیلت إلى مكتب النائب العام بتھمة  

عن طریق االحتیال في وظیفة وھمیة، ملزمة بتغطیة   تجارة التأشیرات، حیث تقوم الشركة بتعیین عامل
جمیع التكالیف ذات الصلة بإیواء العاملین المسجلین لدیھا وإعادتھم إلى بلدانھم. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة 
عما إذا كان ھذا اإلعالن قد تم تنفیذه أو ما إذا كانت أي من الشركات التي أحیلت إلى مكتب النائب العام قد  

 تكالیف المأوى للعاملین لدیھا وإعادتھم إلى بلدانھم خالل الفترة المشمولة بالتقریر. دفعت 

دینار كویتي  77,017، أنفقت الحكومة 2021من ینایر/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرین الثاني  
دوالر) على عملیات إیواء عامالت المنازل وبرامج حمایة ضحایا االتجار بالبشر. تمت مقارنة   255,020(

 6.62ر كویتي (ملیون دینا   2و 2020دوالر أمریكي) في عام  332,350دینار كویتي ( 100,370ذلك بـ 
، على الرغم من أن الحكومة لم تذكر ما إذا كانت ھذه المبالغ قد تم تخصیصھا 2019ملیون دوالر) في عام 

كمیزانیة إجمالیة لعملیات اإلیواء وبرامج الحمایة أو فقط المبلغ الذي تم إنفاقھ خالل العام على مثل ھذه  
إیواء خاصة بھما لعامالت المنازل، وقد عملت ھاتان   كان لدى سفارتي الفلبین والھند أماكن المبادرات.

السفارتان بشكل وثیق مع الحكومة الكویتیة للحصول على تعویضات وانتصاف قانوني لمواطنیھما الذین 
أفادت منظمات دولیة ومنظمات المجتمع المدني أن السفارات  تعرضوا لظروف عمل استغاللیة في البالد.

سمیة لمواطنیھا، وظلت ھناك مزاعم تفید بأن موظفي السفارات سّھلوا بشكل األخرى لدیھا مالجئ غیر ر
غیر الئق توظیف عمال من ھذه المالجئ من خالل توفیر فرص عمل جدیدة للعاملین عن طریق قنوات  

مقابل ذلك، مما أدى إلى عدم معرفة عدد العمال المعرضین لالتجار أو الذین قد   رشاويغیر قانونیة وتلقي 
بالتعاون مع منظمات دولیة وسفارات أجنبیة، یمكن للحكومة أن تساعد   ون لالتجار بھم من جدید. یتعرض

في حالة الترحیل اإلداري للعمال المھاجرین   الضحایا في استعادة الوثائق وتمویل عودتھم إلى بلدانھم. 
ت الصلة من أصحاب المعرضین لالتجار، قدم المسؤولون تذاكر طیران وعملوا على تعویض التكالیف ذا

سمحت الحكومة للضحایا المقیمین في المأوى التابع لھا إما بتبدیل أصحاب العمل وكفالء  العمل المتھمین.
التأشیرة أو إعادتھم إلى بلدانھم األصلیة بمجرد تسویة وضع إقامتھم أو انتظار تسویة قضیة قانونیة أو 

كذلك، بمجرد قبول المأوى للضحیة، ال یمكن   سابق. فواتیر غیر مدفوعة، دون موافقة كفیل التأشیرة ال
لم تذكر الحكومة أنھا أبعدت عماالً یواجھون االنتقام أو العقاب في   ألصحاب العمل رفع دعاوى "فرار".

وبدالً من ذلك، سمحت الحكومة لجمیع ضحایا االتجار بتغییر أصحاب العمل والحفاظ على اإلقامة   بلدانھم. 
ة توطینھم في دولة ثالثة بناًء على طلب الضحایا؛ ومع ذلك، اختار معظم سكان المأوى في الكویت أو إعاد
من المھاجرین  185، أعادت الحكومة 2021اعتباراً من نوفمبر/ تشرین الثاني   العودة إلى بلدانھم. 

ین دولیتین،  ، وبالتعاون مع منظمت2022المعرضین لالتجار إلى بلدانھم األصلیة، واعتباراً من مارس/ آذار  
من عامالت المنازل   115قدمت المساعدة إلعادة التوطین، ودعم إعادة اإلدماج، والمساعدة في عبور 

المعرضات لالتجار من دول لیس لدیھا تمثیل دبلوماسي في الكویت، كن بحاجة إلى الحصول على وثائق  
من المقیمین في المأوى إلى   617حكومة وبالمقارنة، خالل الفترة المشمولة بالتقریر السابق، أعادت ال  سفر. 

 بلدانھم األصلیة. 

الكویت
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 استمرت السلطات في اعتقال واحتجاز وترحیل بعض العمال الذین فروا من أصحاب عملھم دون إذن.
كانت مخاطر التعرض للعقاب، عالوة على المحاكمات المطّولة والرسوم القانونیة المرتفعة للغایة تثني 

لشرطة أو السلطات األخرى لطلب الحمایة واالنتصاف القانوني المناسب تعویضاً  العمال عن اللجوء إلى ا
عالوة على ذلك، لم یكن من غیر المألوف أن یتقدم الكفالء بشكاوى مضادة مثل  عن تعرضھم لالستغالل.

د أدى وق "الفرار" بحق العاملین لدیھم، بمن فیھم ضحایا االتجار الذین أبلغوا عن تعرضھم لسوء المعاملة.
وفقاً لقانون العمالة المنزلیة   ھذا في بعض األحیان إلى إبعاد العاملین والضحایا إداریاً أو احتجازھم. 

)، یمكن للحكومة أن تتھم عاملة المنازل بالفرار بعد سبعة أیام من تسجیل صاحب العمل للتھمة، ما  68/15(
 و الحضور إلى الملجأ الحكومي.لم تقم العاملة بإخطار إدارة استقدام العمالة المنزلیة أ

خالل الفترة المشمولة بالتقریر، أفادت منظمة غیر حكومیة وإحدى الدول المصدرة للعمالة أن عامالت   
المنازل واجھن صعوبة في الوصول إلى إدارة استقدام العمالة المنزلیة لتقدیم شكوى أو طلب المساعدة، 

ي دون تقدیم شكوى أوالً إلى إدارة  استقدام العمالة  وُحرم بعض العمال من الوصول إلى ملجأ حكوم
بالنسبة لعامالت المنازل اللواتي لم یقمن أو لم یكن بمقدورھن إبالغ الحكومة بتركھن صاحب  المنزلیة. 

العمل، فإن العاملة كانت عرضة لالعتقال واالحتجاز لمدة تصل إلى ستة أشھر ودفع غرامات والترحیل.  
كان ھناك خوف   یل مصحوباً بمنع من الدخول إلى الكویت لمدة ست سنوات على األقل.وعادة ما كان الترح

مستمر وسط مجتمعات العاملین بأن لجوئھم إلى السلطات قد یؤدي إلى الترحیل أو السجن أو اإلعادة 
ضحایا  أفادت الحكومة أن المدعین العامین قاموا طواعیة بالتقاضي نیابة عن ال القسریة إلى أصحاب العمل.

باستخدام بیاناتھم الشفویة والمكتوبة. ومع ذلك، لم یكن لدى الحكومة قوانین خصوصیة لحمایة الضحایا من  
 االنتقام المحتمل، وفي كثیر من األحیان لم توفر الرعایة الكافیة للضحایا طوال مدة اإلجراءات القانونیة.

المدعى علیھم في القضایا الجنائیة ورفع  وأفادت الحكومة أن بإمكان الضحایا الحصول على تعویض من 
دعاوى ضد المتاجرین بھم للحصول على تعویضات، لكن معظمھم اختاروا بدالً من ذلك تسویة دعاواھم 

ذكرت وسائل اإلعالم أن الحكومة كانت توّجھ التسویات التي تم التوصل إلیھا   والعودة إلى بلدانھم األصلیة.
المدنیة الفردیة ضد أرباب العمل، إال أن الحكومة لم تذكر مقدار التعویضات المدنیة أو استجابة للدعاوي 

 استرداد الحقوق الذي ُدفع خالل العام.

  الوقایة من االتجار

واصلت الحكومة جھودھا لمنع االتجار بالبشر، على الرغم من أنھا لم تتخذ أي خطوات جدیدة إلصالح  
جعل العمال المھاجرین عرضة بدرجة كبیرة لالستغالل، بما في ذلك  نظام الكفالة، الذي استمر في

، خالل الفترة المشمولة بالتقریر؛ ومع ذلك، 2018لم تجتمع اللجنة الوطنیة  التي أَنشئت عام  االتجار. 
ة  اجتمع فریق العمل داخل اللجنة المكلفة بتنفیذ استراتیجیة الحكومة لمكافحة االتجار بالبشر وآلیة اإلحال

وضمت اللجنة الوطنیة ممثلین عن وزارة   الوطنیة للمھاجرین ثالث مرات خالل الفترة المشمولة بالتقریر. 
العدل، ووزارة الخارجیة، ووزارة اإلعالم، ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، ووزارة الشؤون  

ار بالبشر، وإدارة شؤون اإلقامة  االجتماعیة، ووزارة التربیة والتعلیم، ووزارة الصحة، وإدارة مكافحة االتج 
أفادت الحكومة أن الوكاالت المكلفة   التابعتین لوزارة الداخلیة، وآلیة اإلحالة الوطنیة، ومكتب النائب العام.

بمكافحة االتجار بالبشر، بما فیھا تلك الموجودة في اللجنة الوطنیة، استمرت في العمل خالل الفترة 
من أن عملیاتھا كانت محدودة بسبب قیود الجائحة، حیث ظلت معظم  المشمولة بالتقریر، على الرغم
قدمت الحكومة، بالتعاون مع   في المائة من الموظفین فقط.  60إلى  30الكیانات الحكومیة تعمل بنسبة 
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منظمة دولیة، دعماً مالیاً وقامت بحمالت توعیة عامة في مراكز التسوق والمطار الدولي للتوعیة باالتجار  
وشارك العدید من المسؤولین أیضاً في  والتحذیر من استخدام شركات استقدام عمالة غیر قانونیة.  بالبشر

رسائل التوعیة بمكافحة االتجار بالبشر على محطات التلیفزیون واإلذاعة المحلیة ومنصات وسائل التواصل  
ھم، وقد نُشرت ھذه استمرت الحكومة في توزیع نشرات لتثقیف العمال المھاجرین بحقوق االجتماعي.

، 2021في یولیو/ تموز  النشرات بسبع لغات وُوزعت في المطارات والسفارات ووكاالت استقدام العمالة. 
أفادت الحكومة، بالتنسیق مع منظمة دولیة، أنھا نظمت حملة لزیادة الوعي بشأن االتجار بالبشر أثناء الیوم  

 عبر الرسائل النصیة القصیرة ومسابقة استبیان. العالمي لمكافحة االتجار بالبشر من خالل حملة 

في الفترة المشمولة بالتقریر األخیر، أعلنت الھیئة العامة للقوى العاملة عن برنامج تعاوني مع المجلس  
األعلى للتخطیط والتنمیة ومنظمتین دولیتین بعنوان "تمكین"، والذي تضمن إنشاء نظام دولي لنزاھة  

د طوعیة تربط أصحاب العمل والموظفین والقائمین بالتوظیف لتعزیز الممارسات  التوظیف، وھو آلیة اعتما 
 األخالقیة في التوظیف. 

أفادت الحكومة بأنھا واصلت تنفیذ مبادرة تمكین بھدف رقمنة ملفات عمل الھیئة العامة للقوى العاملة من  
ى من قبل المسؤولین الحكومیین وزیادة أجل جعل الملفات قابلة للتتبع لمنع الفساد المرتبط باالتجار والرشاو 

أفادت منظمة دولیة أنھا قدمت التدریب  شفافیة اللوائح الحكومیة المتعلقة بتوظیف العمال األجانب.  
لوكاالت التوظیف الخمس في القطاع الخاص المرخصة من قبل الھیئة العامة للقوى العاملة على الممارسات 

 دولي لنزاھة التوظیف.األخالقیة في التوظیف والنظام ال
، أعلنت الھیئة العامة للقوى العاملة عن مبادرة جدیدة لتنظیم تراخیص  2021في دیسمبر /كانون األول  

وخططت الھیئة العامة للقوى العاملة   وملفات شركات االستقدام تحت رعایة فریق متخصص داخل الھیئة. 
لمنع  -بما في ذلك العقود الحكومیة  -بتوظیفھم لفحص التراخیص التجاریة لتنظیم عدد العمال المسموح 

الشركات من توظیف أعداد كبیرة من العمال عن طریق االحتیال في وظائف وھمیة أو وظائف تختلف عن 
في حالة حدوث انتھاكات، خططت الھیئة العامة للقوى العاملة لتعلیق الشركة  المتفق علیھا في العقد.

إلجراءات القانونیة؛ ومع ذلك، لم تبلغ الھیئة عن اإلجراءات التي اتخذتھا  وإحالتھا إلى المحكمة التخاذ ا
 لتنفیذ المبادرة الجدیدة بحلول نھایة الفترة المشمولة بالتقریر.

واصلت السلطات اعتماد خدمات المكتب المتنقل للمنازعات العمالیة التابع للحكومة لمساعدة العمال في  
تم تشغیل   تقدیم شكاوى ضد أصحاب العمل بسبب انتھاكات قانون العمل.المناطق النائیة من البالد على 

أعلن   الوحدة المتنقلة من قبل فریق طوارئ من محققین ومفتشین ومترجمین شفھیین ومحامین ومتطوعین.
المسؤولون أیضاً للعمال المھاجرین عن خدمات عبر اإلنترنت تمّكن العاملین وأرباب العمل من تقدیم  

متعلقة بمكان العمل إلكترونیاً ومتابعتھا، وتلقي تنبیھات إذا اتھمھم رب العمل بـ "الفرار"، الشكاوى ال
احتفظت الھیئة العامة للقوى العاملة   وإخطار سفارة العامل بذلك، والطعن في التسویات القانونیة التي تمت.

مكان العمل وحاالت   بخط ساخن وحسابات على وسائل التواصل االجتماعي لتلقي الشكاوى العامة في
ظل   االتجار المحتملة، في حین كان لدى إدارة استقدام العمالة المنزلیة عنوان برید إلكتروني لنفس الغرض.

شكوى عبر   53كال الخطین الساخنین عاملین خالل العام، وأفادت الھیئة العامة للقوى العاملة بأنھا تلقت 
، على الرغم من أنھا لم تبلغ  2021لى نوفمبر/ تشرین الثاني إ 2021خطھا الساخن من ینایر/ كانون الثاني 

  اتجارعما إذا كانت قد أشارت إلى أي دعوات للتحقیق الجنائي أو المالحقة القضائیة باعتبارھا جریمة 
وبالمقارنة، قامت إحدى المنظمات غیر الحكومیة بتشغیل خط ساخن خاص بھا یركز على  محتملة. 
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في عام  استفساراً من خالل منصتھا عبر اإلنترنت.  391ومكالمة  4808ي تلقى استغالل العمالة، والذ
، أفادت المنظمة غیر الحكومیة أنھا تلقت مكالمة من عاملة ذكرت أن أحد أقارب صاحب عملھا 2021

اغتصبھا وُزعم أنھ باعھا ألصحاب عمل مختلفین. قامت المنظمة غیر الحكومیة بالتنسیق مع إدارة مكافحة  
 تجار بوزارة الداخلیة إلحالة العاملة إلى سفارتھا لتلقي الرعایة. اإل

في الفترة المشمولة بالتقریر السابق، أعلن وزیر الداخلیة عن تشكیل فریق عمل مشترك بین الوكاالت  
للتحقیق مع أصحاب العمل وشركات التوظیف التي تستخدم أسالیب احتیالیة الستدراج العمال الوافدین إلى 

الكویت من خالل عقود غیر قابلة للتنفیذ، وتأشیرات مزورة، ووظائف غیر موجودة، مما ترك ھؤالء 
العمال معرضین بدرجة كبیرة لالتجار بالبشر. ومع ذلك، لم تبلغ الحكومة عن اإلجراءات التي اتخذھا فریق  

دمون التحكیم  الذي كان یسفر عادةً ما كان المسؤولون یستخ العمل خالل الفترة المشمولة بالتقریر الحالي.
عن التعویض المادي وإعادة دفع األجور المتأخرة للضحایا، وغرامات إداریة، وإغالق مكاتب التوظیف  

في حال تعذر التوصل إلى اتفاق على تسویة، كان المسئولون یحیلون القضیة إلى  لتسویة مثل ھذه القضایا.
فر العمال محظور بموجب قانون العمل الكویتي وقانون على الرغم من أن حجز جوازات س محاكم العمل. 

العمالة المنزلیة، إال أن ھذه الممارسة ظلت شائعة بین كفالء التأشیرات وأصحاب العمل الذین یشغلون  
شكوى بمصادرة جوازات السفر،   1170خالل العام، تلقت إدارة استقدام العمالة المنزلیة  العمال األجانب. 

صاحب عمل على القائمة   29شكوى بإعادة جوازات السفر ألصحابھا، وأدرجت   407 وتوصلت إلى تسویة
 189، ظلت 2021حالة المتبقیة إلى محاكم العمل. حتى نوفمبر / تشرین الثاني  734السوداء، وأحالت الـ 

 حالة مصادرة جوازات قید المراجعة من قبل المحاكم، ولم تبلغ الحكومة عن األحكام الصادرة في ھذه
 القضایا في ختام الفترة المشمولة بالتقریر.

لم تبلغ الھیئة العامة للقوى العاملة عن عدد الشكاوى المتعلقة بمصادرة جوازات السفر التي تلقتھا وتوصلت  
إلى تسویة بشأنھا من خالل التحكیم وإحالتھا إلى محاكم العمل أو إذا تمت إحالة أي قضایا إلى وزارة 

لم یحدد قانون العمالة المنزلیة عقوبات على  محتملة.  اتجارالتحقیق باعتبارھا جریمة الداخلیة لمزید من 
مصادرة جوازات السفر. ومع ذلك، واصلت إدارة استقدام العمالة المنزلیة التعامل مع ھذه الممارسة على 

العمل لمدة   أنھا انتھاك تعاقدي وانتھاك بموجب قانون العمالة المنزلیة، حیث فرض عقوبات على صاحب
ومع ذلك، یسمح قانون العمالة المنزلیة   ستة أشھر في القائمة السوداء وإحالة الشكوى إلى المحاكم. 

الحظ   ألصحاب العمل بأخذ جواز سفر العاملة بموافقة عاملة الخدمة المنزلیة  مما حد من فعالیة الحظر. 
ضمن أي مادة تحظر مصادرة جواز السفر بعقوبات الخبراء أنھ نظراً ألن قانون مكافحة االتجار بالبشر لم یت

جنائیة، فقد ظلت حاالت ھذه الممارسة منتشرة في الكویت وجعلت العدید من العمال عرضة لالستغالل، 
 وتحدیداً االتجار بالبشر.

) لعامالت المنازل یوم عطلة في األسبوع، وعلى أال تتجاوز  68/15كفل قانون العمالة المنزلیة (قانون 
ساعة مع الراحة، وحد أدنى لألجور تدفع شھریاً، وإجازة سنویة مدفوعة  12ات العمل في یوم العمل ساع

األجر، ومكافآت نھایة الخدمة، وإمكانیة تقدیم شكاوى رسمیة في وزارة الداخلیة، من بین تدابیر الحمایة  
لتعدیالت على القرار الوزاري أدت ا على تطبیق ھذا القانون. 2016ونصت اللوائح التنظیمیة لعام   األخرى.

، إلى تشدید العقوبات على عدم دفع األجور،  2016، والتي أُجیزت عام 2010بشأن قانون العمل لعام 
وجعلت توثیق كافة األجور المدفوعة إجباریاً، ونصت على عقوبة السجن وغرامات بحق أرباب العمل  

استمرت السلطات في تطبیق األحكام المعّدلة بقانون  .وموظفي الحكومة الذین ال یلتزمون بأحكام ھذه القانون
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العمالة المنزلیة من خالل إنشاء احتیاطي نقدي للفصل في القضایا المتعلقة بمخالفة قانون العمل، وذلك 
،  2021في نوفمبر/ تشرین الثاني   لتسدید األجور غیر المدفوعة وتغطیة تكالیف إعادة العمال إلى بلدانھم.

دوالر) من    139,790دیناراً كویتیاً ( 42,216ستقدام العمالة المنزلیة أنھا جمعت ما مجموعھ أفادت إدارة ا 
فیما یتعلق   .2021أصحاب العمل لدفع األجور غیر المدفوعة أو المتأخرة للعمال منذ ینایر/ كانون الثاني 

التي تفرض على مكاتب  بإصدار أو تجدید تراخیص أي من شركات استقدام العمالة، طبقت الحكومة القاعدة 
دوالر) صالحاً لمدة   132,450دیناراً كویتیاً ( 40,000التوظیف ذات الشخص الواحد أن تودع تأمیناً بمبلغ 

 دوالر). 331,130دیناراً كویتیاً (  100,000عامین، وأن تقدم الشركات الكبیرة خطاب ضمان بمبلغ 
مع وكاالت توظیف عامالت المنازل لضمان االمتثال استمرت إدارة استقدام العمالة المنزلیة في التحقیق 

باإلضافة إلى ذلك، بدأت تحقیقات بناًء على شكاوى قدمتھا عامالت   .2015لقانون العمالة المنزلیة لعام 
وقامت الحكومة  المنازل، وأصحاب العمل، ومكاتب وشركات االستقدام، وسفارات الدول المصدرة للعمالة. 

 اوى إما من خالل إجراءات إداریة خارج نطاق القضاء أو من خالل محاكم العمل.بالتحكیم في ھذه الشك
كما أفادت إدارة استقدام العمالة المنزلیة أنھ یمكنھا إحالة حاالت االتجار المشتبھ بھا إلى وزارة الداخلیة   

ینایر/ كانون الثاني إلى   من  لمزید من التحقیق لكنھا لم تبلغ عن القیام بذلك خالل الفترة المشمولة بالتقریر. 
شكوى متعلقة بالعمل، وتوصلوا إلى تسویة  2533، تلقى مسؤولو اإلدارة 2021نوفمبر/ تشرین الثاني 

شكاوى إلى محاكم العمل، بینما   1307شكوى في إجراءات إداریة خارج نطاق القضاء، وأحالوا  1154
، نفذت إدارة استقدام العمالة المنزلیة  2021 اعتباراً من نوفمبر / تشرین الثاني شكوى معلقة.  72ظلت 

سبع حمالت تفتیش لشركات استقدام العمالة المنزلیة أسفرت عن مخالفتین ضد مكاتب االستقدام المسجلة،  
مكتب   17كما أفادت إدارة استقدام العمالة المنزلیة بتحدید  والتي تم تعلیقھا الحقاً من شھر إلى ثالثة أشھر.

باإلضافة إلى  ) وإحالتھا إلى وزارة الداخلیة للتحقیق الجنائي. 2020قارنة بستة في عام توظیف وھمیاً (م
شركة استقدام لمدة ثالثة إلى ستة أشھر النتھاكھا قانون   13ذلك، أوقفت إدارة استقدام العمالة المنزلیة 

مسؤولون إحالة أي من تلك شركة تم تعلیقھا في العام السابق. ولم یذكر ال 37العمالة المنزلیة، مقارنة بـ  
لم یُسمح إلدارة استقدام العمالة المنزلیة بفحص الظروف داخل  الشركات للتحقیق الجنائي أو المقاضاة. 

منازل أصحاب العمل، وكان بإمكانھا فقط تفتیش مكاتب وشركات التوظیف، مما حد من تطبیق قانون  
إمكانیة وصول إدارة استقدام العمالة المنزلیة لعامالت أشارت منظمة غیر حكومیة إلى أن  العمالة المنزلیة. 

المنازل كانت محدودة، حیث كان ھناك توقع بأن تحتاج العاملة إلى الذھاب بنفسھا إلى اإلدارة لتقدیم 
ربما لم تتمكن عامالت المنازل الالتي لم یكن لدیھن حریة مغادرة منزل صاحب العمل من تقدیم   شكوى.

د صاحب العمل خالل الفترة المشمولة بالتقریر، مما جعلھن عرضة لمزید من  شكوى إلى الحكومة ض
 االستغالل، بما في ذلك االتجار بالبشر. 

  21,473، تلقت الھیئة العامة للقوى العاملة  2021على نحو منفصل، واعتباراً من نوفمبر/ تشرین الثاني  
یوعاً الفروق في األجور، ورفض طلبات  شكوى رسمیة من العمال المھاجرین األجانب، وتضمن أكثرھا ش

تغییر أرباب العمل بعد السنوات الثالث المطلوبة مع كفیل التأشیرة، والنزاعات المتعلقة بدفع أجور العمل 
أفادت السلطات أنھا توصلت   . 2020شكوى تلقتھا في عام  10,498اإلضافي، وھي زیادة كبیرة مقارنة بـ 

  119شكوى إلى المحاكم، كما أحالت  6139تحكیم المباشر، وأحالت قضیة من خالل ال 412إلى تسویة 
شركة الرتكابھا   2929شركة إما إلى مكتب النائب العام أو وزارة الداخلیة، وأصدرت عقوبات إداریة على 

باإلضافة إلى ذلك، حددت الھیئة العامة للقوى العاملة مئات الشركات المنخرطة في   مخالفات عمالیة. 
أفادت وسائل إعالم  حتیالیة حیث تكفل ھذه الشركات العمال وال توفر لھم عمالً بصفة قانونیة.ممارسات ا 
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شركة وھمیة   800، أغلقت الحكومة 2021إلى سبتمبر/ أیلول  2020محلیة أنھ في الفترة من مارس/ آذار 
شركات للتحقیق الجنائي  لالتجار بالتأشیرات، لكن الحكومة لم تذكر ما إذا كانت قد أحالت أیاً من أصحاب ال

، ذكرت وسائل اإلعالم أن محكمة االستئناف حكمت على 2021ومع ذلك، في یونیو حزیران  أو المقاضاة. 
صاحب شركة بالسجن سبع سنوات إلحضاره عمال مھاجرین من الخارج للعمل في مشروع حكومي 

زمات والطوارئ باإلضافة إلى فرق  وواصلت الھیئة العامة للقوى العاملة االستعانة بفرق األ احتیالي. 
،  2020في دیسمبر/ كانون األول  التفتیش القائمة لمراقبة أوضاع العمال الوافدین أثناء تفشي الجائحة. 

أعلنت الھیئة العامة للقوى العاملة أنھا لن تخفي بعد اآلن أنواع االنتھاكات والجرائم التي ترتكبھا الشركات  
شركة واستبدال الرموز  10,000عن طریق إزالة الرموز الغامضة لملفات   التي تثبت إدانتھا باالتجار

بمعلومات واضحة عن انتھاكاتھا وجرائمھا، مثل انتھاك حقوق العمال وعدم دفع الرواتب واالتجار  
ذكرت الحكومة أن ھذه المعلومات ستصبح في النھایة متاحة للجمھور عبر موقع على شبكة  بالتأشیرات. 

 اإلنترنت. 

التزاماً بقانون العمل الذي ینظم توظیف عامالت المنازل، عملت شركة  الدرة الحكومیة الستقدام وتشغیل  
العمالة المنزلیة على خفض تكالیف االستقدام، والحد من رسوم االستقدام غیر القانونیة، وتوفیر قدر أكبر 

وضمان اتفاقیات العمل لعامالت  من الرقابة على ممارسات االستقدام، وتوظیف عمال المنازل الذكور، 
نظراً لعملیات  2020ومع ذلك، توقفت شركة  الدرة عن استقدام عامالت المنازل في أوائل عام  المنازل.  

، توقفت 2019في عام  اإلغالق بسبب الجائحة ولم تستأنف االستقدام في نھایة الفترة المشمولة بالتقریر. 
العمل الذین یقومون بتوظیف العمال الوافدین بعد أن أشارت الشكاوى  شركة الدرة عن العمل مع أصحاب 

شملت  إلى أن اآللیة قد تم وضعھا لمساعدة الكویتیین وتمت إتاحتھا الحقاً للمواطنین الكویتیین فقط.
سو،  الجنسیات األكثر شیوعاً التي وظفتھا الدرة في السابق العاملین من الفلبین والھند وسریالنكا وبوركینا فا 

ذكرت شركة الدرة أنھ في   منازل من الدول التي لدیھا معھا مذكرة تفاھم.  تالدرة عامال ووظفت شركة 
الحاالت التي تعرضت فیھا عاملة منزلیة لالعتداء أو سوء المعاملة من صاحب العمل، تقدمت الشركة 

مع الحكومة الفلبینیة   حافظت الكویت على اتفاقھا  بشكوى ضد صاحب العمل وأبلغت "السلطات المختصة. 
لتنظیم استقدام وتوظیف عامالت المنازل الفلبینیات في الكویت من أجل ضمان توفیر حمایة قانونیة أفضل  

وبمعزل عن شركة الدرة، عملت وكاالت استقدام خاصة في الكویت، كما حافظت الحكومة على  لھن. 
حددت   على وجھ التحدید استقدام عامالت المنازل.اتفاقیات مع العدید من الدول األخرى المصدرة للعمالة، و

دینار   890وزارة التجارة رسوم االستقدام التي یدفعھا صاحب العمل لوكاالت توظیف العمالة المنزلیة بمبلغ 
دوالر أمریكي). تم تحویل جزء من الرسوم بصورة متكررة وبشكل غیر قانوني من صاحب  2950كویتي (

بذلت الحكومة جھوداً لتقلیل الطلب   یة من خالل خصم الراتب أو عبودیة الدین. العمل إلى العاملة المنزل
على األفعال الجنسیة التجاریة من خالل االستمرار في إنفاذ القانون الذي یجعل الدعارة غیر قانونیة وعن  

دریباً قدمت الحكومة ت طریق مداھمة الكیانات التي یُزعم أنھا متورطة في ممارسات الجنس التجاري. 
سنویاً على مكافحة االتجار لمعظم موظفیھا الدبلوماسیین، لكن لم یتلق جمیع الدبلوماسیین تدریباً خالل الفترة 

 المشمولة بالتقریر. 

 نمط اإلتجار

كما ورد في التقاریر على مدى السنوات الخمس الماضیة، یستغل المتاجرون بالبشر الضحایا األجانب في  
والنساء بشكل أساسي من بنغالدیش ومصر والھند وباكستان والفلبین وسریالنكا  یھاجر الرجال الكویت.
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ودول أخرى في جنوب وجنوب شرق آسیا والشرق األوسط للعمل في الغالب في قطاعات الخدمات  
والصرف الصحي والبناء والنقل والضیافة والخدمة المنزلیة، ویصل الغالبیة العظمى منھم طواعیة إلى  

مال غیر المھرة وعامالت المنازل معرضات بشكل خاص للعمل القسري واالعتداء الجسدي الع البالد.
والجنسي، نظراً لمحدودیة فرص حصولھم في كثیر من األحیان على المساعدة خارج موقع العمل أو منزل 

سي في بعض الحاالت، تُعزى محدودیة الحصول على المساعدة إلى غیاب التمثیل الدبلوما  صاحب العمل. 
وقعت الكویت والھند في  في الكویت، ال سیما للعمال غیر المسجلین الذین یحتاجون إلى خدمات قنصلیة. 

اتفاقاً بشأن إجراءات حمایة أوسع لعامالت المنازل، مما أسفر عن إلغاء الحظر   2018أكتوبر/تشرین األول 
بالرغم من ذلك، ونظرا  الكویت. على إرسال عامالت منازل ھندیات إلى 2014الذي فرضتھ الھند في عام 

ألن ظروف العمل ظلت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للكثیرین، ظل الكثیر من الدول المصدرة للعمالة، بما في  
ذلك بوتان، وبوروندي، وبوركینا فاسو، والكامیرون، وتشاد، وساحل العاج، وجمھوریة الكونغو 

، وغینیا بیساو، وإندونیسیا، وكینیا، ومدغشقر، ومالوي، الدیمقراطیة، وجیبوتي، وإثیوبیا، وغانا، وغینیا 
والنیجر، ونیجیریا، والسنغال، وسییرا لیون، وتنزانیا، وتوغو، وأوغندا، وزیمبابوي یقیدون عمل رعایاھم 

استمرت الحكومة الكویتیة استقطاب عامالت منازل من دول   من اإلناث كعامالت منازل في الكویت.
لة، وال یزال العدید من العمال یتحّدون الحظر عن طریق العبور عبر بلدان ثالثة قبل  أفریقیة مصدرة العما 
 وصولھم إلى الكویت. 

یقوم بعض الكفالء بإخضاع المھاجرین للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثیر لالتجار بالجنس، عند قدومھم  
ور، وساعات العمل المطّولة على  للبالد، وذلك من خالل اإلجراءات غیر القانونیة التالیة: عدم دفع األج

عكس المنصوص علیھ بعقد العمل، والحرمان من الطعام، والسكن دون المستوى المطلوب، والتھدیدات أو 
التحرش، واإلساءة البدنیة أو الجنسیة، وتقیید الحركة، مثل حصر العاملین في مكان العمل واحتجاز  

قانوني بموجب قانون العمل في القطاع الخاص الكویتي وقانون على الرغم من أنھ غیر  جوازات سفرھم.
العمالة المنزلیة، فإن حجز جواز السفر من قبل أصحاب العمل منتشر في الكویت وعادة ما یتم إجراؤه لمنع 
العامل من الفرار إلى وظیفة أخرى، أو لممارسة السیطرة على سلوك الموظف، أو إجبار العامل على البقاء 

ل من خالل شروط قسریة قد تنتھك شروط العقد، مثل العمل لساعات طویلة دون أیام راحة أو  في العم
عالوة على ذلك، یدفع العدید من العمال المھاجرین رسوماً باھظة لوكالء االستقدام  فترات استراحة كافیة.

رض مع القانون في بلدانھم األصلیة و / أو یُجبرون على دفع رسوم وسیط العمل في الكویت بما یتعا 
الكویتي الذي ینص على أن الرسوم یجب أن تدفعھا وكالة التوظیف أو صاحب العمل في الكویت مما یجعل  

ال تزال تجارة التأشیرات مظھراً شائعاً لالتجار   العمال عرضة للعمل القسري، بما في ذلك عبودیة الدین.
مشروعة بشكل متزاید عبر وسائل التواصل  بالبشر في الكویت، وتوسعت أسواق تجارة التأشیرات غیر ال

، أفادت وسائل 2021في عام  واستمرت خالل الفترة المشمولة بالتقریر الحالي. 2020االجتماعي في عام 
إعالم محلیة بأن شركات تمریض استبدلت تصاریح إقامة لعشرات الممرضات دون موافقتھن وطلبت من  

في بعض  دوالر أمریكي) للبقاء في الكویت. 15,000ویتیاً (دیناراً ك  4,530الممرضات دفع ما یزید عن 
الحاالت، ال یعطي المسؤولون العمال نسخاً عن عقود عملھم، أو تكون العقود مكتوبة بلغة ال یستطیعون 

بعض شركات توظیف العمال غیر القانونیة تسّھل االتجار من خالل استخدام أسالیب خادعة   قراءتھا. 
ین بناًء على عقود غیر قابلة للتنفیذ، وتأشیرات صدرت بطرق احتیالیة، ووظائف غیر الستقدام عمال مھاجر

یُزعم أن بعض المسؤولین یحصلون على رشاوي أو یبیعون بشكل علني تصاریح عمل لشركات   موجودة.
م دعت جماعات المجتمع المدني ووسائل اإلعال توظیف غیر قانونیة أو یبیعونھا مباشرة للعمال المھاجرین.
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وكما ھو  وأعضاء البرلمان الحكومة إلى زیادة جھودھا لحمایة الضحایا ومعاقبة المتاجرین وممّكنیھم. 
الحال في معظم البلدان، قد یُجبَر المواطنون الكوبیون العاملون في الكویت على العمل من قبل الحكومة  

 الكوبیة. 

امة القانونیة للعامل المھاجر ووضع الھجرة إن قانون الكـفالة المعمول بھ في الكویت، الذي یربط اإلق
الشرعي لھ برب العمل، یقید حركة العمال ویعاقبھم على ترك أماكن العمل التي یتعرضون فیھا 

الذي یسمح للعاملین في القطاع الخاص بتبدیل كفالء  2016على الرغم من إصالح قانون عام  لالنتھاكات.
سنوات من الخدمة المتتالیة وبعد إشعار مدتھ ثالثة أشھر  التأشیرة دون إذن صاحب العمل بعد ثالث

لصاحب العمل، من المعروف أیضاً أن أرباب العمل ووكاالت التوظیف تفرض رسوماً غیر قانونیة على  
عالوة على ذلك، یترك العمال بشكل روتیني  العمال لنقل تأشیرة أو تصریح إقامة من كفیل إلى آخر. 

ون وظائف أخرى دون نقل الكفالة، ویخاطرون بالتغریم أو الترحیل أو وضعھم في كفالءھم األصلیین ویأخذ
خالل الفترة المشمولة  القائمة السوداء لخروجھم من وضع اإلقامة القانوني، مما یزید من تعرضھم لالتجار. 

التواصل  بالتقریر، زادت التقاریر التي تفید ببیع أرباب العمل عمالھم ألصحاب عمل آخرین على وسائل 
عامالت المنازل  . وحراج وواتساب وفیسبوك وتویتراالجتماعي ومنصات اإلنترنت مثل انستغرام 

ذكر كثیر من العمال أن ظروف عملھم كانت  معرضات بشكل خاص للعمل القسري داخل البیوت الخاصة.
صادر إلى أن باإلضافة إلى ذلك، تشیر الم تختلف بدرجة كبیرة عن الظروف المنصوص علیھا بالعقد.

عامالت المنازل اللواتي یھربن من أصحاب العمل المسیئین یتم استغاللھن في بعض األحیان في االتجار  
بالجنس من قبل وكالء التوظیف أو المجرمین، الذین یستغلون وضع العامل غیر الموثق لضمان عدم إبالغ  

عمال المھاجرین من العمل بسبب الجائحة، تم فصل العدید من ال العمال عن أي نشاط غیر قانوني للسلطات. 
وتقطعت بھم السبل مؤقتاً في الكویت بسبب قیود السفر والرحالت الجویة الباھظة الثمن دون أي وسیلة 

وتعرض آخرون لخطر متزاید من سوء  للدعم، مما جعلھم دون وثائق ثبوتیة وزاد من مخاطر االتجار بھم. 
حظر التجول وعملیات اإلغالق تركت [عامالت المنازل] محتجزات المعاملة من قبل أصحاب العمل ألن 

في الفترة المشمولة بالتقریر السابق، قامت الحكومة بحملتین إعالنیتین   داخل منازل أصحاب العمل. 
وبین دیسمبر /كانون األول   2020منفصلتین للعفو عن العمال غیر المسجلین بین مارس/آذار و مایو/أیار 

 . 2021شباط  /و فبرایر 2020
سمحت الحملة األولى لمخالفي اإلقامة بالعودة إلى بلدانھم دون دفع غرامات بسبب تجاوز مدة اإلقامة   

وقدمت لھم تذاكر طیران مجانیة، وأتاحت الحملة الثانیة للعمال غیر المسجلین فرصة  الحصول على إقامة  
ین) دون إدراجھم في القائمة السوداء في شرعیة أو مغادرة البالد (من خالل دفع غرامات لكال الخیار

، أوقفت الحكومة إصدار تصاریح 2020منذ مارس آذار  المستقبل فیما إذا أراد العامل العودة إلى الكویت.
، أعلنت وزارة الداخلیة أنھا ستبدأ في إصدار  2021عمل جدیدة لعامالت المنازل ، وفي ینایر/ كانون الثاني 

ت المنازل؛ ومع ذلك، تم إصدار معظم تصاریح العمل الجدیدة فقط للعمال من تصاریح عمل جدیدة لعامال
في نھایة الفترة المشمولة بالتقریر، لم تكن الحكومة قد بدأت بعد في إصدار  الھند والفلبین وسریالنكا. 

 حمالت العفو الحكومیة، إلى جانب العدد تصاریح جدیدة لعامالت المنازل من رعایا الدول األخرى. 
المحدود لتصاریح عامالت المنازل الجدیدة الصادرة وخروج العمالة الموثقة وغیر الموثقة من البالد بأعداد  

  2020بین دیسمبر / كانون األول  كبیرة بسبب الجائحة، تسببت في نقص العمالة المنزلیة في الكویت.
من عامالت المنازل قد غادرن  ألف  60، أفادت الحكومة أن ما ال یقل عن 2021ودیسمبر / كانون األول 

عالوة على ذلك، وبسبب النقص في سوق العمل المحلي، شھدت الفترتان األخیرتان المشمولتان في  البالد. 
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التقریر زیادة في التقاریر الصحفیة حیث منع  أصحاب العمل عامالت المنازل، بوسائل مادیة،  من مغادرة  
ا زال استخدام التأشیرات التي تم الحصول علیھا بطرق احتیالیة م البالد أو االنتقال إلى صاحب عمل آخر. 

شھدت الفترة المشمولة بالتقریر الحالي المزید من االعتصامات   وتصاریح العمل المزیفة أمراً شائعاً.
واالحتجاجات من قبل العاملین الذین تم التعاقد معھم من الباطن للعمل في الوزارات أو الشركات الكویتیة  

وقد زعم ھؤالء العاملون أن  ، ولكن لیس بنفس العدد الذي كان علیھ قبل الجائحة.2020ة بعام مقارن
 أجورھم لم تُدفع لعدة شھور من قبل المقاولین وأن المسؤولین المعنیین وممثلي الشركة قد تجاھلوا شكاواھم. 

 


