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المقدمة
يواجــه قطــاع صيــد األســماك فــي الخليــج وضعًا مأســاويًا على أكثر من صعيــد. فهو يعاني من 

الصيــد الجائــر، ومــن اســتصالح األراضــي، كمــا أن التغّيــر المناخي أّثر بشــكل كارثي على الحياة 
البحريــة وعلــى أولئــك الذيــن تعتمد ســبل عيشــهم علــى عملهم في هذا القطاع. 
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أوضحت الدراسات أن ثلث الحياة البحرية في دول الخليج قد تنقرض مع حلول 1,2090 وأن %85 من األنواع األصلية لألسماك 
قد اختفت تمامًا,2 يضاف إلى هذا الوضع الكارثي، أن شريطًا ضخمًا من السواحل الخليجية )واليمنية( تعتبر من أكبر المناطق 

الميتة في العالم، وال تزال في ازدياد.3 

ومع ذلك، فإن أنماط االستهالك ال تعكس هذه الحقائق البيئية التي تعيشها المنطقة. فاستهالك الفرد من األسماك في 
عمان واإلمارات وقطر يعتبر من أعلى المعدالت في الوطن العربي، برغم أن عمان هي الدولة الوحيدة التي توّفر نسبة كبيرة 
من اإلنتاج.4   وتعني معدالت االستهالك غير المستدامة أن معظم األسماك وثمار البحر األخرى التي تستهلك في المنطقة 

يتم استيرادها من الخارج4. كما أن دول الخليج شهدت توسعًا في مشاريع االستزراع السمكي، أو تربية األسماك لتلبية 
متطلبات األمن الغذائي وتعزيز االكتفاء الذاتي5 
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 ،)FAO( وبحسب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
شكل المهاجرون في 2018 الغالبية العظمى من الصيادين 
في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ عددهم 8,490 من 

أصل 11,680 صيادًا، ذلك برغم مساعي توطين القطاع، 
فالعائد المتأّتي من وراء امتهان الصيد وعدم استقراره ال 

يجعله جذابًا للمواطنين.

وبحســب بوابــة البيانــات المفتوحة فــي البحرين، فهناك 
4251 عامــاًل مهاجــرًا و157 مواطنــًا مســجلين كصيادين. 

وبلغ عدد المنشــآت المســجلة في قطاع صيد األســماك 
1,637 منشــأة في 6.2017

ووفقًا لرئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك، فإنه تم 
توظيف 3,800 وافٍد في قطاع األسماك في الكويت في 

العام 2018. 7

وفي قطر بلغ عدد الصيادين 3,641، وأغلبهم من 
المهاجرين. وبشكل مشابه، في اإلمارات، إذ بلغ عدد 

الصيادين 21,220 في العام 2007، أغلبهم من المهاجرين. 
أما في عمان فإن عدد الصيادين في 2017 بلغ 54,410 إال 

أن غالبيتهم كانوا من المواطني.89

وعلى مّد الساحل البحري لدول الخليج الذي يصل طوله إلى 700 
كيلومتر، يواصل آالف المهاجرين الصيد في المياه المحلية. وفي 

األغلب تعتبر ممارسة صيد األسماك من األعمال الحرفية، ما 
يعني أن تتم على نطاق صغير وبتكنولوجيا متدنية، وفي الغالب 

يقوم بها األفراد أكثر منها الشركات 10 وباستثناء عمان، وبعض 
مناطق السعودية؛ فهناك اعتماد كبير على المهاجرين لقيادة 

وتسيير سفن الصيد. 

يأتي غالبية الصيادين بشكل أساسي من الساحل الجنوبي للهند. 
وبرغم االفتقار للبيانات الحديثة، إال أن غالبية الصيادين تحديدًا 
يأتون من منطقة كانياكوماري في والية تاميل نادو.11 وهؤالء 
الصيادون أنفسهم هاربون من تقلبات األوضاع المشابهة التي 

تواجهها سواحل بلدانهم: تراجع المخزون السمكي بسبب 
التدهور البيئي، والتغّير المناخي، إلى جانب أنماط االستهالك 

واإلنتاج التي تتعارض مع الواقع الحالي.  

إال أن هروبهم ليس بالتأكيد لوضع أفضل، فبرغم اعتماد 
القطاع على المهاجرين؛ إال أن قوانين العمل الخليجية تستثني 
الصيادين من مظلتها، ومن أي ضمانات مالية أو قانونية. ومع 

فة في التقاليد؛ إال  أنه ُينظر للصيادين المواطنين كرموز مشرِّ
أن الصيادين المهاجرين غالبًا ما ُيتهمون بالمساهمة في تدمير 
البيئة وبالتالعب في األسعار. كما أنهم األكثر عرضة للمساءلة 

القانونية والقبض عليهم من قبل السلطات المحلية وأيضًا 
خفر السواحل واتهامهم باإلفراط في الصيد أو مخالفة الحدود 

البحرية. 

في البحر...هناك أكثر 
من طريقة

تؤدي اللوائح التي ُتفرض لمنع الصيد الجائر، والتراجع الكبير في 
مخزون األسماك إلى تقليل أيام الصيد وبالتالي أيام الكسب 

أيضًا. كما أن مواسم منع الصيد قد تستمر ما بين ثالثة أشهر إلى 
ستة أشهر. وقد يتم تخفيف بعض أنواع الحظر المفروضة في 

غير مواسم الصيد بحسب نوع التصاريح التي يحملها الصيادون، 
أو بحسب المعدات المستخدمة للصيد.12 وتحدد دول الخليج 
للقوارب أيام البقاء في البحر لمنع الصيد الجائر بخمسة أيام، 

وُيشّجع الصيادون، خالل هذه األيام الخمسة على اقتناص ما 
أمكن من فرص الحظ وعلى تجاوز حدودهم البحرية. 13

ويصعب على الصيادين المهاجرين ممن يعتبرون الصيد هو 
مصدر رزقهم الوحيد أن يلتزموا خالل فترات الحظر، خصوصًا 

في ظل عدم وجود األمن الوظيفي أو أية مصادر أخرى لكسب 
الرزق، ولذلك فإنهم يخاطرون بخرق الحظر، األمر الذي ينتهي 

بوقوعهم في مشاكل قانونية.

وبرغم التشــريعات واللوائح الصارمة المفروضة على ممارســة 
الصيــد، إال أن ســوق العمــل لهــذا القطــاع يفتقر إلــى التنظيم إلى 

حــد كبيــر. فالصيــادون الذي يحملون تأشــيرة إقامــة للبحارة لهم 
الحــق أن يعملــوا علــى متــن قوارب الصيــد واالبحار وعبور مياه 
الدولة المانحة للتأشــيرة، إال أن هذه التأشــيرة ال تمنحهم أية 

حمايــة أخــرى. وعلــى عكــس معظــم العاملين في الفالحة ورعي 
األغنــام؛ فالصيــادون ال ينضــوون تحــت قانــون العمل أو قانون 

عمــال المنــازل. كمــا أنهــم ال يعملون وفق عقــود عمل مكتوبة، 
وإنمــا يعتمــد وضعهــم بشــكل كلي علــى أصحاب القوارب الذين 

هــم تحت كفالتهم. 

وهناك اختالفات بحسب الدول، إال أن هؤالء يعانون من 
التهميش والممارسات العنصرية المنتشرة في جميع الدول.
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عملية فريدة في 
التوظيف

يركز الجزء التالي على توظيف الصيادين الهنود في الخليج

يتحمل الصيادون جميع التكاليف الخاصة بهجرتهم وتوظيفهم 
بما في ذلك: تذاكر السفر، ورسوم التوظيف، ورسوم تأشيرة 

اإلقامة، وتكلفة صيانة القوارب، والرعاية الصحية ومكان السكن.

يقوم القبطان، وهو أيضا مهاجر، بأول تواصل مع الكفيل الخليجي 
من خالل وسيط يعمل أصاًل مع الكفيل في بلد المقصد. ويصبح 

بذلك هو في الواقع وكيل التوظيف، ويقوم بفرض رسوم 
لتأشيرات الدخول التي يستصدرها لطاقم السفينة. وتدفع هذه 

الرسوم كعمولة لهذا القبطان. وتتراوح الرسوم – باستثناء رسوم 
التأشيرة – ما بين 650 دوالرًا أميركيًا إلى 3,660 دوالر أميركي. 

وفي حين أن العمال الذين يحملون جوازات سفر تتطلب التحقق 
من غرض الهجرة )ECR( ال يمكنهم السفر دون تقديم وثائق 

شاملة، بما في ذلك عقد العمل14 ، إال أن أغلبهم يتجاوزون ذلك 
باستصدار تأشيرة عمل لمدة 90 يومًا، ويقومون بتحويلها، بعد 
ذلك، إلى تأشيرة بحارة في بلد المقصد. أما البعض اآلخر فقد 

يسعى للحصول على شهادة ثانوية عامة بشكل غير قانوني من 
.)ECNR( أجل التخلص من متطلب التحقق من غرض الهجرة

ولكل دولة من دول المقصد متطلباتها إلتمام عملية التوظيف. 
فللذهاب إلى البحرين وعمان، فليس من المطلوب من البحارة 

المهاجرين سوى استكمال الفحص الطبي قبل مغادرتهم.15 
أما أولئك المتجهين إلى قطر، فهم يحصلون على التأشيرة فور 

وصولهم إلى دولة المقصد، فيما يتوجب على المتجهين إلى 
السعودية والكويت، استصدار التأشيرة من وكالة مسجلة في 

مومباي ويتم ختمها في جواز السفر. ويلعب وكالء السفر دورًا 
مهمًا في تسهيل التوظيف غير القائم على العقود من خالل 

هذه العملية وحجز تذاكر السفر.  

 Migrant-Rights.org أخبر وكيل سفر محلي في كانياكوماري
أن أكثر من %90 من الصيادين يتوجهون إلى السعودية. 

ويتطلب إجراء كل خطوة من عملية الهجرة دفع رسوم تتراوح 
في حدها األدنى من 10,000 روبية )149 دوالرًا أميركيًا( لتغطية 

تذكرة السفر فقط، أو تصل في حدها األقصى إلى 50 ألف 
روبية )750دوالرًا أميركيًا( نظير تجهيز جميع الوثائق. وال تشمل 

هذه التكاليف ما يتم دفعه للقبطان كعمولة أو رسوم توظيف. 
فجميع هذه العمية تتم خارج أي تعاقد رسمي بين أطرافها. 

الصيادون المهاجرين غير موضع ثقة 

باستثناء عمان وبعض مناطق السعودية، فإن غالبية طواقم 
الصيد هم من المهاجرين ممن يعملون بدون أمن وظيفي 

وقدر قليل من الحماية. وعندما يكون هناك مواطنون 
على متن السفينة، ففي الغالب يكون ذلك من أجل لتلبية 

المتطلبات التنظيمية. ومع ذلك فإن هناك عداء قائم وعدم 
ثقة تجاه المهاجرين من قبل الصيادين المحليين، وهيئات 

الصيد والمستهلكين. ومن بين االتهامات الموجهة للمهاجرين 
استيالئهم على صناعة صيد األسماك من أيدي المواطنين 

وكذلك تهديد استدامة هذه الصناعة بانتهاك لوائح الصيد. 16 17

الصيد
وفي الوقت الذي ُيعتبر القانون والكفالة مصدرا قلق دائم؛ فإن 

نزاعات يومية تنشب ما بين القبطان وطاقم الصيد. وال يعتمد 
قطاع الصيد على قنوات التوظيف االعتيادية، إذ يمنح الكفيل أو 

صاحب القارب الحرية والصالحية للقبطان لتوظيف وبناء طاقم 
الصيد. ووجدت تقارير أعدتها Migrant-Rights.org أن القبطان 
غالبًا ما يوّظف عمااًل من قريته أو مجتمعه في بلده من األهل 

فَا وصاحب عمل  واألصدقاء والجيران. وبذلك يصبح القبطان موظِّ
في الوقت نفسه. 

وألقى تسعة من أصل 18 عاماًل من العائدين إلى بلدهم، ممن 
تمت مقابلتهم من قبل فيشنو ناريندران، الالئمة على القباطنة 

الذين كانوا يعاملونهم معاملة العبيد.18 وإْن ينشب خالف 
عمالي، يصبح الحل صعبًا، إذ تمتد نتائجه للعائلة والمجتمع في 

بلدانهم األصلية. 

وقال الصيادون الذين تمت مقابلتهم من قبل MR وناريندران 
أنهم لم يوقعوا على أي اتفاق، كما أنهم لم يتسلموا أجورهم 
بشكل منتظم. وكل ما كانوا يحصلون عليه هو نسبة من إيراد 

الصيد تعتبر نصيبهم بدل الراتب. وتذهب النسبة األكبر من اإليراد 
للكفيل - وتقدر بما بين %40 إلى %50 -  ويتم تقسيم المتبقي 

بين طاقم الصيد والقبطان. 

“وبحسب ناريندران فإنه: “في السعودية وقطر والبحرين، ينفرد 
الكفيل بنسبة %50 من اإليراد بعد خصم كافة المصروفات 

)الديزل والثلج(، ويقتسم النصف المتبقي من اإليراد طاقم الصيد 
والقبطان الذي ينفرد بدوره بنسبة %50 من هذا المتبقي.  

وفي حديث ألحد الصيادين لصحيفة “كويت تايمز” تحدث عن 
هيكل مشابهة لألجور: 

“ال نحصل على أجور منتظمة، فأجرنا يأتي من نظام “النصف 
بالنصف” الذي وافقنا عليه عندما قبلنا العمل... ولذلك فنحن 

نسعى دائما للصيد بكميات كبيرة عندما نتوجه للبحر. فعلى 
سبيل المثال، إذا بلغت قيمة صيدنا 1,000 دينار كويتي، 

فستذهب %50 إلدارة سوق السمك فيما يتم اقتسام النصف 
المتبقي بين البحارة وطاقم الصيد”19
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ويتطلب قانون اإلمارات أن يكون هناك مواطنًا على متن كل 
قارب من قوارب الصيد، ويحصل على 820 دوالرًا أميركيًا شهريًا، 

وُيدفع له نصف هذا المبلغ مقدمًا، والنصف المتبقي يحصل 
عليه من مبيعات الصيد. فال يوجد ما يسمى باألجر الثابت 

للصيادين المهاجرين. 

ويكافح الصيادون للعثور على السعر والسوق المناسبين 
لصيدهم. وفي حين أن أكثر المياه غنى باألسماك تقع قبالة 
الساحل اإليراني، فإن أكثر األسواق ربحية هي في اإلمارات20 

إال أنه ال يسمح للصيادين أن يتولوا بيع األسماك وحدهم.21 إذ 
يتولى سائق الكفيل توصيل كميات الصيد إلى السوق حيث يتم 

الحفاظ على األسعار في مستوى متدنٍّ غير حقيقي. 

وبحسب األب تشرشل، األمين العام لجمعية الصيادين الجنوب 
آسيويين، فإن حسابات اإلنتاج والمبيعات يتم االحتفاظ بها 

ومتابعتها من قبل الكفيل وليس الصيادين. ونظرًا لعدم وجود 
أي عقد أو اتفاق، فإنه ال يحق للعمال االعتراض على ما ُيدفع 

لهم. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن عدم انضواء عمال الصيد تحت مظلة 
قانون العمال، يجعل التقدم بشكوى يتطلب رفع قضية مدنية 

أو جنائية، األمر الذي ال يمكن أن يتم بشكل مباشر، باإلضافة إلى 
أنه ليس عمليًا من الناحية المالية. 

وفي السابق، كان الكفيل يغطي كافة المصروفات المتعلقة 
بالصيد وهي الطعوم، والسفن، والمعدات. إال أنه في السنوات 
األخيرة يتم شراء جميع األشياء من عائدات الصيد. ويتم تقاسم 

المبلغ المتبقي بعد ذلك بين طاقم الصيد والقبطان. 

وقال تشرشل: “نذهب إلى هناك لعدم قدرتنا على االستثمار هنا 
)في الهند(. واآلن أصبح من المتوجب عليهم، حتى هناك، الدفع 

بشكل كامل أو جزئي. وال يكون كل ذلك باسم الصيادين وإنما 
باسم الكفيل. وبسبب استثمارهم هذا، ال يمكنهم تغيير الكفيل 

حتى وإن تعرضوا النتهاك شديد”.
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اإلقامة
أخبر صيادون عملوا في السعودية وقطر MR أنهم قضوا فترات 

طويلة في البحر، وكانوا ببساطة ينامون على ظهر السفينة. 
ولكن مع دخول لوائح أكثر صرامة متعلقة بالفترة التي تقضيها 

السفن في عرض البحر، حيز التنفيذ؛ أصبح على الصيادين العودة 
إلى السواحل بشكل أكثر تكرارًا، والبقاء فيها لفترات أطول. وفي 

المتوسط، ال يسمح لسفن الصيد العادية البقاء في البحر ألكثر 
من خمسة أيام في المرة الواحدة. 

ويعني ذلك أنه يتوجب على الصيادين تأمين سكن رخيص بالقرب 
من الميناء. ووجدت MR السكن الذي قامت بزيارته مكتظًا بـ 8 

إلى 10 عمال في غرفة المعيشة كما كان يفتقر أحيانًا للنظافة. 

تمنح اإلمارات تأشيرة إقامة قصيرة األمد مما يجعل أمر تأجير 
غرفة غير ممكٍن للعمال، ولذلك فإما أن يتجهوا لتأجير مساحة 
السرير، أو يقيموا على متن السفينة وهو األمر األكثر شيوعًا. 

“عّبر أغلب من تم لقاؤهم عن ارتياحهم من الخدمات المتوفرة 

على متن السفن. ويرون أن األمر الوحيد المقلق هو خطورة 
التعرض للرياح القوية بينما هم على ظهر السفينة، مما قد 

يتسبب في ارتطام القوارب المكتظة ببعضها، وهذا ما قد ينتج 
عنه تلف هذه القوارب أو إصابة األشخاص الذين ينامون على 

متنها.22

في الكويت تم هدم قرية الصيادين في عام 2000، ولم يوّفر 
مكان إقامة بديل لهم.23 وفي عام 2017 تم إخالء الصيادين من 

مكان إقامتهم في منطقة شرق.24  

تقع قرية كادياباتينام بالقرب من موتوم. ويوجد في القرية 1500 أسرة جميعها لديها فرد من عائلتها 
يعمل في الخليج. ويعمل حوالي 500 منهم في قطر والبقية في السعودية. والقلة القليلة من الرجال 

الذين الزالوا يعيشون فيها إما أنهم كبارًا في السن أو أنهم بانتظار الهجرة 
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المهاجرون المفقودون في الخليج



11 المياه المأزومة

االحتجاز والقرصنة 
قال قبطان تم احتجازه في إيران لمدة 10 أسابيع مع طاقمه لـ

MR إنه - وبرغم أن كفيله القطري قد سدد الرسوم من أجل 
إخالء سبيل الطاقم والسفينة، إال أنه - تم رفض منحهم تصريح 

الخروج حتى دفع الصيادون 60,000 ريال قطري )16,500 دوالر( 
هي قيمة الغرامة. وإذ يتراوح دخل الصيادين الشهري ما بين 
1000 – 1500 ريال قطري، فقد كان على الصيادين الخمسة 

العمل بدون أجر لمدة عام كامل ليتمكنوا من تسديد قيمة 
الغرامة للكفيل. وفي نهاية المطاف سمح الكفيل للصيادين 

الخمسة بالمغادرة بعد أن رفضوا العمل. إال أنهم واجهوا حظرًا 
على دخول قطر مرة أخرى للعمل لمدة عامين. “يملك الكفيل 

قاربًا واحدًا للصيد، ونحن الطاقم الوحيد العامل لديه، والطريقة 
الوحيدة التي تمّكنه من توظيف صيادين آخرين هي أن يسمح لنا 

بالمغادرة.” 25

وقالت هيلينا، زوجة أحد الصيادين المحتجزين لـMR، إن جميع 
الصيادين كانوا تحت ضغط كبير لصيد أكبر كمية ممكنة، 

ويذهبون أينما توجد األسماك وفي أحيان كثيرة ال ينتبهون 
للحدود البحرية. 

حددت دول الخليج عدد األيام التي تقضيها سفن الصيد في 
عرض البحر وذلك لمنع اإلفراط في الصيد. وهذا ما يقلص عدد 

أيام الصيد إلى حد كبير، وينسحب ذلك بالتالي على أيام الكسب. 
وُيشجع العمال خالل األيام الخمسة هذه على االجتهاد لزيادة 
حظوظهم من الصيد وانتهاك الحدود. “)أنهم( يأملون في كل 

مرة أن يساعدهم إله البحر على النجاة” 26   

وتروي زوجة صياد مهاجر آخر تجربة زوجها على متن سفينة صيد 
سعودية تم احتجازها في قطر لثالثة شهور. إنه كان يعمل في 
السعودية لمدة 19 عامًا، وقد ُقبض عليه في السابق لعبوره 

الحدود. “لكن هذه المرة كان األمر مختلفًا، فهم لم يعبروا 
الحدود، بل ُطلب منهم قبل خفر السواحل أن يجيبوا على بعض 
األسئلة وحثوهم على عبور الحدود، ومن ثم قاموا باحتجازهم”. 

وتخمينها هو “أن خفر السواحل الذين يقبضون على الصيادين 
يحصلون على ترقية من وراء ذلك”. 

““دفع الكفيل غرامة قدرها 5000 ريال سعودي عن كل فرد 
من طاقم الصيادين. ولن يتمكنوا من العودة قبل أن يسددوها 

بالكامل للكفيل”. وستعني الشهور الثالثة التي قضاها الصيادون 
في قطر، مضافًا إليها الشهور التالية لتسديد الغرامة للكفيل، أن 

ين.”27  العائلة ستغرق عميقًا في الدَّ

ويبدوا أنه في أي وقت من األوقات، توجد عائلة واحدة على 
األقل من ساحل كانياكوماري تنتظر سماع خبر احتجاز فرد منها.  

وعن تجربته المريرة، تحدث الصياد بنجامين الذي أمضي في 
عجمان خمسة شهور قبل أن يتم احتجازه في إيران، لـ MR في 

2016، بعد أسابيع من االفراج عنه وعودته إلى الهند.

“كنت على متن سفينة من بين خمس سفن، وكانت مملوكة 
لكفيل من الشارقة. كنا نعمل في عجمان، وكانت السفن األربع 

األخرى تعمل لصالح كفيل من عجمان. واعتدنا أن نقترب من 
الحدود اإليرانية بسبب أن “العربي” يغضب النخفاض كمية 

الصيد، ويدفعنا لذلك. وكنا قد رسونا على جزيرة خارج ساحل 
اإلمارات بسبب هبوب رياح قوية. وفي تلك االثناء أخبرنا كابتن 
إحدى السفن األخرى أن كفيله قد دفع مبالغًا لخفر السواحل، 

فذهبنا جميعًا إلى المياه اإليرانية، حيث الوضع كان جيدًا 
ومحصول السمك كبير”.

“وبقي القبطان على متن السفينة. ويوجد في كل سفينة 
ثالث طوافات”. وعادة ما يصعد أفراد الطاقم بشباكهم على 
الطوافات للبحث عن الصيد، ومن ثم يتم سحب الشباك إلى 

القارب. وفي االثناء يتواصل الطاقم والكابتن بالالسلكي. 

“اتصل بنا القبطان وأخبرنا أنه تم القبض علينا، وطلب منا قطع 
الشبكة والهرب، إال أن خفر السواحل تمكنوا من القبض علينا. تم 
القبض على 49 شخصًا مّنا، وكّنا 8 سفن، تمكنت ثالث منها من 

الهرب”28

القراصنة تهديد آخر يواجهه الصيادون في البحر. إذ قالت أم 
ألربعة صيادين يعملون جميعًا في الخليج لـMR أن القراصنة وخفر 

السواحل كالهما يمثلون مشكلة للصيادين29 وكانت تتحدث، 
ويوافقها آخرون عن المسؤولين واللصوص كشيء واحد. ويقال 
على لسان الصيادين “من الممكن أن يتم احتجازنا، أو سرقتنا، أو 
حتى قتلنا من ِقبل أيٍّ منهم ولن يقوم أحد بالتحقيق في ذلك. 
فالقراصنة يهجمون علينا ويأخذون كل ما يستطيعون أخذه من 

القارب، وأحيانًا يضربوننا”.

وفي حين أن أغلب الصيادين قد تعرضوا لهجمات القراصنة، إال 
أنه ال أحد يعرف من هم هؤالء القراصنة، ماعدا أنهم أشخاص 

مسلحون من إيران، ويستولون على كافة المعدات والصيد، 
تاركين وراءهم الصيادين مطاِلبين بتعويض الخسارة.30 إذا 

ُيضطر الصيادون للعمل بدون أجر لشهور عدة لتعويض قيمة 
المسروقات. أو ُيتركون إلى أجل غير مسمى دون إذن للخروج من 

البلد. 

وقد انخفضت حاالت االحتجاز بشكل كبير خالل السنوات األخيرة 
بسبب اإلرشادات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني 

قبل اإلبحار، باإلضافة إلى توافر أجهزة GPS الجديدة.31 كذلك 
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فإنه أصبح معلومًا لدى العمال أنهم سيتحّملون نفقات اإلفراج 
عنهم مما جعلهم يتحاشون تجاوز الحدود.32 كما نجم عن 

األزمة السياسية الخليجية المستمرة بين قطر وإيران من جهة 
والسعودية والبحرين واإلمارات من جهة ثانية؛ اتخاذ المزيد من 
الحذر، إذ أن أي احتجاز في هذا الوقت سيكون عمليًا غير قابل 

للحل. 

إن طبيعة العمل في هذا القطاع تعني أن األوضاع ستكون 
قاسية واستغاللية، وأكثر من ذلك فإن الكفالء من الممكن 
أن يكونوا مسيئين إلى درجة كبيرة للصيادين الذين يتعرضون 

لالحتجاز، فيحرمونهم من العمل، ويحظرون عليهم صعود قوارب 
الصيد، األمر الذي يتركهم بال عمل أو مال أو طعام. كما أنه من 

الشائع أن يرفض الكفالء استصدار تأشيرة الخروج للعمال مما 
يؤخر عودتهم، عمدًا، على أوطانهم33  

إن غالبية الصيادين اآلتين من منطقة كاناكوماري يتبعون الديانة 
المسيحية، ويحملون رموزًا دينية معهم في عرض البحر، وهو أمر 
يثير استياء الكفالء الذين إّما أن يصادرون هذه الرموز من أصحابها 

أو ُيتلفونها. 

ويقول األب تشرتشل: “إنهم بعيدون عن بلدانهم، وعن أهلهم 
وثقافتهم. وكل ما يملكونه هو إيمانهم، وأنت تأخذ هذا منهم. 
إنهم يرون الله في هذه الرموز. وأنت تريد خدماتهم القتصادك 

ولكنك ال تمنحهم حقهم في الحياة.” 34 
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قائمة غير شاملة لالحتجازات وعمليات القبض 
على الصيادين )روابط( 

غالبــًا مــا تــم احتجاز الصيادين بســبب عبورهم الحدود 	 
البحريــة، ولكنهــم أيضــا يتــم اســتخدامهم كورقة في النزاعات 

السياســية، خصوصــًا بيــن إيران وبعــض دول الخليج. فيتم 
احتجــاز المهاجريــن والمواطنيــن على الســواء، وال يتم اإلفراج 

عنهــم إال بعــد دفــع غرامــات كبيرة. )كما تــم احتجاز صيادين 
إيرانييــن فــي دول الخليج(

فــي ينايــر 2019، احتجــزت دبي ســبعة صيادين من 	 
كانياكومــاري، كانــوا مبحرين من قطر.

فــي ينايــر 2019، احتجــزت إيــران ثالثــة صيادين من تاميل نادو 	 
على ســفينة صيد ســعودية، وتم اإلفراج عنهم بعد 12 

شهرًا.

فــي 2018، احتجــزت إيــران 28 صيادًا هنديًا وخمســة صيادين 	 
إماراتييــن يعملــون فــي دبي لمدة 6 شــعور. وكان على 
صاحــب الســفينة دفــع غرامة مقدارها 43,000 درهم.

فــي 2018، احتجــزت إيــران خمســة صياديــن مصريين على متن 	 
ســفينة صيد سعودية.

فــي 2016، احتجــزت إيــران 15 صيــادًا مــن تاميل نادو كانوا 	 
مبحريــن مــن البحريــن، كمــا احتجــزت 22 صيادًا آخرين في 

وقت آخر، في العام نفســه.

فــي 2014، احتجــزت الســعودية 33 صيــادًا مصريًا لعبورهم 	 
الحــدود البحريــة. وتــم اإلفــراج عنهم في 2016 بعد تدخل 

الحكومــة المصرية.

فــي 2015، تعــرض مواطــن إماراتي وثالثة بحارة آســيويين 	 
للضــرب مــن قبــل ســفن إيرانية على الحــدود الدولية للخليج.  

فــي 2014، احتجــزت الســلطات اإليرانيــة ثمانية مواطنين 	 
إماراتييــن ومعهــم 50 عامــاًل. وتــم االفراج عنهم بعد أن 

بعثــت الســفارة اإلماراتيــة فــي طهران وفدًا لدفع غرامات 
صــدرت بحقهــم قدرهــا 312 درهم إماراتي. 

فــي 2013، تــم احتجــاز 6 صياديــن يمنييــن في عمان، ولم 	 
تتدخــل الســلطات اليمينــة لإلفراج عنهم.

فــي 2014، توفــي الصيــاد الهنــدي، كارثيكيان ثانجاراج، 	 
32 عامًا، إثر تصادم مع ســفينة البحرينية خفر الســواحل 

القطريــة، فيمــا ذكــرت تقاريــر إعالميــة هندية أن الصياد مات 
مقتــوال بالرصــاص، أمــا التقاريــر المحلية فذكرت أنه كان 

حادثًا.

فــي 2013، احتجــزت الســلطات اإليرانيــة 19 صيادًا هنديًا 	 
على أربع ســفن ســعودية لمدة ســتة شهور.

فــي 2012، احتجــز مســؤولون قطريــون 32 صيادًا هنديًا 	 
يعملــون فــي البحريــن، وذلــك خالل أوج التوتر السياســي بين 

البلدين.35 

فــي نوفمبــر 2012، احتجــزت إيــران، في جزيرة كيش، 29 	 
صيــادًا هنديــًا يعملــون فــي قطر، كمــا احتجزت في اليوم 

نفســه 30 صيــادًا هنديــا يعملون في اإلمارات.

الصيد غير المرخص
تقوم عمان، التي وّطنت، قطاع الصيد، بحمالت تفتيش دورية للقبض على الصيادين الذين يعملون بدون ترخيص:

القبــض علــى صياديــن فــي عمان للعمل بــدون ترخيص )يوليو 2019(	 

القبــض علــى أكثــر مــن 200 صيــاد “غيــر قانوني” في خالل 10 أيام )ســبتمبر 2018(	 

القبــض علــى 21 صيــادًا أجنبيــًا “غيــر قانوني” في صاللة )ســبتمبر 2018(  	 

عمــان تقبــض، فــي حملــة، علــى 600 شــخص قاموا بالصيد غيــر القانوني )نوفمبر 2017(	 

تكثيــف الحمــالت ضــد الصياديــن “غيــر القانونييــن”، القبض علــى 42 أجنبيًا )أكتوبر 2017(	 
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التوصيات 
يشهد قطاع الصيد في الخليج تغيرات سريعة بسبب تسارع االستثمار في االستزراع السمكي والتحديات المتزايدة للتغّير المناخي. 

ولكن في المستقبل المنظور يبقى آالف الصيادين في ظروف عمل هشة. وهناك حاجة لمزيد من البحث في قطاع صيد األسماك 
في الخليج، ومن الممكن اعتبار التوصيات التالية نقاط أساسية لتأخذها دول الخليج في االعتبار:

يجــب تغطيــة الصياديــن تحــت مظلــة قانــون العمل. +

يجــب أن تكــون العالقــة تعاقديــة بيــن الصياديــن والكفــالء وأن  +
تكــون العقــود مكتوبــة بلغتهــم األم.

علــى دول المنشــأ ضمــان تســجيل الصياديــن لــدى الســفارة عند  +
وصولهــم، كمــا يجــب أن يتــم تصديــق العقود في الســفارات.

يجــب أن يكــون جــزءًا ، علــى األقــل، مــن أجر الصياديــن ثابتًا  +
وغيــر معتمــد علــى الصيــد. أي البــد مــن أن يكســب الصيادون 

أجــرًا أساســيًا  ثابتــًا فيمــا يعتمــد الجــزء المتبقــي مــن األجر على 
حصتهــم مــن الصيد.

يجــب أن تكــون الرعايــة الصحيــة، وتذكرة الســفر، ورســوم  +
التأشــيرة ضمــن مســؤولية الكفيل.

يجــب علــى الكفــالء توفيــر مســكن الئــق للصيادين على  +
اليابسة.

علــى الــدول أن تتطــور وُتلــزم بتوفيــر إقامــة الئقــة للصيادين  +
علــى متــن الســفن، وذلــك باســتخدام توصيات منظمــة العمل 

الدوليــة )ILO( R199  الخاصــة بالعمــل فــي قطــاع صيــد 
األسماك

يجــب أن تكــون الســفن والمعــدات ضمــن مســؤولية الكفيل  +
المســجلة باســمه. وأن يتــم اقتســام ملكيــة هــذه المعدات 

فــي حالــة اســتثمار الصياديــن فيها.

يجــب أن ُيغطــى الصيــادون بتأميــن شــامل لتغطيــة الضرر  +
الناجــم عــن االحتياجــات الطارئــة بســبب الجــو أو القرصنــة أو 

االحتجاز.  

يجــب االســتثمار فــي التكنولوجيــا التــي تســاعد الصيادين  +
للتعــرف علــى أنــواع األســماك المحظــور صيدها، وكذلك 

الحــدود البحرية. 



in their migration and often their families’ primary 
source of income if they challenge abuse. For this 
reason, women often endure degrees of abuse 
(such as overwork) so long as they are paid their 
wages. 

Kuwait and Bahrain provide formal government 
shelters for domestic workers, which can make the 
decision to complain against an employer slightly 
easier, but Qatar does not yet have an equivalent  
facility. 

When a migrant worker manages to overcome the 
barriers to lodging a complaint and is able to see 
a case through to a resolution or settlement, the 
‘justice’ they receive is often not justice at all; for 
example, financial compensation most often only 
entails past due wages and no punitive damages, 
except in cases of extreme physical abuse. The 
sanctions against errant recruitment agencies 
and employers are also inconsistent and generally 
weak; cases that should be treated as criminal or 
trafficking offenses are instead processed adminis-
tratively, resulting in fines or closure of offices but 
few long term consequences for the perpetrators of 
abuse themselves. Their virtual impunity effectively 
sanctions and perpetuates abuse, as there are few 
meaningful deterrents.  

Embassies and civil society organizations attempt 
to fill this gap by providing critical formal and infor-
mal support to workers. However, this work cannot 
be sustainable and cannot have a systemic impact 
without the commitment of destination coun-
tries to reform and enforce their laws. The onus of 
change must be on countries of employment, who 
wield the greatest power and jurisdiction to prevent 
violence against migrant women who underpin 
their societies.

15Lived Experiences: Qatar, Bahrain, and Kuwait Executive Summary15 Lived Experience of Migrant Women: Qatar, Bahrain, and Kuwait Context

المملكــة العربية الســعودية
تقع صناعة صيد األســماك تحت إشــراف وكالة الثروة الســمكية التابعة 

لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، وهي المســؤولة عن إصدار الرخص. ويســمح 
للســعوديين فقــط امتــاك ســفن الصيــد، ويجــب أن يكــون مواطنًا واحدًا على 
األقــل ضمــن طاقــم الســفينة. وهنــاك نوعــان من الرخص، للصانع وللمســتثمر.

نظرة على الدول

يتطلب برنامج الصياد لعام 2018، أن يكون مســاعدًا ســعوديًا على متن ســفينة الصيد، وذلك من  ̭
أجــل تســهيل تدريــب الصياديــن المواطنيــن.36 وتواجــه “ســعَودة” القطاع صدًى دائمًا مــن قبل الصيادين 

الســعوديين الذيــن يعــزون ذلــك إلــى قلــة المواطنيــن الراغبين في امتهان هذا العمل الشــاق.37 

 ويتضمــن القانــون ذو الصلــة بنــدًا خاصــًا بالعمــال )البحــارة(، إال أنــه ال يتطرق إلــى حقوقهم وإنما فقط  ̭
ينــص علــى الطاقــم المســموح بــه اعتمــادًا علــى حجم الســفينة. وفي حين يمكن لصاحــب الترخيص توظيف 

وكفالــة عمــاٍل مــن أي جنســية؛ إال أنــه يتم تشــجيعهم علــى توظيف المواطنين.38

 يوجد في الســعودية تســعة موانئ على ســاحل البحر األحمر، ونحو 14 ميناًء على ســاحل الخليج  ̭
العربــي.39 ويشــّكل الســعوديون غالبيــة الصياديــن علــى ســاحل البحر األحمر، فيما غالبيــة الصيادين على 

ســواحل الخليــج العربــي هــم مــن المهاجريــن. ويغطــي الصيد المحلي %40 من احتياجات االســتهالك 
المحلية. 

وبرغــم االعتمــاد الكبيــر علــى المهاجريــن فــي هــذا القطاع، فإن الصيادين الســعوديين يرون في تزايد  ̭
الصياديــن مــن المهاجريــن اآلســيويين، تهديــدًا لهــم. ويرى بعض الســعوديين في تزايــد الصيادين المهاجرين 

شــكاًل جديدًا من أشــكال القرصنة، ذلك ألن المهاجرين اآلخرين ال يشــترون األســماك إال منهم. مما 
يعنــي أنهــم يتعاونون ضد الســعوديين. 
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Under the Kafala, a rigid employer-tied visa 
system, all migrant workers risk some degree 

of exploitation and encounter barriers to redress. 
But lower-income female migrants encounter an 
even greater cross-section of vulnerabilities: Most 
female migrants work as domestic workers, whose 
work is generally not valued as real work, and who 
are often isolated in their employer’s homes. They 
must navigate a system skewed against them in al-
most every sense – because of their migrant status, 
their gender, their race, and their socioeconomic 
class. The routine abuse of domestic workers and 
other female service providers has been well-docu-
mented for nearly 20 years, yet the situation largely 
persists unabated.

Recent domestic worker laws and efforts to reform 
the recruitment industry have taken place in both 
Kuwait and Qatar. Bahrain partially incorporated 
domestic workers into its labour law in 2012, and 
recently established a unified tripartite contract. 
Countries of origin have also advanced recruitment 
reforms and critical pre-migration interventions 
over the past decade.

Yet our conversations with migrant women indicate 
that exploitation remains rife, and even their most 

Chapter 02

Executive Summary
Female migrant workers form a significant share of the labour force in 
Qatar, Kuwait, and Bahrain, primarily providing critical care and service 
work. Despite some progress in legislating rights for migrant workers and 
domestic workers specifically, there remains both protection and enforce-
ment gaps which perpetuate abuse.  The obstacles migrant workers face in 
lodging complaints, the faulty complaints process itself, and consistently 
unfair remedies work to dissuade workers from seeking form support, and 
undercut access to true justice. 

basic rights are not safeguarded. Women most 
commonly reported non-payment of wages and 
overwork, physical and sexual violence, as well as 
restricted communication and mobility.  Women 
are not only provided with ineffective preemptive 
protections from these abuses, but they also face 
systematic obstacles to redressing these abuses. 

All three countries have established some admin-
istrative grievances procedures specific to domes-
tic workers, which is an important step towards 
reducing the bureaucratic and financial burden 
associated with court cases. However, these mech-
anisms remain obscure, inefficient, and insufficient 
due to the overall resistance in regulating domestic 
work. The lengthy time required to obtain any kind 
of remedy – even a ticket to return home – can incur 
massive financial and mental costs. Many women 
who leave exploitative conditions simply “want to 
go home” because morale in the system is so low, 
and the psychological impact is so great.  

The kafala compounds these barriers: the system 
is so rigid that women confront impossible choices 
when seeking any kind of formal or informal rem-
edy. And because their visa and legal residency is 
tied to their employer, they risk their investments 
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البحرين
تتولــى وزارة شــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي إدارة قطاع صيد األســماك، 

فيمــا تتولــى إدارة شــؤون الزراعــة والمــوارد البحرية مســؤولية إصدار التراخيص 
للصيادين. 

ويمكــن للمواطنيــن البحرينييــن فقــط الحصــول علــى ترخيــص للصيد، وذلك بموجب 
البنــد 9 مــن القانــون رقــم )20( لعــام 40.2002 ويصلــح التصريــح الصــادر لمدة عام 

ويجب تجديده ســنويًا. 
يجب على المتقدمين الســتصدار مختلف أنواع التراخيص، اســتيفاء الشــروط 

التالية: 
أال يكــون المتقــدم موظفًا حكوميًا  ̭

أال يكون لديه أي نشــاط تجاري مســجاًل باسمه/اســمها ̭

أن يكــون مواطنــًا بحرينياً  ̭

أن يكون مالكًا أو مســتأجرًا لســفينة مناســبة لنشــاط صيد األســماك ̭

يشترط القانون رقم )1( لعام 2003، أن يكون على متن السفينة مواطنًا بحرينيا.41  إال أن هذا 
القرار ال يتم تنفيذه بشكل صارم ولذلك بسبب االفتقار لوجود قباطنة بحرينيين والتخوف 

من ارتفاع كلفة األسماك. كما أن الصيادين المنضوين تحت جمعية الصيادين البحرينيين 
احتجوا على المرسوم بسبب عدم توّفر الصيادين البحرينيين.42  

بحســب صيــاد بحرينــي تحــدث لـــMR، فــإن العديد من ُمالك الســفن البحرينيين يؤجــرون تصاريح الصيد  ̭
لمهاجرين نظير رســوم شــهرية )ما بين 250 إلى 3000 دينار بحريني( أو في مقابل نســبة من إيرادات 

الصيد. 

فــي العــام 2018، قــدم البرلمــان البحرينــي مجموعــة جديــدة من المقترحــات لخفض عدد التراخيص  ̭
الصــادرة للبحرينييــن مــن 3 إلــى 1، ولحظــر بيــع أو تأجيــر تصاريــح الصيــد. كما يتطلب االقتراح أال ُيســمح 
ألصحــاب التراخيــص أن تكــون لهــم مهنــة أخــرى أو أن يملكــون نشــاطًا تجاريًا ال عالقة لــه بصناعة صيد 

األســماك. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يلغــي التعديل االســتثناء الســابق ألصحاب تراخيص الصيد مــن البحرينيين 
43 .)LMRA( مــن دفــع رســوم التوظيــف والتجديــد لتوظيــف عمــال مهاجرين، لهيئة تنظيم ســوق العمل

توجــد فــي البحريــن موانــئ للصيــد فــي ســترة، والبديع، والحد، والمحرق والزالق. كما تســتخدم بعض  ̭
المناطــق الســاحلية كموانــئ ألصحــاب قــوارب الصيــد الصغيــرة، مثل جزيرة نورانا، وســماهيج، والمالكية.
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in their migration and often their families’ primary 
source of income if they challenge abuse. For this 
reason, women often endure degrees of abuse 
(such as overwork) so long as they are paid their 
wages. 

Kuwait and Bahrain provide formal government 
shelters for domestic workers, which can make the 
decision to complain against an employer slightly 
easier, but Qatar does not yet have an equivalent  
facility. 

When a migrant worker manages to overcome the 
barriers to lodging a complaint and is able to see 
a case through to a resolution or settlement, the 
‘justice’ they receive is often not justice at all; for 
example, financial compensation most often only 
entails past due wages and no punitive damages, 
except in cases of extreme physical abuse. The 
sanctions against errant recruitment agencies 
and employers are also inconsistent and generally 
weak; cases that should be treated as criminal or 
trafficking offenses are instead processed adminis-
tratively, resulting in fines or closure of offices but 
few long term consequences for the perpetrators of 
abuse themselves. Their virtual impunity effectively 
sanctions and perpetuates abuse, as there are few 
meaningful deterrents.  

Embassies and civil society organizations attempt 
to fill this gap by providing critical formal and infor-
mal support to workers. However, this work cannot 
be sustainable and cannot have a systemic impact 
without the commitment of destination coun-
tries to reform and enforce their laws. The onus of 
change must be on countries of employment, who 
wield the greatest power and jurisdiction to prevent 
violence against migrant women who underpin 
their societies.
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قطر
يقع قطاع الثروة السمكية في قطر تحت وزارة البلدية والبيئة. وتتولى إصدار 

التراخيص إدارة المصائد التابعة لوكيل الوزارة لشؤون الزراعة ومصائد األسماك.

الكويت
يقع قطاع الثروة السمكية تحت إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية، وعلى عكس دول الخليج األخرى، ال تشترط الكويت وجود 
مواطن على متن سفن الصيد. 

يغطــي الصيــد فــي الكويت نحو %20 من االســتهالك.46 ̭

توجد في الكويت ســتة موانئ لســفن صيد األســماك وهي: ميناء الدوحة،  ̭
واألحمــدي، والمبــارك، والمينــاء الكبيــر، وميناء الشــعيبة، ومينــاء عبدالله، وميناء 

الشويخ. 

اإلمارات
يقع قطاع صيد األسماك تحت إدارة وزارة التغير المناخي والبيئة.

وكان توجد في اإلمارات حوالي 6000 سفينة صيد في العام 2016 ، و 25 
ألف صياد من بينهم 7000 مواطن.47

َتصــدر التراخيــص للمواطنيــن اإلماراتييــن فقط، ويشــترط لذلــك اجتياز امتحان في  ̭
صيد األســماك. ويشــترط أن يكون على متن ســفينة الصيد المســجلة في اإلمارات، 

مواطنــًا إماراتيــًا ويحصــل علــى أجر في مقابل ذلك.

أجرت ســلطات خفر الســواحل اإلماراتية واإليرانية نقاشــًا حول قضايا عبور الصيادين  ̭
الحــدود البحرية في 48.2019 

يتــم إصــدار الترخيــص بشــكل فــردي ويكــون قابــاًل للتجديد كل ســنتين، فيما يجب تجديد الترخيص للســفن  ̭
ســنويًا. ويجــب أن تكــون جميــع الســفن مملوكــة لقطرييــن، كمــا ُيلــزم أن يكون بين طاقم الســفينة قطريًا 

واحدًا أو مولودًا ألم قطرية.44 ويبلغ عدد ســفن الصيد المســجلة 515 ســفينة في 2012.  

يتــراوح حجــم اإلنتــاج الســنوي مــا بيــن 13,000 إلــى 15,000 طن، تغطــي حوالي %80 من إجمالي  ̭
االســتهالك المحلي.45 
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Under the Kafala, a rigid employer-tied visa 
system, all migrant workers risk some degree 

of exploitation and encounter barriers to redress. 
But lower-income female migrants encounter an 
even greater cross-section of vulnerabilities: Most 
female migrants work as domestic workers, whose 
work is generally not valued as real work, and who 
are often isolated in their employer’s homes. They 
must navigate a system skewed against them in al-
most every sense – because of their migrant status, 
their gender, their race, and their socioeconomic 
class. The routine abuse of domestic workers and 
other female service providers has been well-docu-
mented for nearly 20 years, yet the situation largely 
persists unabated.

Recent domestic worker laws and efforts to reform 
the recruitment industry have taken place in both 
Kuwait and Qatar. Bahrain partially incorporated 
domestic workers into its labour law in 2012, and 
recently established a unified tripartite contract. 
Countries of origin have also advanced recruitment 
reforms and critical pre-migration interventions 
over the past decade.

Yet our conversations with migrant women indicate 
that exploitation remains rife, and even their most 

Chapter 02

Executive Summary
Female migrant workers form a significant share of the labour force in 
Qatar, Kuwait, and Bahrain, primarily providing critical care and service 
work. Despite some progress in legislating rights for migrant workers and 
domestic workers specifically, there remains both protection and enforce-
ment gaps which perpetuate abuse.  The obstacles migrant workers face in 
lodging complaints, the faulty complaints process itself, and consistently 
unfair remedies work to dissuade workers from seeking form support, and 
undercut access to true justice. 

basic rights are not safeguarded. Women most 
commonly reported non-payment of wages and 
overwork, physical and sexual violence, as well as 
restricted communication and mobility.  Women 
are not only provided with ineffective preemptive 
protections from these abuses, but they also face 
systematic obstacles to redressing these abuses. 

All three countries have established some admin-
istrative grievances procedures specific to domes-
tic workers, which is an important step towards 
reducing the bureaucratic and financial burden 
associated with court cases. However, these mech-
anisms remain obscure, inefficient, and insufficient 
due to the overall resistance in regulating domestic 
work. The lengthy time required to obtain any kind 
of remedy – even a ticket to return home – can incur 
massive financial and mental costs. Many women 
who leave exploitative conditions simply “want to 
go home” because morale in the system is so low, 
and the psychological impact is so great.  

The kafala compounds these barriers: the system 
is so rigid that women confront impossible choices 
when seeking any kind of formal or informal rem-
edy. And because their visa and legal residency is 
tied to their employer, they risk their investments 
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عمان
تقــع إدارة قطــاع صيــد األســماك تحــت وزارة الزراعــة والثروة الســمكية. وتصدر 

عمــان - المعروفــة بســاحلها الممتــد واســتهاكها الكبيــر وعمالتهــا الوطنيــة الكبيرة 
فــي هــذا القطــاع - أكبــر عــدد مــن التراخيــص في المنطقة. وقــدم البنك الدولي 

سياســات واستشــارات فنية واســعة النطاق “من منطلق تصوره المتاك عمان 
القــدرة علــى أن تتبــوأ مكانــة تنافســية عالميــة في هذا المجال”.49 

قطاع الصيد في عمان هو قطاع حرفي بشــكل أساســي وتم توطينه. وُأســقط في وقت  ̭
ســابق هــذا العــام مقترحــًا للســماح للصياديــن المهاجريــن العمل في القطاع بســبب توقعات 

التأثيرات الســلبية لذلك على 48,000 صياد عماني مســجلين لدى الوزارة، والذين يشــغلون 
نحو 23,000 ســفينة مســجلة .50  

وتجــري عمــان، بشــكل منتظــم، مداهمــات واحتجــازات لصيادين مهاجرين يتــم القبض عليهم  ̭
أثنــاء القيــام بالعمــل علــى الســواحل دون رخصــة. 51 52 وال تتوفــر تفاصيــل عن نوع التأشــيرة التي 

يحملهــا هــؤالء وعــن مــالك الســفن التــي يعملــون على متنها، مما يؤشــر إلى وجود صلة مع 
المواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي تشــغيل الصياديــن المهاجريــن إال أنهــم غير قادرين على ذلك 

بشــكل قانوني. 53 54

فــي العــام 2013، صــدر 51,579 ترخيصــًا. ويتــم تصديــر األســماك والمنتجات البحرية األخرى  ̭
إلــى أكثــر مــن 60 دولــة حــول العالــم، بمــا في ذلك اليابــان، وأميركا، ودول االتحاد األوروبي إلى 

جانــب األســواق الخليجية والعربية. 

يقــوم بتشــغيل الســفن الصناعيــة طواقــم كورية وصينية وإندونيســية وفلبينيــة وفيتنامية، إال  ̭
أن الغالبيــة يســتخدمون القــوارب الشــراعية )الــداو( ويتم تشــغيلها من قبــل عمانيين وهنود 

وبنجالديشيين.
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