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مقدمة 

ــل أكثــر مــن ثلــث عــدد 
ِّ
 لالقتصــاد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إذ تمث

ً
 فعــاال

ً
تعتبــر العمالــة األجنبيــة محــركا

ل مــا يفــوق 80% مــن عمالــة القطــاع الخــاص. 
ِّ
، وتشــك

ً
ــا ســكان البلــد الخليجــي البالــغ عــدد ســكانه 33 مليون

وتعــود أصــول أولئــك العمــال إلــى بلــدان مختلفــة بينهــا إثيوبيــا والفلبيــن وباكســتان والهنــد وســريالنكا، إذ إن 
معظــم العمــال الوافديــن مــن تلــك الــدول، إضافــة لعــدد قليــل مــن الدولــة العربيــة كمصــر واليمــن وســوريا 

وفلســطين.  واألردن  والســودان 
ورغــم األعــداد الكبيــرة مــن العمــال األجانــب داخــل الســعودية، إال أن الواقــع القانونــي واإلنســاني يشــير إلــى 
اســتمرار تدهــور الحالــة اإلنســانية والحقوقيــة ألولئــك العمــال، إذ يتعرضون إلى الكثير مــن االنتهاكات والتجاوزات 

مــن قبــل الســلطات وأربــاب العمــل، إضافــة لعــدم وجــود نظــام قانونــي معمــول بــه فــي المملكــة. 
لقــد دفــع تغــول الســلطات الســعودية وأربــاب العمــل مئــات اآلالف مــن العمــال إلــى الهــروب، ومغــادرة المملكــة، 
إذ ذكــرت شــركة »جــدوى لالســتثمار« الســعودية، فــي تقريــر اطلــع عليــه المرصــد األورومتوســطي لحقــوق 
اإلنســان، أن إجمالــي عــدد األجانــب الذيــن غــادروا ســوق العمــل الســعودية خــالل العاميــن الماضييــن بلــغ 1.6 
مليــون عامــل، خصوصــا بعــد الزيــادة فــي رســوم مرافقــي العمالــة األجنبيــة منــذ يوليــو )تمــوز( 2017، وقــد غــادر 

حوالــي مليــون أجنبــي الســوق فــي العــام الماضــي وحــده.
كمــا ســاهم نظــام الســعودة الــذي زادت وتيــرة تحديثــه وتطبيقــه، خــالل العاميــن األخيريــن، مــن خــالل فــرض 
غرامــات ماليــة فــي حــال عــدم تطبيقهــا فــي مغــادرة مزيــد مــن العمالــة األجنبيــة الوافــدة، مــع إصــدار الســلطات 

ا علــى الســعوديين فقــط. 
ً
 يقصــر العمــل فــي 12 مهنــة ونشــاط

ً
الســعودية العــام الماضــي قــرارا

ومــع بــدء تنفيــذ منــع األجانــب مــن العمــل فــي خمســة أنشــطة اقتصاديــة جديــدة فــي الســعودية بحلــول ينايــر 
ــر الســعوديين، الترحيــل الســريع والقســري  ــات اآلالف مــن العمــال غي ــر مئ )كانــون الثانــي( الماضــي، أصبــح مصي

قبــل نهايــة العــام الجــاري.   
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الظروف المحيطة بالعمالة الوافدة 

يعتبــر »نظــام الكفالــة« أحــد أبــرز أوجــه االنتهــاكات التــي تمارســها الســلطات الســعودية بحــق العمالــة األجنبيــة 
الوافــدة، وهــو عبــارة عــن نظــام رعايــة تكــون فيــه حالــة تأشــيرة الموظــف المغتــرب مرهونــة بصاحــب العمــل 
»الكفيــل«، مــا يعنــي أنــه ال يســتطيع دخــول المملكــة أو مغادرتهــا أو التبديــل بيــن أصحــاب العمــل مــن دون إذن 

مــن كفيلــه، ويتقيــد بذلــك حقــه فــي التنقــل بشــكل جوهــري.
 لمعظــم االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 

ً
يعتبــر نظــام الكفالــة المطبــق بصورتــه الحاليــة داخــل الســعودية مدخــال

العمــال األجانــب هنــاك، وذلــك بســبب تغــول أصحــاب العمــل وفــرض شــروط قاســية وغيــر منطقيــة تخالــف أبســط 
القيــم اإلنســانية، قبــل أن تخالــف القانــون الدولــي الــذي كفــل فــي أكثــر مــن اتفاقيــة ومعاهــدة حقــوق العمــال. 
الــذي تطبقــه  الكفالــة«،  عــن »نظــام  الناتجــة  االنتهــاكات  ووثقــت منظمــات حقوقيــة دوليــة ومحليــة مئــات 
الســلطات الســعودية حتــى اآلن، ومــن تلــك االنتهــاكات منــع وتقييــد حركــة العامــل، بمعنــى أنــه ال يســتطيع 
الســفر أو الخــروج مــن المدينــة التــي يقطــن فيهــا، إال بــإذن مــن »الكفيــل«، إضافــة إلــى المبالــغ الطائلــة وغيــر 
المنطقيــة التــي يأخذهــا »الكفــالء« مــن العمــال األجانــب، والتــي وصلــت فــي بعــض األحيــان إلــى 80% مــن مجمــوع 

مــا يحصــل عليــه بعــض العمــال.
كمــا تــم توثيــق حصــول بعــض »الكفــالء«، بمشــاركة أصحــاب المحــالت المملوكــة لعمــال أجانــب علــى مقابــل مــادي 
قــد يصــل إلــى 50% مــن قيمــة العقــار أو المحــل التجــاري، وفــي بعــض الحــاالت ســجل تلفيــق عــدد مــن »الكفــالء« 
تهــم غيــر حقيقيــة لعمــال يمنييــن فــي عــام 2018، وتــم االســتيالء محالتهــم التجاريــة، فيمــا تــم ترحيــل العمــال 
اليمنييــن دون أن يأخــذوا تعويضــا عــن محالتهــم التجاريــة التــي تــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل أولئــك »الكفــالء« 

وفــق مــا ذكــرت الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الســعودية ومنظمــات أخــرى محليــة آنــذاك.
يضــاف إلــى ذلــك اإلهمــال باإليفــاء بحقــوق تلــك العمــال وعــدم توفيــر آليــات واضحــة للشــكوى وحرمــان العمالــة 
مــن حــق االحتجــاج ســلميا، فعلــي ســبيل المثــال، ســجل فــي العــام 2018، أكثــر مــن تظاهــرة عماليــة فــي أكثــر مــن 
منطقــة فــي المملكــة لعمــال طالبــوا بالحصــول علــى مســتحقاتهم، بعضهــم لــم يكــن قــد حصــل علــى راتبــه منــذ 

أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر.
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ومــن أبــرز تلــك المظاهــرات تلــك التــي وقعــت فــي منطقــة الظهــران فــي شــهر أكتوبــر )تشــرين أول( مــن العــام 
2018 إذ تجمــع العشــرات مــن العمــال للمطالبــة بالحصــول علــى رواتبهــم المتأخــرة والذيــن عملــوا لشــهور 
متواصلــة فــي مشــروع ســكني ضخــم فــي مدينــة الظهــران، لكــن لــم يتلقــوا رواتبهــم، وعلــى إثــر تلــك التظاهــرة 
تدخلــت قــوات األمــن الســعودي لتفريــق العمــال وقامــت بإطــالق النــار الحــي علــى العمــال، حيــث أدى ذلــك 
التفريــق إلــى قتــل أحــد العمــال وإصابــة آخريــن فــي ســابقة خطيــرة وانتهــاك غيــر مبــرر للقوانيــن الدوليــة، دون 

أن يكــون هنــاك ردة فعــل أو تحقيــق مــن قبــل الســلطات الســعودية إزاء ذلــك االنتهــاك. 

رسوم وضرائب وإهانة

 التــي فرضتهــا الســلطات الســعودية علــى الوافديــن مــن العمــال والمرافقيــن لهــم، 
َ

مــن بيــن األعبــاَء المتزايــدة
جبــر 

ُ
الضرائــب الماليــة علــى الخدمــات والمســاكن واألفــراد المرافقيــن، بمــا يزيــد أوضاعهــم المعيشــية ســوءا، إذ أ

عشــرات اآلالف منهــم علــى مغــادرة المملكــة لعــدم مقدرتهــم علــى اإليفــاء بتلــك االلتزامــات. 
بــدأت الســلطات الســعودية فــي األول مــن يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2017 تطبيــق ضريبــة علــى »المرافقيــن 
والمرافقــات« للعمالــة الوافــدة، بواقــع مائــة ريــال شــهريا )حوالــي 27 دوالرا أمريكيــا( لــكل مرافــق، وبإجمالــي 
ــح 200 ريــال شــهريا، بإجمالــي 2400 ريــال ســعودي ســنويا عــن كل  ــال فــي العــام األول تتضاعــف لتصب 1200 ري

مرافــق.
منــع العمــل والرســوم وفــرض ضرائــب جديــدة وارتفــاع األســعار، إلــى جانــب إجراءات إداريــة وأمنية يتخللهــا الترحيل 
القســري والعنــف واإلهانــة، أدت إلــى مغــادرة عشــرات اآلالف مــن العمــال األجانــب خــالل العامين الماضيين بشــكل 
ــال تقــول المعطيــات الســعودية  ــاك. فعلــى ســبيل المث ســريع، مــا يثيــر القلــق علــى مصيــر الباقيــن منهــم هن

الرســمية المتوفــرة إن أكثــر مــن مليــون عامــل أجنبــي فقــدوا وظائفهــم فــي أقــل مــن عاميــن.
ــل   أن يتحمَّ

ً
فالراتــب الشــهري للعامــل األجنبــي يســتحيل أن يواكــب ارتفــاع األســعار فــي المملكــة، ويســتحيل أيضــا

عــبء الرســوم المفروضــة علــى المرافقيــن، وهــذا مــا يجعــل الحيــاة فــي غايــة الصعوبــة بالنســبة للعمــال األجانــب 
 كمــالذ للعيــش وادخــار المــال وإعالــة عوائلهــم، كمــا أّن تجديــد اإلقامــة ســنويا 

ً
الذيــن قصــدوا الســعودية أصــال

 للغايــة.
ً
 صعبــا

ً
أصبــح أمــرا
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ل المملكــة مــن خاللــه مــا يقــارب 20 مليــار دوالر مــن الرســوم الجديــدة حتــى  بالرغــم مــن أّن هــذا اإلجــراء ســتحصِّ
ــه أغفــل عــّدة نقــاط مهّمــة، وهــي األثــر الســلبي الكبيــر لمغــادرة العمــال األجانــب ومرافقيهــم علــى 

ّ
2020، إال ان

اإلنفــاق والقطاعــات المتخصصــة فــي األغذيــة والتجزئــة والخدمــات والســفر، والتعليــم واالتصــاالت، وكل هــذا 
ض مــن قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة بمــا ال يقــّل عــن 3% حتــى ســنة 2020م.

ِّ
ســيخف

ووفــق متابعــة المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان فــإن أبــرز المصاعــب التــي تواجــه العمالــة الوافــدة 
فــي الوقــت الحالــي سياســة الترحيــل القســري التــي تتبعهــا الســلطات الســعودية، إضافــة إلــى تدهــور األوضــاع 
اإلنســانية والمعيشــية ألولئــك العمــال بفعــل ارتفــاع رســوم اإلقامــة، واالســتغالل غيــر الســوي لهــم مــن أربــاب 

العمــل والجهــات المتنفذيــن داخــل المملكــة.

ً
السوريون واليمنيون األكثر تضررا

يصعــب علــى الســوريين واليمنييــن المقيميــن فــي المملكــة تجديــد إقاماتهــم بســبب تراكــم الرســوم الواجــب 
 ،)

ً
 )أي 933.33 دوالرا

ً
دفعهــا علــى مرافقيهــم وأجورهــم التــي ال تتجــاوز فــي كثيــر مــن األحيــان 3500 ريــال شــهريا

فهــم واقعــون بيــن مطرقــة ســداد الرســوم وتغطيــة احتياجــات أســرهم وســندان العــودة إلــى الوطــن الــذي 
قتــه الحــرب. وعــدم قــدرة هــؤالء علــى تجديــد إقاماتهــم ســيحرمهم ويحــرم أبناءهــم مــن خدمــات الصحــة 

َّ
مز

لــت تلــك الرســوم المفروضــة علــى المرافقيــن  والتعليــم، وكذلــك مــن حــق الســفر ومغــادرة المملكــة، لذلــك تحوَّ
إلــى كابــوس يالحــق العمالــة الســورية واليمنيــة فــي المملكــة. 

 فــي حــق الســوريين واليمنييــن الذيــن يعملــون فــي 
ً
كمــا أّن قــرار فــرض الرســوم علــى المرافقيــن كان مجحفــا

المملكــة مــن أجــل إعالــة عوائلهــم وأقاربهــم فــي اليمــن وســوريا، فقــد أصبــح مــن غيــر الممكــن علــى العمــال من 
الجنســيات الســورية واليمنيــة االســتمرار فــي إرســال التحويــالت الماليــة إلــى ذويهــم بعــد فــرض تلــك الرســوم، 
ما فــي ظــل محدوديــة خيــارات الهجــرة إلــى  فهــم فــي قلــق مســتمر حــول مصيرهــم ومســتقبل أســرهم الســيَّ

بلــد آخــر.
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النساء العامالت.. انتهاكات بالجملة

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــة دقيقــة لعــدد النســاء العامــالت إال أن بعــض التقاريــر قــدرت أعــداد النســاء 
العامــالت داخــل المملكــة العربيــة الســعودية بـــ 618 ألــف امــرأة عاملــة فــي قطاعــات مختلفــة، مثــل مصانــع 
األغذيــة والشــركات الخاصــة، وفــي قطــاع األعمــال المنزليــة الــذي يوجــد فيــه النســبة األكبــر مــن النســاء العامــالت 

داخــل المملكــة.
وبرغم النســبة الكبيرة نســبًيا لمشــاركة المرأة العاملة األجنبية، إال أنها ســجلت أعلى نســبة لتعرضها لالنتهاكات 
مــن قبــل أربــاب العمــل الســعوديين، إذ وثقــت مؤسســات حقوقيــة محليــة ودوليــة انتهــاكات فظيعــة بحقهــن، 
ال ســيما العامــالت فــي قطــاع المنــازل، ففــي عــام 2018 كشــفت تقاريــر عــدة عــن ممارســات غيــر إنســانية بحــق 

النســاء العامــالت خاصــة العامــالت القادمــات مــن بنغالديــش اللواتــي يعملــن لــدى أربــاب عمــل ســعوديين.
االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا العامــالت فــي المنــازل تنتهــك أبســط القيــم اإلنســانية واآلدميــة، وحيــث يتعرضــن 
فــي كثيــر مــن األحيــان ألنــواع مختلفــة مــن التعذيــب كالضــرب واإلهانــة واالعتــداء علــى أجســادهن، وفــي كثيــر مــن 
األحيــان يحــدث هــذا التعذيــب مــن أجــل إشــباع رغبــة أربــاب العمــل الذيــن يســتغلون حاجــة تلــك النســاء إلــى المــال.

ــاب  ــازل الســعودية يقــوم أرب إلــى جانــب ممارســات التعذيــب التــي تتعــرض لهــا النســاء خــالل عملهــن فــي المن
العمــل الســعوديون بحرمانهــن مــن حقهــن فــي الحصــول علــى رواتبهــن لشــهور متواصلــة، فــي الوقــت الــذي 
ال تســتطيع فيــه تلــك العامــالت التقــدم بشــكاوى أو الحصــول علــى الدعــم القانونــي لحمايتهــن مــن االنتهــاكات.

وإلــى هــذا اليــوم لــم تقــم الســلطات الســعودية بإيجــاد طــرق وبدائــل قانونيــة رســمية يســتطيع مــن خاللهــا 
العمــل  أصحــاب  عبــر  المنتهكــة  حقوقهــم  علــى  والحصــول  تظلماتهــم  تقديــم  الوافــدة،  األجنبــة  العمالــة 
الســعوديين، األمــر الــذي دفــع أربــاب العمــل إلــى التغــول فــي االعتــداء علــى حقــوق تلــك العامــالت لمعرفتهــم 
الســابقة بأنــه لــن يكــون هنــاك جــزاء يردعهــم عــن ممارســاتهم المخالفــة ألبســط القواعــد والقيــم القانونيــة 

التــي تكفــل ألي إنســان الحــق فــي العمــل فــي بيئــة آمنــة دون اعتــداء أو حرمــان أو مالحقــة.
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القطاع الزراعي.. قيود ومالحقات

يعــد القطــاع الزراعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن القطاعــات اإلنتاجيــة الكبيــرة التــي تعمــل فيهــا 
العمالــة الوافــدة، حيــث يعمــل بذلــك القطــاع أكثــر مــن 600 ألــف عامــل أجنبــي، وتشــمل تلــك األعــداد التقنييــن 

والزراعييــن والبياطــرة والعديــد مــن المهــن المرتبطــة بهــذا المجــال.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا القطــاع وكثــرة أعــداد العامليــن فيــه إال أنــه أكثــر القطاعــات التي يتعــرض العاملون 
فيهــا لالنتهــاك، وذلــك لعــدة أســباب، أهمهــا أن نظــام العمــل الســعودي الصــادر فــي عــام 2015 اســتثنى رعــاة 
الغنــم والعمــال المزارعيــن مــن جميــع أنــواع الحمايــة التــي يمنحهــا نظــام العمــل، األمــر الــذي زاد مــن خطــورة 

تعــرض تلــك الفئــة لالنتهــاكات الموجــودة فعــال داخــل المملكــة.
كمــا أن القطــاع الزراعــي يوجــد بــه العــدد األكبــر مــن العمالــة غيــر النظاميــة وذلــك يرجــع لعــدة أســباب أولهــا أنــه 
مــن الصعــب علــى »الكفيــل« الحفــاظ علــى عمالــة، ألنهــم يضطــرون للهــرب مــن وظائفهــم، إمــا ألنهــم خدعــوا 
وأجبــروا علــى عمــل لــم يوافقــوا عليــه، وإمــا ألن عزلتهــم وظــروف عملهــم الالإنســانية تدفعهــم لذلــك. وثانيهــا 
أن القطــاع الزراعــي لــه خصوصيــة فــي الحصــول علــى األوراق الرســمية مــن قبــل الجهــات المتخصصــة داخــل 
الســعودية، فيحتــاج صاحــب المزرعــة إلــى عــدة أوراق وشــهادات صحيــة وتصريــح لجــان قانونيــة وطبيــة لصاحــب 
المزرعــة بممارســة العمــل الزراعــي، وبالتالــي يلجــأ أصحــاب المــزارع لالحتيــال علــى القانــون واســتقدام عمــال 

خــارج القانــون، مســتغلين الحاجــة الملحــة ألولئــك العمــال.
وبحســب تقاريــر حقوقيــة ســعودية فــإن العديــد مــن »الكفــالء« ال يصــدرون وثائــق إقامــة لمكفوليهــم الرعــاة أو 
 ألوضاعهــم الصعبــة كــون أن 

ً
المزارعيــن فــي المناطــق المعزولــة كوســيلة لمنــع العمــال مــن الهــروب، واســتغالال

العامــل ال يســتطيع التنقــل داخــل المملكــة دون إقامــة ســارية، حتــى لــو دخــل البــالد بطريقــة رســمية وبتأشــيرة 
غيــر منتهيــة، إذ يحــق للســلطات الســعودية ترحيــل أي عامــل ال يملــك إقامــة عمــل ســارية المفعــول علــى الفــور، 
باإلضافــة للمبالــغ الطائلــة التــي يمكــن أن يدفعهــا العامــل الــذي لــم يحصــل علــى إقامــة عمــل، حيــث يتــراوح 
المبلــغ المدفــوع بيــن 500 - 3000 ريــال ســعودي )135 – 760$( ومــن الممكــن أن يدفــع العامــل قيمــة هــذه 

المخالفــة فــي كل مــرة يتــم اعتقالــه مــن قبــل الســلطات.
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نظام السعودة

رغم أن أولى محاوالت الســعودة الجادة بدأت حوالي عام 1975م، إال أنها خالل العامين األخيرين زادت وتيرتها 
وتــم تحديــث أنظمتهــا وتطبيقهــا، وفــرض غرامــات ماليــة فــي حــال عــدم تطبيقهــا، وآخــر أنظمــة الســعودة التــي 
أصدرتهــا الســعودية هــي ســعودة 12 مهنــة ونشــاطا فــي مطلــع عــام 2018، شــملت األنشــطة التــي يقتصــر 
العمــل فيهــا علــى الســعوديين، محــال المالبــس الجاهــزة، ومحــال مالبــس األطفــال، ومحــال بيــع المســتلزمات 
الرجاليــة، إضافــة إلــى منافــذ بيــع الســيارات والدراجــات الناريــة، ومنافــذ بيــع األثــاث المنزلــي والمكتبــي الجاهــز، 
واألوانــي المنزليــة، ومحــال الحلويــات وقطــع غيــار الســيارات، ومــواد اإلعمــار والبنــاء، ومحــال الســجاد. وتم تحديد 

 فــي المهــن المقتصــرة علــى الســعوديين.
ً
 وافــدا

ً
20 ألــف ريــال )5400$( عقوبــة لــكل مــن وظــف عامــال

ومــع بــدء تنفيــذ منــع األجانــب مــن العمــل فــي خمســة أنشــطة اقتصاديــة جديــدة فــي الســعودية منــذ ينايــر 
)كانــون الثانــي( الماضــي أصبــح مصيــر مئــات اآلالف مــن العمــال غيــر الســعوديين الترحيــل الســريع والقســري قبــل 

نهايــة العــام الجــاري. 
ويــرى المرصــد األورومتوســطي أن رؤيــة 2030م المعلنــة مــن ولــي العهــد الســعودي األميــر محمد بن ســليمان 
التــي رســمت مالمــح االقتصــاد الســعودي لفتــرة مــا بعــد النفــط، أثبتــت فشــل المحــاوالت الســابقة للحكومــة فــي 
تطبيــق نظــام الســعودة. صحيــح أّن سياســة فــرض الرســوم علــى المرافقيــن للعمالــة الوافــدة أّدت إلــى مغــادرة 
مــت فــي األســاس مــن أجلــه وهــو  غيــر مســبوقة للعمــال األجانــب مــن المملكــة، ولكــن لــم تــؤّد دورهــا الــذي ُصمِّ
 فــي العمالــة األجنبيــة 

ً
 حــادا

ً
 ونزيفــا

ً
توفيــر وظائــف للســعوديين، ففــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه المملكــة هروبــا

الوافــدة لــم تشــهد إلــى اآلن زيــادة فــي معــدل توظيــف الســعوديين.
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النظام القانوني المنظم للعمالة األجنبية 

يوجــد فــي الســعودية ثالثــة أنظمــة وقوانيــن أساســية تنظــم العمالــة األجنبيــة داخــل المملكــة وهــي قانــون 
العمــل الســعودي، وقانــون اإلقامــة وقانــون أمــن الحــدود، وبعــض األوامــر والمراســيم الملكيــة التــي حــددت 
آليــات اســتقدام العمــال األجانــب وكيفيــة إقامتهــم والحقــوق والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــم، لكــن الواقــع 
العملــي وتقاريــر العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة تبيــن أن الســلطات الســعودية تلتــزم 
بتطبيــق جانــب الجــزاء والعقــاب بحــق العمالــة األجنبيــة الوافــدة دون أن تقــوم بإنصافهــم وإعطائهــم الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي تلــك القواعــد ومــن قبلهــا المواثيــق الدوليــة التــي كفلــت حقــوق العامــل فــي الراتــب 

والمعاملــة الحســنة وعــدم المالحقــة وحــق التوجــه للقضــاء وتوكيــل محــاٍم.
ففــي الكثيــر مــن األحيــان ال يكــون للعامــل أي دور فــي وقوعــه فــي وضــع مخالــف »غيــر قانونــي« لكــن نظــام 
»الكفالــة« ونظــام العمالــة أعطيــا »الكفيــل« الحــق فــي التحكــم بالعامــل القــادم وبالتالــي إلقــاء العــبء عليــه. 
فعلــى ســبيل المثــال إهمــال »الكفيــل« لتجديــد إقامــة مكفولــه أو نســيانه إصــدار بطاقــة إقامــة لــه تضــع العامــل 

الوافــد فــي وضــع مخالــف تلقائيــا.
كذلــك، فــإن القانــون الســعودي يســمح للكفــالء بتقديــم بــالغ هــروب لمكفوليهــم، دون الحاجــة لتقديــم دليــل 
 إلــى عمالــة غيــر نظاميــة، كمــا أن اســتغالل »الكفــالء« لنظــام »الكفالــة« 

ً
علــى ذلــك، األمــر الــذي يحولهــم فــورا

 
ً
عــن طريــق مــا يتعــارف عليــه باســم »التأشــيرة الحــرة« الــذي يدفــع العمــال األجانــب الوافــدون مــن خاللــه أمــواال
لكفالئهــم لتجديــد وثائقهــم فــي الوقــت الــذي ُيتركــون للعمــل بشــكل حــر، يجعــل هــؤالء العمــال فــي وضــع 

مخالــف.
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العمال المخالفون وظروف االحتجاز

تقــوم الســلطات الســعودية بوضــع بعــض العمالــة غيــر النظاميــة فــي الســجون الجنائيــة فــي المملكــة، إال 
ــإدارة العامــة لشــؤون الوافديــن الموجــودة فــي  أن الغالبيــة العظمــى ترســل إلــى مراكــز التوقيــف التابعــة ل
مناطــق مختلفــة داخــل المملكــة. وتشــرف المديريــة العامــة للســجون، بالتعــاون مــع مديريــة الجــوازات فــي وزارة 

الداخليــة علــى مراكــز التوقيــف.
فــي معظــم األحيــان ال يعــرف الموقوفــون ســبب احتجازهــم داخــل تلــك المراكــز، حيــث تتأخــر إجراءاتهــم ألشــهر 
فــي بعــض األحيــان، كمــا أن الموقوفيــن ال يحاكمــون فــي محاكــم وزارة العــدل وإنمــا يتــم التحقيــق معهــم مــن 
ــعب التحقيــق فــي جهــات الضبــط، حيــث تؤخــذ إفادتهــم األوليــة. وبعــد التحقيــق يحــال المخالفــون للجــان 

ُ
قبــل ش

اإلدارة العامــة لشــؤون الوافديــن اإلداريــة لُيحقــق معهــم مــرة أخــرى، وتقــوم اللجنــة، التــي تعمــل كمحكمــة 
 
ً
إداريــة، بإصــدار قــرارات إداريــة قانونيــة بحقهــم، تقضــي إمــا بإخــالء ســبيلهم أو إيقــاع العقوبــة بهــم، وفقــا

لألنظمــة المعمــول بهــا. ومــن يقتضــي ترحيلــه، يحــول إلــى شــعبة الســفر فــي اإلدارة العامــة لشــؤون الوافديــن 
ســتكمل إجــراءات ســفره وتؤخــذ بصمتــه ليــودع فــي قائمــة ســوداء وُيمنــع مــن الرجــوع للســعودية. 

ُ
لت

أمــا عــن ظــروف االحتجــاز داخــل مراكــز التوقيــف، فقــد رصــدت عــدة منظمــات حقوقيــة محليــة أوضاعــا صعبــة 
وانتهــاكات إنســانية بحــق العمــال األجانــب الموقوفيــن داخــل تلــك المراكــز، ومــن األمثلــة علــى تلــك التقاريــر 
الحقوقيــة تقاريــر الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الســعودية التــي ذكــرت االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 
العمــال هنــاك مــن االزدحــام الشــديد فــي مراكــز االحتجــاز وســوء الخدمــات الصحيــة واإلنســانية المقدمــة ألولئــك 
العمــال، إذ قالــت الجمعيــة إنهــا رصــدت فــي أحــد مراكــز التوقيــف وجــود أكثــر مــن 1200 عامــل فــي ظــل انعــدام 
الخدمــات األساســية، كالمراحيــض واألدويــة، كمــا رصــد التقريــر قيــام إدارة مركــز التوقيــف بفصــل األمهــات عــن 
أبنائهــم وعــدم توفيــر أدويــة لمرضــى الضغــط والســكر رغــم تكــرار طلــب أولئــك المرضــى الحصــول علــى عالجهــم.

كمــا رصــدت بعــض المنظمــات الحقوقيــة وبحســب شــهادات بعــض العمــال الذيــن كانــوا فــي تلــك المراكــز تعرضهــم 
للضــرب واإلهانــة والشــتائم علــى يــد ســعوديين، وهــذه الشــهادات تتقاطــع مــع مــا ورد فــي شــهادة أحــد العمال، 
 للغايــة، وكنــا نتشــاجر عليــه فيــأكل األقويــاء 

ً
حيــث جــاء فــي شــهادته »فــي مركــز االحتجــاز... كان الطعــام قليــال

أكثــر مــن ســواهم، كان الحــراس يقولــون لنــا تواجهــوا للجــدار ثــم يضربوننــا علــى ظهورنــا بقضبــان معدنيــة... ثــم 
تــم نقلنــا إلــى ســجن يدعــى »الشميســي« فــي الريــاض، وكان بــه مرحاضــان يســتخدمهما 1200 شــخص منهــم 

عشــرات األطفــال«.
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يشــار هنــا إلــى أن الســلطات الســعودية كانــت قــد أطلقــت فــي العــام 2017 حملــة »وطــن بــال مخالــف«، شــرعت 
خاللهــا الجهــات األمنيــة فــي شــن حمــالت اعتقــال واســعة للمقيميــن غيــر النظامييــن علــى حســب تعبيــر الســلطات 
الســعودية، واســتمرت تلــك الحملــة حتــى وصلــت إلــى أوجهــا فــي العــام 2018 إذ ســجل اعتقــال حوالــي مليونــي 
عامــل أجنبــي غيــر نظامــي، وترحيــل مــا يزيــد عــن 500 ألــف مقيــم غيــر نظامــي، فيمــا ال يــزال الكثيــرون بانتظــار 

ترحيلهــم، وفــق إحصائيــات نشــرتها وزارة الداخليــة الســعودية آنــذاك.

حقوق العمال وآليات الحماية في القانون الدولي

نصت العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية على الحقوق التي يجب أن تلتزم بها المنشــأة أو المؤسســة 
التــي تقــوم بتشــغيل العامليــن لديهــا، مثــل اتفاقيــة تحديــد مســتويات الحــد األدنــى لألجــور لســنة 1970 المــادة 
12، واتفاقيــة حمايــة حقــوق المهاجريــن لســنة 1975 المــادة 22، واتفاقيــة حمايــة حقــوق الضمــان االجتماعــي 
لســنة 1982 المــادة 26، واتفاقيــة العمــل الليلــي لســنة 1990 المــادة 17، واتفاقيــة حظــر عمــل األطفــال لســنة 

1999 المــادة 14. 
 ألن تكــون ملزمــة بالحــد الــذي 

َ
ويــرى المرصــد األورومتوســطي لحقوقــي االنســان أن تلــك االتفاقيــات لــم تــرق

إن خالفتــه أي مؤسســة عماليــة أو تشــغيلية يتــم محاكمتهــا، وفــرض العقوبــات عليهــا ويرجــع ذلــك إلــى ضعــف 
اآلليــات المســتخدمة لحمايــة حقــوق العمــال، وذلــك الفتقــار تلــك االتفاقيــات والمعاهــدات آلليــات تنفيذيــة فعالــة 
كمحكمــة خاصــة بهــا مثــال، تصــدر قــرارات ملزمــة لــدول األعضــاء، يســتطيع العمــال اللجــوء إليهــا فــي حالــة انتهــاك 
حقوقــه، وبالتالــي فــإن االتفاقيــات والتوصيــات الموجــودة فــي إطــار منظمــة العمــل الدوليــة يمكــن اعتبارهــا 

قواعــد ال ترقــى لدرجــة اإللــزام.
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التوصيات 

يــرى المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان أن الســلطات الســعودية كانــت ومــا زالــت تنتهــك حقــوق 
العمــال األجانــب العامليــن فــي المملكــة، بطريقــة غيــر مبــررة وفــي صــورة جليــة النتهــاك أبســط الحقــوق 

التــي كفلهــا وأقرهــا القانــون الدولــي واالتفاقيــات الخاصــة بالعمــال.

يشــدد المرصــد األورومتوســطي علــى أن ممارســات الســلطات الســعودية تتناقــض مــع اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة واتفاقيــة العمــل الدوليــة 
التــي كفلــت كل الحقــوق للعامــل، ابتــداء مــن العمــل ببيئــة ســليمة، دون إيــذاء أو مالحقــة، مــرورا بالتأكيــد 
علــى الحــق فــي الحصــول علــى إجــازات ســاعية ويوميــة وشــهرية وليــس انتهــاًء بالحــق فــي الحصــول 

علــى الحمايــة القانونيــة والتوجــه للقضــاء وحــق توكيــل محــاٍم.

يدعــو المرصــد األورومتوســطي الســلطات الســعودية إلــى العمــل علــى تعديــل نظــام الكفالــة المجحــف، 
والــذي يعطــي الصالحيــات المطلقــة للكفــالء بالتحكــم بالعمــال المقيديــن لديهــم مــن منعهــم من الســفر 

وتغيــر أعمالهــم والحصــول علــى مبالــغ ماليــة طائلــة لقــاء تقيدهــم فــي الســجالت الحكوميــة الرســمية.

 يطالــب المرصــد األورومتوســطي منظمــة العمــل الدوليــة بضــرورة التدخــل الســريع وتشــكيل لجنــة لتقييــم 
أوضــاع العمــل والعمــال داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، ووضــع خطــوات حقيقيــة تلتــزم بهــا الســلطات 
الســعودية فــي تعاملهــا مــع العمــال األجانــب، بمــا يضمــن ألولئــك العمــال الحصــول علــى حقوقهــم 

األساســية التــي كفلهــا لهــم القانــون الدولــي.




