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“إني أدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وضع االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة 
والنظامية والمنظمة باعتباره مساهمة هامة في بناء عالم ينعم بالسالم 

واالزدهار والكرامة وإتاحة الفرص للجميع.”
من رسالة األمين العام، بان كي - مون

ــي  ــرهم الت ــراد أس ــن وأف ــال املهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــب االتفاقي بحس
اعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة 45 املــؤرخ يف 18 كانــون األول / ديســمبر 1990، املــادة 2 )1( فــإن 
تعريــف مصطلــح “العامــل املهاجــر” يشــير إلــى الشــخص الــذي ســيزاول أو يــزاول أو مــا بــرح يــزاول 

نشــاطا مقابــل أجــر يف دولــة ليــس مــن رعاياهــا.

العمــال املهاجــرون يف الســعودية يشــكلون تقريًبــا ثلــث عــدد الســكان املقــدر بـ31 مليون نســمة، 
وهــذا يجعــل الســعودية يف املرتبــة الثالثــة أو الرابعــة عاملًيــا يف عــدد العمــال املهاجريــن، 75% 
منهــم قدمــوا مــن الهنــد وباكســتان وبنغالديــش ومصــر والفلبيــن، ويواجــه العمــال يف الســعودية 
ــك بســبب  ــدول األخــرى، وذل ــك التــي يواجههــا العمــال يف ال ــف عــن تل مشــاكل متعــددة وتختل

عــدد مــن األنظمــة الشــائكة واملعقــدة يف نظــام العمــل ويف تنظيــم القطــاع الخــاص.

ــإن هــذه  ــر / تشــرين األول 2015، ف ــذ 18 أكتوب ــال لنظــام العمــل، صــدرت من ــن 38 تعدي وبالرغــم م
التعديــالت ال تشــمل العامــالت املنزليــات، ويعــزز مــن انتهــاك حقــوق املــرأة العاملــة يف املنــزل 
والتــي هــي األكثــر حاجــة للحمايــة، كمــا ال يــزال تكريــس التفرقــة بيــن العمــال واملواطنيــن عبــر 
نظــام الكفالــة، كمــا أن املرتبــات والحقــوق يف الســعودية مرتبطــة بشــكل كبيــر بجنســية العامــل، 
وعــدد مــن الســفارات اســتطاعت فــرض بعــض الحقــوق للعمــال مــن بلدهــا بخــالف جنســيات أخرى 
وخاصــة فيمــا يخــص العامــالت املنزليــات، وهــذا يتعــارض مــع التزامــات اململكــة الدوليــة بشــأن 

حقــوق املهاجريــن، والتــي تتعلــق بعضويــة منظمــة التجــارة العامليــة.

العمــال املهاجــرون يعملــون يف الســعودية وفــق نظــام الكفالــة الــذي يربــط املهاجــر بشــخص 
مقيــم يكــون كفيــاًل لــه، وهــذا مــا يجعــل العامــل عرضــة لالســتغالل، ويمكــن الكفيــل مــن تغييــر 
ــل  ــاء العم ــل إنه ــتطيع الكفي ــا يس ــه، كم ــل نفس ــب العم ــى صاح ــال رض ــة ب ــل الكفال ــل ونق العم
ــعودية إال  ــادرة الس ــه بمغ ــموح ل ــر مس ــل غي ــا أن العام ــابق، كم ــار س ــل دون إخط ــل العام وترحي
بتأشــيرة خــروج بثمــن باهــض، ولهــذا فــإن عــدد مــن العمــال الذيــن يهربــون مــن أعمالهــم ملــا قــد 
يواجهونــه مــن اســتعباد فإنهــم بعــد تــرك العمــل األصلــي غيــر قــادرون ىلع الخــروج مــن البــالد 

وبهــذا يتعرضــون ألعمــال غيــر شــرعية قــد تعرضهــم لالســتعباد.

كمــا أن عــدم وجــود آليــات قانونيــة لتطبيــق األنظمــة ومراقبتهــا بشــفافية وصعوبــة لجــوء العمال 
ــم  ــاكات ضده ــن االنته ــزز م ــك يع ــم، كل ذل ــتقلة لحمايته ــات مس ــود مؤسس ــدم وج ــاء، وع للقض

ويحرمهــم مــن اســتخدام األنظمــة يف صالحهــم.

اليوم الدولي للمهاجرين - 18 ديسمبر 2016
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أضــف إلــى ذلــك، يف كثيــر مــن األحيــان، وخاصــة مــع العامــات املنزليــات، ال يتــم االلتــزام بســاعات 
ــم  ــبوع، ويت ــام األس ــاعة، ويف كل أي ــدار الس ــل ىلع م ــتخدام العام ــم اس ــد يت ــددة، وق ــل مح عم
احتجــاز املرتبــات، والحرمــان مــن اإلجــازات، واســتخدام العامــل يف غيــر عملــه املخصــص، ويختلــف 

ذلــك بحســب جنســية العامــل ومــا قــد يحصــل عليــه مــن حمايــة مــن قبــل ســفارة بــاده.

ويف حــاالت ىلع األرض وجــدت خادمــات منزليــات يعملــن يف عــدد مــن البيــوت بالتنــاوب، وعــدد 
مــن الكفــاء يقــوم بتأجيــر العاملــة للعمــل بالســاعة لصالحــه، كمــا وجــد مــن يحملــون تخصصــات 
ــاء يف املستشــفيات الخاصــة دون حملهــم لشــهادات  ــم وضعهــم كأطب ــر الطــب( يت ــة )غي طبي
طــب حقيقيــة، كمــا وجــد مــن يحمــل شــهادات يف الطــب والهندســة ويعمــل يف رعــي املاشــية.

إننــا يف القســط ندعــوا الســلطات الســعودية إلــى التوقيــع واملصادقــة ىلع “االتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة حقــوق جميــع العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم” وبشــكل عاجــل، كمــا ندعــوا الســلطات 

الســعودية إلــى اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

ــل  ــروف العم ــق بظ ــا يتعل ــن فيم ــال املهاجري ــد العم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــاء ىلع جمي -1 القض
ــية. ــة األساس ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــور والحق واألج

-2 ضمــان حصــول العمــال املهاجريــن وأفــراد أســرهم ىلع فــرص متســاوية مــع املواطنيــن يف 
التعليــم وجميــع الخدمــات األساســية األخــرى مثــل الرعايــة الطبيــة.

-3 إلغاء نظام الكفالة.
-4 إلغاء نظام تأشيرة الخروج ومعالجة محنة املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.

-5 ضمان املعايير الدولية يف الوصول إلى إجراءات اللجوء.
-6 إصاح أنظمة العمل مع أن تشمل جميع العامات املنزليات.

-7 ضمان تطبيق أنظمة حماية للعمال وضمان سهولة ووضوح سبل التقاضي.
-8 السماح املجتمع املدني ملراقبة تطبيق النظام ورصد االنتهاكات ضد املهاجرين.

١٨ ديسمبر ٢٠١٦


