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 .Iالمقدمة
ســمون اليــوم بـــ
المملكــة العربيــة الســعودية دولــة ســاهم ببنائهــا بشــكل كبيــر مــا ُي َّ
«عبيــد العصــر الحديــث» .فعلــى الرغــم مــن النظــام الدولــي لحقــوق اإلنســان ،إال أن
الحكومــة -علــى مــدار عقــود -عــززت أنظمــة يجــري توظيفهــا فــي معظــم الحــاالت
الســتغالل العمالــة المهاجــرة إلــى الحــد الــذي وصــل إلــى كافــة أنســجة المجتمــع.
إحــدى جوانــب ذلــك النظــام يتمثــل فــي قــدرة صاحــب العمــل أو الكفيــل علــى تقييــد
قــدرة العمــال المهاجريــن علــى تحقيــق االســتقالل المالــي عــن طريــق فتــح حســابات
مســتقل ومريــح.
بشــكل
مصرفيــة أو الحصــول علــى قــروض أو إجــراء عمليــات ماليــة
ٍ
ٍ
وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة أصــدرت قانونً ــا فــي أواخــر العام الماضي يمنــح المزيد من
غالبــا مــا يتــم اســتغاللهم
الحقــوق للمهاجريــن ،إال أن عامــات وعمــال المنــازل (الذيــن ً
فــي مجموعــة متنوعــة مــن األعمــال ،بمــا فــي ذلــك البنــاء) ســيتم اســتثناؤهم.
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 .IIالمهاجرون في السعودية
يأتــي معظــم المهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي المملكــة العربيــة الســعودية والذيــن يبلــغ عددهــم 13
مليــون نســمة مــن الهنــد (النســبة األكبــر وتبلــغ  4مالييــن) ،وباكســتان ،وكينيــا ،وبنغــادش ،واليمــن،
ســعيا للحصــول علــى دخــل
وغالبــا مــا يعملــون فــي الشــركات والمؤسســات والمنــازل،
وإثيوبيــا،
ً
ً
إلرســاله إلــى عوائلهــم فــي أوطانهــم.
ـكل عــام ،هنــاك فئتــان مــن المهاجريــن ممــن يأتــون إلــى المملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل
وبشـ ٍ
ـبيا ،والعمــال اليدويــون الفقــراء،
العمــل« :أصحــاب الياقــات البيضــاء» الذيــن يتقاضــون أجــوراً جيــدة نسـ ً
الذيــن يجــري توظيفهــم علــى يــد وكالء يحصلــون علــى عمولــة مــن أصحــاب العمــل الســعوديين.
عــادة علــى وظائــف منخفضــة المهــارات واألجــور ،حيــث يشــمل ذلــك مدبــرات
ً
ويحصــل هــؤالء
ـادة مــا يتــم االتفــاق
المنــازل ،والمربيــات ،وســائقي المركبــات ،وعمــال البنــاء ،وموظفــي المتاجــر .وعـ ً
ـادرا مــا يتــم تطبيقــه.
علــى عقــد عمــل بيــن المشــغل والعامــل ،ولكــن نـ ً
وعــادة مــا يأتــي المهاجــرون مــن القــرى واألحيــاء الفقيــرة فــي مدنهــم حيــث تكــون فــرص
ً
كســب دخــل مناســب للعيــش محــدودة ،ممــا يدفعهــم للبحــث عــن عمــل فــي الخليــج ،بمــا
فــي ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية .ويعمــل العديــد مــن وكالء التوظيــف كجهــات اتصــال
مــع أصحــاب العمــل الذيــن يقدمــون وعـ ًـدا بوظائــف جيــدة وحيــاة مســتقرة .ومــع ذلــك ،فــإن
كثيــرا مــا يخدعــون العمــال الباحثيــن عــن عمــل ،ويضللونهــم بشــأن طبيعــة
هــؤالء الــوكالء
ً
العمــل ،واألجــور ،وشــروط التعاقــد.
وبمجــرد وصــول العمــال المهاجريــن إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ،يجــدون أنفســهم
فعليــا .فــإن أبلــغ الكفيــل وزارة الداخليــة عــن أي مخالفــة ،تقــوم الشــرطة علــى
مســتعبدين
ً
الفــور بالقبــض عليهــم ،واحتجازهــم ،وترحيلهــم.
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 .IIIالقيود المالية

يمهــد الطريــق
يخضــع العمــال المهاجــرون فــي المملكــة الســعودية لنظــام الكفالــة ســيئ الســمعة ،والــذي ّ
النتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ،مــن خــال منــح أصحــاب العمــل ســلطة شــبه كاملــة عليهــم ،حيــث
أيضــا منعهــم مــن
يتحكــم صاحــب العمــل أو الكفيــل بدخــول المهاجريــن ومغادرتهــم للبــاد ،كمــا يمكنــه ً
عــاوة علــى ذلــك ،يجــب علــى العمــال الحصــول
ً
تغييــر وظائفهــم أو زيــارة أوطانهــم األصليــة دون إذن.
دائمــا إلتمــام الخطــوات األساســية لفتــح حســاب مصرفــي والحصــول علــى قــروض ،األمــر
علــى إذن الكفيــل
ً
ـكل مــن أشــكال العبوديــة الحديثــة.
الــذي يفتــح البــاب لســوء المعاملــة واالســتغالل للعمــال ،ويعــد شـ ً
عــاوة علــى ذلــك ،تفــرض المملكــة مجموعــة متنوعــة مــن الضرائــب التــي يجــب أن يدفعهــا العمــال
ـدءا مــن عــام  ،2017طلبــت الســلطات الســعودية دفــع
األجانــب وأفــراد أســرهم .علــى ســبيل المثــال ،بـ ً

مبدئيــا بـــ  100ريــال ســعودي ،ثــم زادت
رســوم ســنوية لــكل شــخص يرافــق أي عامــل مهاجــرُ ،حــددت
ً
بمقــدار  100ريــال أخــرى فــي كل مــن  2018و .2019وفــي عــام  ،2020وبالرغــم مــن جائحــة كورونــا،

ازدادت تلــك الرســوم بـــمقدار  400ريــال إضافيــة ،األمــر الــذي يعنــي أنــه يجــب علــى كل عامــل اآلن دفــع
ـنويا لــكل مرافــق ،وهــو مبلــغ فلكــي بالنســبة للعمــال المهاجريــن،
 4800ريــال ســعودي (1200
دوالرا) سـ ً
ً
فــي ظــل األجــور الزهيــدة التــي يتلقونهــا.
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أمــا الرســوم األخــرى المتعلقــة بالعمــال المهاجريــن ،فيتوجــب علــى صاحــب العمــل أو المشــغل دفعهــا.
لكنــه وفــي كثيــر مــن الحــاالت ،يضطــر العمــال المهاجــرون إلــى دفعهــا بأنفســهم .ويعتمــد المبلــغ علــى
نســبة العمــال األجانــب مقابــل العمــال الســعوديين فــي أماكــن عملهــم .فــإذا كان عــدد العمــال األجانــب
ـهريا .أمــا إذا كان العكــس،
أكبــر مــن عــدد الســعوديين ،يجــب علــى الوافديــن دفــع  800ريـ ًـال سـ
ـعوديا شـ ً
ً
غالبــا مــا تتجــاوز الرســوم المطلوبــة األجــور التــي يتلقاهــا
يدفــع العمــال األجانــب  700ريـ ًـال فقــط .وعامـ ًـةً ،
أمــرا غايــة فــي الصعوبــة أثنــاء
العمــال مــن عملهــم ،ممــا يجبرهــم علــى مغــادرة البــاد ،وهــو مــا كان ً
الجائحــة.

الخدمــات المصرفيــة

تبقــى عمليــة فتــح الحســابات المصرفيــة للعمــال المهاجريــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية معقــدة
ـددا مــن الشــروط
وصعبــة بالنســبة للغالبيــة العظمــى منهــم .حيــث تضــع البنــوك الســعودية عـ ً
ـادة عـ ً

التضييقيــة للســماح للعامــل المهاجــر بفتــح حســاب بنكــي ،وتشــمل تلــك الشــروط التالــي:

ـميا
طلبــا رسـ ً
 .1يمكــن للعامــل المهاجــر التقــدم لفتــح حســاب بنكــي فقــط بعــد تقديــم مشــغله ً
بذلــك ،حيــث يجــب علــى المشــغل أن يذكــر فــي الطلــب مهنــة المهاجــر وهــدف فتحــه للحســاب
ومبلــغ راتبــه ومصــادر األمــوال .وعنــد تقديــم المشــغل الطلــب بذلــك ،يطلــب البنــك إذن تصريــح
العمــل وجــواز الســفر الخــاص بالمهاجــر.
نهائيــا .عندئــذ يجمــد
 .2يقــدم المشــغل تعهـ ًـدا للبنــك بإعالمــه فــي حــال غــادر المهاجــر البــاد
ً
البنــك حســاب العامــل ويتواصــل معــه مــن أجــل ســحب أموالــه قبــل إغــاق الحســاب بشــكل
نهائــي.
ـادة علــى
 .3تصنــف الحســابات البنكيــة الخاصــة بالعمــال المهاجريــن فــي المملكــة الســعودية عـ ً
أنهــا «عاليــة الخطــورة»
 .4عنــد الســماح لــه بفتــح حســاب بنكــي ،ال يمكــن للعامــل المهاجــر أن يحصــل علــى دفتــر شــيكات
أو بطاقــة ائتمــان أو االســتفادة مــن أيــة خدمــات أخــرى عــدا عــن بطاقــة الصــرف وخدمــات
تحويــل األمــوال.
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ورداً علــى االنتقــادات الدوليــة لنظــام الكفالــة ،أقــرت المملكــة العربيــة الســعودية مجموعــة مــن
اإلصالحــات فــي أكتوبــر الماضــي ،والتــي تصبــح ســارية فــي  14مــارس  .2021لكــن عمــال وعامــات
المنــازل مــا يزالــون غيــر مشــمولين فــي هــذه اإلصالحــات.
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 .IVلمــــــاذا يأتــــــــــون؟
يأتــي المهاجــرون إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ألســباب اقتصاديــة فــي المقــام األول .وقبــل وصولهــم،
غالبــا مــا يحصلــون علــى
ـودا تعــد بأجــور مقبولــة .لكــن مــا أن يبــدأ المهاجــرون بالعمــل ،فإنهــم ً
يوقعــون عقـ ً
نصــف مــا ُوعــدوا بــه .وبينمــا تنصــح الحكومــة الســعودية أصحــاب العمــل بدفــع حــد أدنــى لألجــور يبلــغ
عمليــا علــى العمــال الوافديــن.
ـهريا ،إال أن ذلــك ال يتــم اتباعــه وال ُيطبــق
ً
 3,000ريـ ًـال شـ ً
ً
تهميشــا
أيضــا علــى شــكل األجــور المنخفضــة للنســاء الالتــي يعتبــرن مــن بيــن أكثــر المهاجريــن
يأتــي التمييــز ً
أمريكيــا)
دوالرا
فغالبــا مــا يتقاضيــن أجـ ًـرا زهيـ ًـدا قــدره  1,000ريــال (266
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ً
ً
ً
ً
غايــة فــي الصعوبــة بعــد أن يدفــع
أمــرا
شــهريا أو أقــل ،ممــا يجعــل أمــر إرســال النقــود إلــى عائالتهــم ً
ً
المهاجــرون نفقاتهــم الخاصــة .وفــي بعــض األحيــان ،ال تحصــل النســاء علــى أجرهـ ّـن علــى اإلطــاق ،خاصــة
إذا مــا كـ ّـن يعملــن كمربيــات أو مدبــرات منــازل .فــي المقابــل ،يتقاضــى المهاجــرون الذكــور أجـ ًـرا يبلــغ حوالــي
 1,500ريــال.
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العمال القادمون من الهند
تعتبــر الهنــد أكبــر مصـ ّـدر للمهاجريــن الدولييــن وأكبر متلـ ٍـق للتحويالت في العالم.
وفــي إحــدى حــاالت االســتغالل للعمالــة المهاجــرة ،أبلغــت مؤسســة حقوقيــة فــي غــرب البنغــال بالهنــد
عــن حادثــة تتعلــق بشــاب يدعــى «يوســف أحمــدي» مــن ســكان واليــة «بيهــار» الــذي ســافر إلــى الريــاض
للعمــل فــي محطــة بنزيــن ،فيمــا دفــع كفيلــه راتبــه بشــكل غيــر منتظــم .ومــع مــرور الوقــت بــدأ المشــغل
بزيــادة ســاعات عملــه.
طلــب العامــل الراتــب المســتحق لــه حتــى يتمكــن مــن العــودة لوطنــه ،لكــن لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء يتعلــق
بعودتــه .بعــد بضعــة أشــهر ،فصــل الكفيــل العامــل وحجــز جــواز ســفره وتأشــيرة عملــه .وكانــت آخــر مــرة
تســمع والدتــه فيهــا صوتــه حيــن أخبرهــا أن ســيحاول العــود .لكنهــا ومنــذ تلــك المكالمــة األخيــرة ،لــم
ُيســمع عــن «يوســف».
وفــي حالــة أخــرى ،أرســل والــدا «مانــو» ،وهــو عامــل صغيــر فــي كشــك شــاي فــي واليــة البنجــاب الهنديــة،
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية حتــى يتمكــن مــن إرســال األمــوال إليهــم .بــدأ «مانــو» العمــل فــي موقــع
بنــاء ،لكنــه لــم ُيســمح لــه بالعطــات أو بالراحــة الكافيــة .وحصــل علــى نصــف األجــر الموعــود بــه ولــم يكــن
ـادرا علــى إرســال األمــوال إلــى والديــه.
قـ ً
عامــا ،فقــال إلمباكــت« :لــدي ســتة أخــوة يعيشــون
أمــا «إيشــير» ،وهــو يبلــغ مــن العمــر ً 33
ـدي فــي الهنــد .وأنــا قدمــت للســعودية حتــى أعمــل وأغطــي مصاريــف عائالتــي.
حاليــا مــع والـ َّ
ً
لكننــي حيــن أتيــت إلــى هنــا تفاجــأت بأنــه ال يمكننــي فتــح حســاب بنكــي دون إذن ومســاعدة
مــن صاحــب العمــل ،لذلــك أنــا ال أملــك حسـ ًـابا اآلن ،ألن صاحــب العمــل ببســاطة ال يريدنــي أن
أفتــح حسـ ًـابا».

11 / 26

علــى الــورق ،اتخــذت حكومــة الهنــد خطــوات للمســاعدة فــي تحســين ظــروف المهاجرين.علــى ســبيل
المثــال ،حــددت الحــد األدنــى لألجــور الــذي يجــب أن ينعكــس علــى عقــود العمــل .ومــع ذلــك ،فــإن إنفــاذ
تمامــا .حــاول المهاجــرون الهنــود تقديــم شــكوى إلــى ســفارتهم
هــذا علــى أرض الواقــع هــو أمــر مختلــف
ً
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،لكــن دون جــدوى ،حيــث يشــتبه بعــض المهاجريــن فــي تعــاون موظفــي
الســفارة مــع نظــام الكفالــة الفاســد.
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العمال القادمون من باكستان
تســتضيف المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن مليونــي عامــل مهاجــر باكســتاني ،ممــا يجعلهــم ثانــي
مدفوعــا بالبطالــة المرتفعــة،
أكبــر جاليــة مهاجــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث يبقــى تدفقهــم
ً
والفســاد المستشــري ،وســوء اإلدارة ،وضعــف األمــن ،وعــدم اليقيــن السياســي فــي باكســتان.
حتــى العامليــن فــي باكســتان يجــدون صعوبــة فــي تلبيــة االحتياجــات األساســية ألســرهم ،حيــث حــدد
أمريكيــا
دوالرا
الحكومــة الباكســتانية الحــد األدنــى لألجــور بـــ  17500روبيــة باكســتانية ،أي مــا يعــادل 112
ً
ً
ـهريا .ويتقاضــى عمــال المنــازل أجــوراً أقــل مــن ذلــك .ومــع مثــل هــذا الدخــل المنخفــض ومعــدل التضخــم
شـ ً
يوميــا .كمــا ُيقـ َّـدر بــأن  22.8مليــون طفـ ًـا
المتزايــد ،ال يســتطيع مالييــن الباكســتانيين توفيــر ثــاث وجبــات
ً
ال يلتحقــون بالمــدارس ويضطــر غالبيتهــم العمــل إلعالــة أســرهم .ففــي مثــل هــذه الظــروف ،يبحــث العمــال
غيــر المتعلميــن وذوي المهــارات المنخفضــة عــن فــرص عمــل فــي دول أخــرى.
ـبيها بالمافيــا إلرســال الباكســتانيين إلــى الخليــج والــدول األخــرى،
واســتجابة لذلــك ،طــور الــوكالء سـ ً
ـوقا شـ ً
ـوما باهظــة لتأميــن وظيفــة للعمــال األجانــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية .علــى ســبيل
ويتقاضــون رسـ ً
دوالرا فــي
المثــال ،أفــادت منظمــة العمــل الدوليــة أن العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة يدفعــون 3,500
ً
المتوســط لتأميــن وظيفــة فــي المملكــة .يذهــب  %80مــن هــذا المبلــغ للوكيــل .ويدفــع العمــال هــذه
التكاليــف مــن مدخراتهــم الخاصــة أو عــن طريــق االقتــراض مــن اآلخريــن ،متوقعيــن أنــه بمجــرد وصولهــم
ـوع آخــر مــن المشــاكل.
إلــى المملكــة ،سيكســبون مــا يكفــي لســداد الديــون .ومــع ذلــك ،يتورطــون فــي نـ ٍ
وفــي مقابلــة أجرتهــا إمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان مــع أحــد العمــال الباكســتانيين المهاجرين
جوعــا
والــذي يعمــل فــي شــركة بنــاء ،قــال« :لــم يدفــع صاحــب العمــل راتبــي منــذ شــهور ،وعائلتــي تتضــور
ً
جوعــا هنــا .أريــد أن أتــرك هــذا العمــل لكــن صاحــب العمــل لديــه جــواز ســفري
فــي وطنــي وأنــا أتضــور
ً
وإقامتــي ،وبدونهمــا ،ال يمكننــي المغــادرة».
وروى ســائق باكســتاني عمــل لــدى عائلــة ســعودية منــذ  2018قصــة أخــرى لـــ إمباكــت الدوليــة قائـ ًـا« :أنــا
ـهريا».
دوالرا
أعمــل مــن  14إلــى  16ســاعة فــي اليــوم ،لكننــي أجنــي  1,500ريــال (400
أمريكيــا) فقــط شـ ً
ً
ً
يفــوق هــذا المبلــغ مــا كان يكســبه فــي باكســتان ،لكــن صاحــب عملــه فــي وطنــه كان يدفــع ثمــن طعامــه
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أيضــا .وهــو اليــوم يأســف لقــراره المجــيء إلــى المملكــة« :أنــا أكســب أكثــر ممــا كنــت أكســبه فــي باكســتان،
ً
لكــن بعــد خصــم تكلفــة الطعــام ،واإلقامــة ،والفائــدة علــى القــروض التــي حصلــت عليهــا مقابــل رســوم
التأشــيرة والوكيــل ،ال يتبقــى لــي شـ ً
ـيئا».
ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن العمــال أمثالــه ال يســتطيعون تحمــل تكلفــة تذكــرة العــودة إلــى أوطانهــم،
وبالتالــي يقعــون فــي شــرك دائــرة الديــون.
ـكل كبيــر ،حيــث ُيجبــر العديــد مــن العمــال الباكســتانيين علــى
كمــا أن الوضــع خــال جائحــة كورونــا ســاء بشـ ٍ
ـكرات مكتظــة .وفــي إفــادة لـــ إمباكــت قــال أحدهــم« :كنــت أعيــش مــع ســبعة عمــال
ٍ
العيــش فــي معسـ
آخريــن فــي غرفـ ٍـة صغيــرة تحــوي فراشــين فقــط» .وفيمــا قــام العديــد مــن أربــاب العمــل بتســريح عمالهــم
ورفضــوا دفــع رواتبهــم المتراكمــة ،وتُ ــرك العمــال بــا مــأوى ،قــال أحــد العمــال« :ال يمكننــا تــرك زمالئنــا
يتضــورون جوعــاً حتــى المــوت علــى الطرقــات ،لذلــك نقــوم بإيوائهــم فــي غرفنــا الخاصــة .وهــذا ال يتــرك
لنــا ســوى القليــل مــن الطعــام ،فبالــكاد نتنــاول وجبـ ًـة واحــدة فــي اليــوم».
عالقــات ثنائيــة قويــة علــى
ٍ
يحــدث ذلــك بينمــا يربــط المملكــة العربيــة الســعودية وحكومــة باكســتان
الصعيــد الثقافــي واالقتصــادي .وخــال زيــارة ولــي العهــد األميــر «محمــد بــن ســلمان» لباكســتان عــام
 ،2019طلــب رئيــس الــوزراء «عمــران خــان» أن يعامــل األميــر  2.5مليــون باكســتاني يعملــون فــي المملكــة
العربيــة الســعودية علــى أنهــم ملكــه ،فأجــاب «بــن ســلمان»« :اعتبرونــي ســفير باكســتان فــي الســعودية»،
تمامــا لتصريحاتــه.
لكــن الواقــع مخالــف
ً
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العمال القادمون من بنغالدش
فــي عــام  ،2015وافقــت بنغــادش علــى إرســال عامــات إلــى المملكــة العربيــة الســعودية .وبعــد توقيــع
االتفاقيــة ،تــم إرســال  21,000امــرأة إلــى الســعودية فــي ذلــك العــام ،و 68,000أخــرى فــي عــام ،2016
و 83,000فــي عــام  ،2017و 83,000فــي عــام  ،2018و 62,578فــي عــام  ،2019و 10,930فــي
عــام  2020قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد.19-
وفــي مقابلــة أجرتهــا إمباكــت الدوليــة لسياســات حقــوق اإلنســان مــع أحــد العمــال
البنغالدشــيين الذيــن مــا زالــوا يعملــون فــي الســعودية ،قــال إن «فتــح حســاب بنكــي
هــو كتــرك العمــل أو كالســفر مــن الســعودية ،يحتــاج هــو اآلخــر إلــى تصريــح رســمي
إلعطائــه إلــى الســلطات .فــي معظــم الحــاالت ،ال يكــون مشــغلونا مســتعدين إلعطائنــا
مثــل تلــك التصاريــح ،إمــا ألنهــم ال يريدوننــا أن نحصــل علــى حســاب بنكــي أو ألنهــم ال
يملكــون الوقــت لفعــل ذلــك»
وبعــد ورود تقاريــر عــن ســوء المعاملــة ،قامــت وزارة رعايــة المغتربيــن والتوظيــف الخارجــي البنغالدشــية
بالتحقيــق ،وأجــرت مقابــات مــع حوالــي  110عاملــة منــازل عــادت مــن المملكــة العربيــة الســعودية .وفــي
ملخــص نتائجهــا الــذي ُقــدم إلــى اللجنــة البرلمانيــة القائمــة ذات الصلــة ،قالــت الــوزارة إن  %44مــن النســاء
الالتــي تمــت مقابلتهــن ُقلــن إنهــن لــم يتلقيــن رواتبهـ ّـن بانتظــام.
وبينمــا يقــع علــى عاتــق الدولــة مســؤولية حمايــة ســكانها ،إال أن المملكــة العربيــة الســعودية تتــرك
بشــكل فعــال فــي تنميــة البــاد تحــت رحمــة أصحــاب العمــل واســتغاللهم،
العمــال الذيــن يســاهمون
ٍ
فــي الوقــت الــذي تُ ظهــر مقاطــع فيديــو علــى منصــات التواصــل االجتماعــي عمــال مهاجريــن باكســتانيين
طلبــا للمســاعدة.
يناشــدون الحكومــة الباكســتانية ً
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تعتــرف عشــرات المنظمــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان باالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،خاصــة تلــك التــي تُ مــارس بشــكل ممنهــج ضــد العمــال المهاجريــن ،وأصــدرت
منظمــة العمــل الدوليــة العديــد مــن التقاريــر حــول األجــور ،والحقــوق ،وظــروف العمــل ولكــن لــم يتــم
ـراءات كافيــة.
ٍ
اتخــاذ إجـ
وعلــى الرغــم مــن أن النظــام الملكــي الســعودي صــادق علــى العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة
نفــذ بعــد علــى أرض
بالعمــل ،بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة حمايــة األجــور فــي عــام  ،2020إال أن مبادئهــا لــم تُ ّ
الواقــع ،فيمــا مــا يــزال المواطنــون الســعودين يســتفيدون مــن غــض الحكومــة بصرهــا عــن آالف الحــاالت
مــن إســاءة المعاملــة واالســتغالل.
ينبغــي علــى المنظمــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك الهيئــات الوطنيــة والمحليــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية والــدول التــي ترســل المهاجريــن إلــى المملكــة ،أن تتحــد للمطالبــة بوضــع حــد
لنظــام الحكــم التمييــزي البالــي الــذي يســمح باالنتهــاكات الممنهجــة للمهاجريــن.
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لجميــع أنــواع العمــال األجانــب الحــق فــي
الحصــول علــى أجــور عادلــة وفــي الوقــت
المناســب ،وحســابات بنكيــة مســتقلة،
واقتــراض األمــوال إذا كانــت لديهــم مــوارد
ماليــة كافيــة .وبــدون هــذه الحقــوق،
ال يمكــن للمهاجريــن تحقيــق األهــداف
الماليــة التــي ســافروا مــن أجلهــا.
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