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املقدمة :-
العوامل  من  حزمة  تفاعلت  العشرين  القرن  من  السبعينيات  عقد  مطلع  منذ 
واملتغريات أدت  إىل  تدفق واسع النطاق للعمالة األجنبية نحو دول جملس التعاون لدول 
النمو االقتصادي بنسب كبرية، جراء  العربي، كان يف مقدمتها زيادة معدالت  اخلليج 
ارتفاع إيرادات النفط، ورغبة دول اجمللس يف االستفادة منه يف إقامة مشروعات 
تتطلب  الربامج واملشروعات  تلك  إن  االقتصادية واالجتماعية، وحيث  التنمية  وبرامج 
خيار  كان  اجمللس،  دول  يف  متاحة  غري  خمتلفة  تأهيل  بدرجات  كبرية   بشرية  موارد 
أكرث  من   اجمللس   دول  أصبحت  بحيث  منه،  المفر  أمرًا  األجنبية  العمالة  استقدام 
. ومثلما كان لهذه  العاملة الوافدة  بالقوى  العامل  جذبًا واستعانة   النامية يف  الدول 
يف  واإلسهام  التحتية  بنيتها  إرساء  يف  رئيسيًا  يكن  مل  إن  حيوي  دور  ومازال  العمالة 
نهضتها احلضارية املعاصرة، فإنها أيضا أدت إىل بروز آثار وتداعيات سلبية على صعد 
متعددة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية. جنمل أغلبها من أنها مل تكن تخضع 
ملدة  زمني  سقف  وحتديد  الستقدامها  وحمددة  واضحة  ومعايري  مدروسة  خلطط 
استقرارها يف دول اجمللس. ومبرور الزمن تعقدت وتشابكت قضايا العمالة األجنبية  
يف دول اجمللس بحيث حتولت إىل هاجس يؤرق احلكومات و الرأي العام واجملتمعات 
عمومًا، فإذا كان الهدف األساس من استقدامها يندرج ضمن األهداف االقتصادية 
العامة للدولة، فإن التفاعالت التي تثريها والتداعيات الناجمة عن تزايدها، باتت تشكل 
العمالة  حجم  وإن  السيما  واملستقبل  احلاضر  يف  واستقرارها  أمنها  يهدد  خطرًا 
األجنبية أصبح من الضخامة، بحيث أضحت تشكل الغالبية لقوة العمل ونسبة عالية 
من السكان . كما إن قضايا العمالة األجنبية و يف ظل التطورات االقتصادية والسياسية 
العاملية املعاصرة، أمست أداة للضغط السياسي واالقتصادي من جانب بعض الدول 
ووسيلة    ، الدولية  احلقوقية  واملنظمات  للعمالة  املصدرة  ومن الدول  املتقدمة 
للتدخل يف شؤون وسياسات دول اجمللس بدعوى انتهاكها التفاقات العمل الدويل 

وحقوق االنسان .
 وتعد ظاهرة هروب العمالة  األجنبية الوافدة من كفالئها يف قطاع األعمال والقطاع 
املنزيل إحدى التداعيات التي رافقت اتساع حجم االعتماد املتزايد على العمالة الوافدة 
بصورة  السعودية  العربية  واململكة  عامة  بصفة  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف 
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على  ليس  واجتماعية   اقتصادية  آثارسلبية  تفاقمها  على  يرتتب  الذي  األمر  خاصة، 
قطاع األعمال والقطاع املنزيل فحسب بل على االقتصاد واجملتمع السعودى برمته. 
واحلديث املتواصل حول هذه الظاهرة والتفسريات العديدة ملسبباتها وآثارها  على 
يف  ودورها  احمللي،   العمل  سوق   على  بانعكاساتها  ابتداًء  التعاون،   جملس  دول 
تنامي  ظاهرة البطالة بني الشباب ومنافسة املشروعات الصغرية ،فضال عن دورها 
يف اتساع حجم التحويالت املالية خارج دول اجمللس،  مرورًا بانعكاساتها االجتماعية 
مبا  يف  ذلك االوضاع  العائلية. حول هذه الظاهرة من جمرد انعكاس التساع حجم 
الدويل، ويتجلى ذلك  االقتصادي  اإلجرام  الوافدة إىل شكل من أشكال  األجنبية  العمالة 
من خالل تعدد مسبباتها وتداخل وتشابك العناصر احلاضنة لها ، وسعة نطاق األرباح 
التي حتققها اجلهات الداعمة لها، واخملاطر الكبرية املنظورة واملسترتة التي تنجم 
الهاربة  الوافدة  العمالة  ظاهرة  حظيت  وقد  مباشرة.   غري  أو  مباشرة  بصورة  عنها 
يف  اململكة يف السنوات األخرية باهتمام كبري، ويتجلى ذلك بشكل واضح من خالل 
ماتنشره الصحف اليومية من مقاالت وتقارير وأخبار تصل حد التناقض يف إيحاءاتها 

وتوجهاتها ورؤاها .
كما يظهر ذلك أيضًا من خالل ما تبثه وسائل اإلعالم األخرى املرئية واملسموعة 
عن  فضاًل  ومتابعات  وندوات  حتقيقات  من  االلكرتونية  واملواقع  االنرتنت  وشبكات 
امتدادها إىل اجملالس اخلاصة ، عالوة على قيام العديد من املؤسسات بتنظيم ورش 
من  وحتد  الظاهرة  هذه  تعالج  أن  وحتاول  تناقش  التي  واملنتديات  والندوات  العمل 
الداخلية، فضاًل  ، ووزارة  العمل  آثارها ، ويف مقدمتها املؤسسات احلكومية كوزارة 
عن مؤسسات القطاع اخلاص كغرف التجارة والصناعة ، ومؤسسات اجملتمع املدين 

كجمعية حقوق اإلنسان وغريها.

أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية الدراسة من اإلدراك املتنامي بخطورة ظاهرة هروب العمالة وضرورة 
التصدى لها يف الوقت احلاضر بخطط مدروسة وآليات واضحة وأدوارحمددة خملتلف 
اخلليجي  التعاون  مركز  تكليف  إىل  الشرقية  غرفة  دفع  مما  بها،  الصلة  ذات  اجلهات 

للدراسات واالستشارات والتطوير إلعداد هذه الدراسة .
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مشكلة الدراسة :
بروز  السعودية  العربية  اململكة  إىل  الوافدة  األجنبية  العمالة  أعداد  منو  مع  ترافق 
إىل  لتتحول  وتطورت  تنامت  التي  و  كفالئها،  من  الوافدة  للعمالة  فردية  هروب  حاالت 
ظاهرة ميكن متييزها بوضوح خالل السنوات األخرية، ترتك اثارًا سلبية متعددة على 
االقتصاد واملؤسسات والقطاع املنزيل األمر الذي يتطلب إجراءات وبرامج ملواجهتها 

واحلد من آثارها.

هدف الدراسة :
تهدف الدراسة إىل تسليط الضوء على ظاهرة هروب العمالة األجنبية من كفالئها 
يف قطاع األعمال اخلاص والقطاع املنزيل ، وتشخيص األسباب الكامنة خلف تفاقمها 
أهداف  حتقيق  وألجل  منها.   للحد  توصيات  لتقدمي  وصواًل  عنها  الناجمة  اآلثار  وبيان 
الدراسة فقد قسمت على ثالثة أبواب حتتوي على أحد عشر فصاًل ، فضاًل عن املقدمة 

واالستنتاجات والتوصيات. وفيما يلي وصفًا موجزًا ملا تضمنته تلك الفصول. 
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الباب األول 
 الدراسة املرجعية للظاهرة

الفصل األول:  اإلطار النظري للدراسة
1.1 - املفاهيم األساسية:-

يف هذه الفقرة أوضحت الدراسة أبرز املفاهيم واملصطلحات التي سرتد فيها وهي:
،القطاع  اخلاص  األعمال  قطاع   ، الكفيل   ، األجنبية  العمالة  استقدام  العمالة،  العمل، 

املنزيل  هروب العمالة ، اجلرمية االقتصادية .  

2 .1 - أبعاد ظاهرة هروب العمالة من كفالئها:-

البعد االجتماعي- 1 : 
ثقافية  ظاهرة  العمالة  هروب  ظاهرة  الدراسة  عدت  املنظور  لهذا  وفقًا 
وسلوكية تعرب عن مضامني اجتماعية وقيمية، وتأسيسًا على ذلك فإن الدراسة 
فقط،  إليها  املؤدية  والدوافع  أسبابها،  عن  والبحث  الظاهرة  عرض  تتناول  مل 
ولكن ركزت على عملية إنتاج هذه الظاهرة ومايلحق بها من نتائج ومايسبقها 

من مقدمات.

البعد االقتصادي :- 2
أفضل  دخل  مستوى  لتحقيق  ناجعة  وسيلة  الهروب  ُيعد  املنظور  لهذا  وفقًا 
فضاًل  إضافية،  ومصروفات  تكاليف  الكفيل  يحمل  الذي  الهارب.بالوقت  للعامل 

عما يؤدي إليه من آثار سلبية على مستوى االقتصاد الوطني.

البعد القانوين :- 3
ُيعد هروب العمالة من كفالئها جرمية اقتصادية  تتوافر لها جميع أركان اجلرمية 

االقتصادية وهو خرق لنظم وتشريعات العمل واالستثمار يف اململكة .

البعد الديني:- 4
حتمي  ما  التشريعات  و  األحكام  من  وضعت   ، الغراء  والشريعة  اإلسالمي  الدين 
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االنحراف  مينع  الذي  بالشكل  العمل  رب  جتاه  التزاماته  وحتدد  العامل  حقوق  به 
من  حالة  يعكس  كفالئها  من  العمالة  هروب  وأن   . بينهما  العالقة  يف  واالختالل 
االختالل يف العالقة بني الطرفني مما يتعارض مع أحكام الشريعة. كما أن تشغيل 
جراء  الكفيل  خسرها  التي  لألموال  سرقة  مبثابة  ُيعد  كفيله  من  الهارب  العامل 

هروب العامل.

3 .1- الدراسات السابقة:-
صدر العديد من الدراسات التي تسعى ملعاجلة ظاهرة هروب العمالة األجنبية 
من كفالئها، إال أن دراستنا للظاهرة تتميز عن تلك الدراسات بالشمولية، إذ إنها 
دراسة اقتصادية واجتماعية وقانونية للظاهرة يف الوقت نفسه. اعتمدت ثالثة 
 . املقارن(  املنهج  التطبيقي،   ، )الوصفي  العلمي  البحث  مناهج  من  مناهج 
العناصر واملتغريات املؤثرة  باالعتماد على جمموعة من  انطلقت يف حتليلها 
واملؤسسات  الهيئات  من  العديـد  مرئيات  االعتبار  بعني  وأخذت  الظاهرة.  يف 
الرسمية واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين ، فضاًل عن الدراسة امليدانية 
للعناصر ذات الصلة املباشرة بالظاهرة واملتمثلة باملواطنني )القطاع املنزيل( 
وقطاع األعمال ، وقطاع مكاتب االستقدام ، والعمالة األجنبية الوافدة . لذا ركزت 
مظاهرها  على  وليس  للظاهرة  احلقيقية  األسباب  معاجلة  على  توصياتها 

فحسب، ويف إطار حزمة متكاملة من اإلجراءات.

الفصل الثاين: حجم وهيكل العمالة الوافدة و العوامل املؤثرة يف منوها 
واآلثار السلبية الناجمة عنها :-

 تعد ظاهرة هروب العمالة نتاج طبيعي لتضخم حجم العمالة الوافدة ، وملعاجلتها 
البد من معرفة أبرز العوامل املؤثرة يف حجم وهيكل العمالة الوافدة وهذا ما  تعرضت 

له الدراسة  يف هذا الفصل  على النحو التايل :

 1.1-    حجم العمالة الوافدة :-                                                                  
لأليدي  الرتاكمي  اإلجمايل  العدد  أن  العمل  وزارة  عن  الصادرة  اإلحصاءات  تشري 
حتى  وافد  ماليني   )  7 من)  أكرث  بلغ  اململكة  يف  ومرافقيها   األجنبية  العاملة 
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للعامل(   )مرافقني  العاملني  غري  من  شخص  مليونا  منهم  1429هـ  عام  أواخر 
و)5( ماليني شخص يشاركون يف سوق العمل السعودي .

2. 2-  هيكل العمالة الوافدة إىل اململكة:-
مناطق  حسب  الوافدة  العمالة  توزيع  إىل  الدراسة  تعرضت  الفقرة  هذه  يف 
حسب  الوافدة  العمالة  توزيع  املهن،  حسب  الوافدة  العمالة  توزيع   ، اململكة 

النشاطات والقطاعات االقتصادية، توزيع العمالة الوافدة حسب اجلنسية.

2.3- العوامل االقتصادية املؤثرة يف منو العمالة الوافدة:-
اتضح من الدراسة أن أبرز العوامل التي أدت إىل تضخم حجم العمالة الوافدة يف 

اململكة تتمثل باآلتي:
العمل،  سوق  إدارة  ضعف  األجنبي،  االستثمار  االقتصادية،  التنمية  مسارات 

االختالالت يف التعليم والتدريب  ، جتارة التأشريات .

2.4-  العوامل االجتماعية املؤثرة على منو العمالة الوافدة:-
تتعدد العوامل والظواهراالجتماعية التي أدت إىل زيادة أعداد العمالة األجنبية يف 
اململكة ، إال أن يف مقدمتها الوجاهة والرتفع عن اخلدمة، ثقافة العيب ، وتأخر 

وضعف دخول املرأة إىل سوق العمل، وغريها  .

2.5-اآلثار السلبية الناجمة عن تضخم حجم العمالة:-
أبرز اآلثار السلبية  التي متخضت عن تضخم حجم العمالة الوافدة يف اململكة 
تشويه سوق العمل  ، ارتفاع التحويالت املالية للعمالة األجنبية ، التكاليف املالية 
القطاع  يف  الوطنية  العمالة  أجور  انخفاض  األجنبية،  للعمالة  املباشرة  غري 
األسرة  كيان  تهديد  واملتوسطة،  الصغرية  املشروعات  منافسة  اخلاص، 

السعودية، االختالالت األمنية والسياسية . 

الفصل الثالث : التشريعات املنظمة للعمالة الوافدة  
العمالة  وعمل  الستقدام  املنظمة  للتشريعات  خرقًا  العمالة  هروب  ظاهرة  تعد 
الوافدة يف اململكة لذا تعرضت الدراسة يف هذا الفصل للتشريعات اخلاصة بالعمالة 
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الوافدة يف اململكة ومقارنتها بتشريعات بعض دول جملس التعاون اخلليجي ومن 
خالل اآلتي :

 3.1- الصلة بني استقدام العمالة األجنبية وعقد العمل:-
العمالة األجنبية وعقد  الدراسة الصلة بني استقدام  الفقرة ناقشت  يف هذه 
العمالة  بيان شروط استقدام  أركانه.ثم  وبيان  العمل  بتعريف عقد  بدءًا  العمل 

يف اململكة وبقية دول جملس التعاون اخلليجي.

3.2- العالقة القانونية بني أطراف االستقدام :-
تناولت هذا الفقرة  بيان وحتليل العالقة القانونية بني أطراف االستقدام  وهم: 
موضحة  األجنبي،  والعامل  األجانب،  العمال  بتوريد  املتعهد  العمل،  صاحب 
التزامات وحقوق كل منهم يف اململكة العربية السعودية ودول جملس التعاون 

اخلليجي األخرى.

الفصل الرابع: حجم وهيكل ظاهرة هروب العمالة الوافدة   :-
 بيَّن الفصل الرابع من الدراسة  أن ظاهرة  هروب العمالة ، هي تلك الظاهرة الناجمة 
أو  كفالئهم  غري  مع  العمل  ويزاولون  كفالئهم  من  الهاربني   العمال  أعداد   تزايد  عن 
حلسابهم اخلاص دون موافقات أو تراخيص رسمية تسمح بذلك ، ويقبض عليهم من 
قبل اجلهات اخملتصة بسبب هروبهم ، أو يبلغ بهروبهم من قبل كفيلهم،  سواء كان 
هذا الكفيل فردًا أو مؤسسة أو شركة أو الدولة. وهي يف اململكة العربية السعودية 
األشخاص  أيضًا  تتضمن  التي  السائبة   العمالة  ظاهرة  هي  أكرب  ظاهرة  من  جزء 
بتأشريات  البالد  يدخلون  الذين  األشخاص  عن  فضاًل   ، والعمرة  احلج  من  املتخلفني 
)الفري فيزا(.  العمل يف اململكة  يشرتونها من السوق السوداء ويرتكون أحرارًا يف 
مبالغ  مقابل  اململكة  يف  للعمل  حرة  تركها  يف  كفالئها  مع  تتفق  التي  والعمالة 

شهرية أو سنوية تدفع للكفيل) ظاهرة التسرت(.
إن خطورة ظاهرة العمالة السائبة بكل مكوناتها أنها عمالة غري مسيطر عليها ، 
التخضع لضوابط يف حركتها وانتقالها وممارستها للعمل . والتوجد إحصاءات أو بيانات 
دقيقة عن أعدادها ونوع املهن التي متارسها واألموال التي حتصل عليها، مما يؤدي 
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إىل ضعف سلطة الدولة عليها إن مل )تفتقد (  بحيث يصبح تعقب العمالة السائبة أو 
الدراسة  للمخالفات واجلرائم صعبًا ومكلفًا. وقد ركزت  ارتكابها  حماسبتها يف حالة 

يف هذا الفصل على النواحي التالية: 

  4.1-  حجم  ظاهرة هروب العمالة وأساليب حصولها:-
بكل  كبرية  الهاربة  العمالة  أعداد  أن  إىل  املتاحة  واإلحصاءات  التقديرات  تشري 
عاماًل   ) حوايل)201837  عنها  املبلغ  الهاربة  العمالة  عدد  بلغ  فقد  املقاييس. 
. و يقدر عدد العمالة الهاربة من قطاع األعمال بنحو 20% من  وافدًا عام 1428 
العمالة املستقدمة سنويًا. فيما يقدر عدد العمالة املنزلية الهاربة بنحو %50 
من العمالة املنزلية املستقدمة سنويًا. وتختلف أساليب هروب العمالة الوافدة 
مثل  الوافدة  العمالة  حلركة  امليسرة  العناصر  استغالل  فمن  ألخرى  حالة  من 
إذن مسبق من كفالئهم  بدون  التنقل  و حرية  الوافد  العامل  اإلقامة مع  وجود 
إىل االتفاق املسبق بني العامل والكفيل ، بأن يسمح له بالعمل مع غريه خالفًا 
للنظام ، وإذا قبض عليه من قبل إدارة اجلوازات أو اإلدارات األخرى ذات العالقة 
يبلغ بأنه هارب، إىل استغالل السفر للحج أو العمرة وال يعود للكفيل مرة أخرى، 

إىل الهروب مبساعدة زمالئهم وبني جنسهم وغريها من األساليب.
وتتعدد مالذات العمالة الهاربة من كفالئها ، من العمل يف مشروعات ميلكها 
ويديرها سعوديون غري كفالئها، إىل العمل يف مشروعات ميلكها أجانب ومسجلة 
تسرتًا بأسماء سعوديني. أو العمل احلر حلسابها اخلاص أو العمل يف النشاط 
عن  متخلفة  بأنها  االدعاء  خالل  من  بالدها  إىل  العودة  أو  والهامشي.  املوازي 
االدعاء كذبًا بظلم واعتداء  أو  الرسمية.  وثائقها  والعمرة وفقدت  حمالت احلج 
مغادرة   عملية  لها  وتيسر  بلدانها  سفارات   تساعدها  بحيث   ، عليها  كفالئها 
اململكة دون اكرتاث باخلسائر واألضرار التي يتعرض لها الكفالء واملشروعات 

التي ينبغي أن يعملون فيها. 

4.2-  هيكل ظاهرة هروب العمالة الوافدة :-
العربية  اململكة  من  اخملتلفة  املناطق  على  الوافدة  العمالة  لتوزيع  تبعًا 
السعودية فإن ظاهرة هروب العمالة تتوزع على خمتلف مناطق اململكة من 
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املدن الصغرية إىل املدن الكبرية وحتتل منطقة مكة املكرمة املركز األول يف 
الثانية  يليها يف املرتبة  ترتكبها.  التي  الهاربة ويف حجم اجلرائم  العمالة  حجم 
الرابعة  املرتبة  ويف  الثالثة.  املرتبة  يف  جازان  منطقة  ثم   . الرياض  منطقة 
منطقة املدينة املنورة  . يلي ذلك املنطقة الشرقية  يف املرتبة اخلامسة ثم 

بعد ذلك بقية مناطق اململكة .
ومثلما تتعدد جنسيات العمالة الوافدة فإن جنسيات العمالة الهاربة تتعدد تبعًا 
مقدمتهم  ويف  اآلسيوية  اجلنسيات  من  الهاربني  العمال  معظم  أن  إال  لذلك، 
الثانية  واجملموعة   . الفلبينيون   ثم  الهنود  ثم  الباكستانيون  يليهم   ، البنغاليون 
يليهم  املصريون  مقدمتهم  ويف  العربية  اجلنسيات  هي  الهاربة  العمالة  من 
يف  اإلفريقية  اجلنسيات  هي  الثالثة  واجملموعة   . اليمنيون  ثم  السودانيون 

مقدمتهم  النيجرييون  ثم اإلثيوبيون، وغريهم.

4.3    ظاهرة هروب العمالة الوافدة  يف بعض دول جملس التعاون اخلليجي
التختلف البحرين عن اململكة العربية السعودية يف بروز ظاهرة العمالة الهاربة  
وإن معظم العمال الهاربني هم البنغاليون والهنود والباكستانيون حيث وصلت 
العمالة  وتشكل  االخرى.  اجلنسيات  من  اقل  أو   %2 ونسبة   .  %98 إىل  نسبتهم 
ألف حالة   20 . ويف قطر مت تسجيل  العمالة الهاربة  البنغالية وحدها 62% من 
هروب للعمالة من كفالئها عام 2007 . ويف دولة اإلمارات املتحدة قدرت وزارة 
ألف عامل من  بنحو 250  الهاربني من كفالئهم يف الدولة  العمال  العمل عدد 

أصل نحو 350 ألف عامل خمالف عام 2007.

4.4    أسباب انتشار ظاهرة هروب العمالة الوافدة 
على  الوافدة  األجنبية  العمالة  تساعد  أو  تدفع  التى  األسباب  إىل  النظر  ميكن 
الهرب من كفالئها من عدة جوانب منها سعي العامل لتحسني دخله، القصور 
املمارسات  احلكومية،  باألجهزة  تتعلق  عوامل  والنظم،  التشريعات  إنفاذ  يف 
اخلاطئة من جانب الكفالء، السلبية يف بعض إجراءات االستقدام، سلبية موقف 
بالعامل  تتعلق  ومهنية  سلوكية  عوامل  الظاهرة،  جتاه  املواطنني  من  قسم 

نفسه  ، عوامل تتعلق بسفارات دول العمالة الهاربة وغريها من العوامل.
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الفصل اخلامس : آثار ظاهرة هروب العمالة من كفالئها :-
اجملتمعات  عرفتها  التي  السلبية  الظواهر  من  كفالئها  من  العمالة  هروب  ُيعد 
على  االعتماد  حجم  لزيادة  كانعكاس  املاضية  السنوات  خالل  برزت  والتي  اخلليجية 
العمالة الوافدة يف دول اجمللس وضعف تنظيمها، وتأتي اململكة العربية السعودية 
يف مقدمة دول اجمللس التي تتزايد فيها أعداد العمالة الهاربة من كفالئها وبالتايل 
تتزايد تداعياتها السلبية على االقتصاد واجملتمع السعودي  . وقد تناولتها الدراسة 

على النحو التايل: 

5.1-  اآلثار على مستوى اقتصاد اململكة :-
اململكة،  اقتصاد  على  العمالة  هروب  لظاهرة  اخملتلفة  اآلثار  الدراسة  بحثت 
منافسة  باململكة،  الوافدة   العمالة  أعداد  تضخم   : يلي:  مبا  متثلت  والتي 
والهامشية،  املوازية  األنشطة  حجم  اتساع  العمل،  سوق  يف  املواطنني 
تعميق اخللل يف سوق العمل، زيادة التحويالت املالية خارج البالد، زيادة الطلب 

على السلع واخلدمات، بروز سوق سوداء للعمالة الهاربة.

 5.2-اآلثار على مستوى املنشآت االقتصادية:-
بحثت الدراسة اآلثار على املنشآت االقتصادية ، حيث ركزت الدراسة على ما يلي:- 
املشروعات  منافسة  املنزىل،  والقطاع  األعمال  ملنشآت  املالية  األعباء  زيادة 
ارتفاع خمصص  اإلنتاج واإلنتاجية،  التأثري سلبًا على  الصغرية ومتناهية الصغر، 

مصاريف التدريب والتأهيل، تكليف العمال الوافدين بأعمال إضافية.

 3. 5- اآلثار على مستوى القطاعات االقتصادية:-
الوطني  االقتصاد  قطاعات  جميع  بالتحليل  تناولت  الدراسة  أن  من  الرغم  على 
السعودي إال أنها  ركزت على ثالثة قطاعات كانت األكرث تأثرا بظاهرة هروب العمالة 

األجنبية هي)قطاع املقاوالت’ قطاع النقل واملواصالت، القطاع الزراعي(

5.4 - اآلثار على مستوى القطاع املنزيل:-
األجنبية  العمالة  هروب  لظاهرة  السلبية  اآلثار  من  حزمة  الدراسة  رصدت 
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األسر  ميزانية  على  الضغط   : منها  املنزيل  القطاع  مستوى  على  كفالئها  من 
السعودية، التأثري سلبًا على أمن األسرة السعودية(.

5.5- اآلثار القانونية لهروب العمالة الوافدة:-
بحثت الدراسة ظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفالئها بأنها خمالفة صريحة 
وألنظمة  اململكة  يف  اإلقامة  ولنظام  السعودي  العمل  وتشريعات  لنظام 
العمالة  أن  على  الدراسة  ركزت  و   ، االقتصادي  النشاط  وممارسة  االستثمار 
ألنها  والنظم  باآلداب  خملة  بأعمال  والقيام  القانون  لتجاوز  جيد  وسط  الهاربة 

عمالة غري مسيطر عليها تبحث عن املال فقط . 

5.6- اآلثار األمنية لهروب العمالة الوافدة:-
العمالة  تتسبب  حيث  الوافدة،  العمالة  لهروب  األمنية  اآلثار  يف  الدراسة  بحثت 
األمنية تؤثر  التجاوزات  و  اجلرائم  من  العديد  يف  كفالئها  من  الهاربة  األجنبية 
الرغم من أن اجلرمية ظاهرة اجتماعية،  . فعلى  على إستقرار وأمن اجملتمع 
ال يخلو منها أي جمتمع من اجملتمعات، ميكن تربيرها، متى ما ظلت حمصورة 
يف النطاق الذي ال تهدد فيه قيم وأمن وتقاليد اجملتمع. إال أنها تصبح خطرة 
تهديدًا  لتشكل   ، وكيفًا  كمًا  ذلك،  جتاوزت  ما  متى  عندها  الوقوف  وتستوجب 
للقيم واملوروثات العقائدية واالجتماعية.  السيما تلك املرتبطة بظاهرة هروب 
واملنفذة  للجرمية  األساسية  املادة  تعترب  التي  كفالئها  من  األجنبية  العمالة 

الطيعة لها.

7. 5- اآلثار االجتماعية لظاهرة هروب العمالة
سلطت الدراسة الضوء على اآلثار االجتماعية لظاهرة هروب العمالة باململكة ، 
حيث إن اجملتمع السعودي هو الوعاء احلاضن للعمالة األجنبية الوافدة، وبالتايل 
فإنه األكرث تأثرًا بتداعياتها السيما اآلثار الناجمة عن هروب العمالة الوافدة . فقد 
الدعارة،  نشر  التايل:-  النحو  على  للظاهرة  االجتماعية  اآلثار  يف  الدراسة  بحثت 

وترويج اخلمور ، واخملدرات،  واتساع  ظاهرة التسول ، وغريها..
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الباب الثاين 
 الدراسة االستطالعية للظاهرة

واخلاصة،  الرسمية  واملؤسسات  الهيئات  مرئيات  السادس:  الفصل 
ومؤسسات اجملتمع املدين للظاهرة .

من  خمتلفة  منازج  مرئيات  و  وتصورات  مواقف  الفصل  هذا  يف  الدراسة  تابعت 
بالظاهرة سواء عرب ما نشر يف الصحف  الصلة  الفاعلة يف اجملتمع وذات  اجلهات 
احمللية أو بوسائل اإلعالم األخرى من تصريحات أو ما قيل يف ندوات ولقاءات مباشرة 

او غريها من وسائل االتصال، وكاالتي: 

1. 6-  مرئيات الهيئات الرسمية للظاهرة :-
واملديرية  الداخلية،  ووزارة  العمل،  وزارة  من:  كل  مرئيات  على  الدراسة  ركزت 

العامة للجوازات ، فضاًل عن مرئيات جملس الشورى.

6.2-  مرئيات مؤسسات القطاع اخلاص للظاهرة:-
حيث مت الرتكيز على مرئيات جملس الغرف السعودية، وغرفة الشرقية ، وغرفة 

الرياض، واللجنة الوطنية لالستقدام.

6.3- مرئيات مؤسسات اجملتمع املدين وخرباء سوق العمل للظاهرة :-
مت استعراض مرئيات اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، واملكتب التعاوين للدعوة 

واالرشاد وتوعية اجلاليات، وعدد من خرباء سوق العمل.
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الباب الثالث 
الدراسة امليدانية للظاهرة يف املنطقة الشرقية 

الستطالع  واحدة  استبيان  استمارات  أربع  نتائج  حتليل  امليدانية  الدراسة  تضمنت 
عيِّنة  الستطالع  واألخرى  املنزيل(  )القطاع  املواطنني  من  طبقية  عشوائية  عيِّنة  آراء 
عشوائية طبقية من العمال األجانب ، وثالثة الستطالع قطاع األعمال، ورابعة الستطالع 
نة الدراسة على توزيع 800  استمارة .  رأي قطاع مكاتب االستقدام. حيث اشتملت عيِّ
ومت اعتماد 687 استمارة منها. متثل نسبة )85.9%( من إجمايل االستمارات املوزعة 
الدراسة.  جمتمع  أبداه  الذي  والتعاون  االستجابة  من  اجليد  املستوى  تعكس  وهي 
وقد توزعت االستمارات املعتمدة على  ) 280 (استمارة للمواطنني، و)252 (استمارة 
للعمالة األجنبية، ) 121( استمارة لقطاع األعمال، ) 34 (استمارة ملكاتب االستقدام. 

وكانت النتائج كما يظهرمن الفصول التالية:

الفصل السابع: موقف املواطنني من ظاهرة هروب العمالة األجنبية من 
كفالئها يف القطاع املنزيل . 

نة اخملتارة حسب املتغريات الدميغرافية :- 1. 7-  وصف العيِّ
احملافظة،   منها  املتغريات  من  لعدد  وفقًا  الدراسة  نة  عيِّ هيكل  حتليل  مت 
عدد  املهنة،  العلمي،  املؤهل  االجتماعية،   احلالة  العمرية،   الفئات  اجلنس،  

أفراد األسرة، نوع املسكن.

7.2-  ظاهرة هروب العمالة املنزلية من وجهة نظر املواطنني:-
نة حسب عدد ونوع العمالة  يف هذه الفقرة مت استعراض التوزيع النسبي للعيَّ
. وحتليل  األخريتني  السنتني  الهاربة منهم خالل  العمالة  وبيان نسب  املنزلية، 
العالقة بني عدد أفراد األسرة ونسب العمالة املنزلية الهاربة. وحتديد متوسط 
املدة التي مكث فيها العامل يف منزل الكفيل قبل هروبه . واملدة التي استمر 
نسب  وبيان   . بلده  إىل  وتسفريه  عليه  القبض  يتم  أن  قبل  هاربًا  العامل  فيها 

نة الدراسة الذين حتملوا مصاريف تسفري العمالة الهاربة. املواطنني من عيِّ
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3. 7- أسباب هروب العمالة املنزلية من وجهة نظر املواطنني)القطاع املنزيل(:-
نة الدراسة)45%( يعتقدون أن العامل  ظهر من الدراسة أن ما يقارب نصف عيِّ
الرئيسي املسبب لهروب العمالة املنزلية الوافدة هو وجود جهات تشجعهم 
البديل ، وهذه اجلهات إما أفراد سماسرة من  على الهرب وتوفر لهم العمل 
جنسيات أجنبية خمتلفة أو مواطنني سعوديني يشجعون العمالة األجنبية على 
الهرب ويوفرون لهم عماًل بديل بأجر أعلى ويف خمتلف القطاعات لقاء عمولة 

أو غريها.
نة الدراسة أن سوء املعاملة للعمالة املنزلية الوافدة  فيما يرى 22.9% من عيِّ
نة الدراسة  هي املسبب الرئيس لهروبها . كما يعتقد 15% من املواطنني عيِّ
 . املنزلية  العمالة  هروب  سبب  هي  احملددة  غري  العمل  وساعات  اإلجهاد  أن 

وتتوزع بقية النسب على عوامل وأسباب أخرى متعددة.

7.4- هيكل   العمالة الهاربة من كفالئها حسب اجلنسية:-
 ظهر من الدراسة امليدانية أن العمالة البنغالية يف مقدمة العمالة األجنبية 
العمالة  ثم   ،%20 بنسبة  اإلندونيسية  العمالة  تليها   ،%28.8 وبنسبة  الهاربة 
بنسبة  الباكستانية    ،%13.8 بنسبة  الهندية  العمالة  ثم   ،%15 بنسبة  الفلبينية 

10%، والسيالنية بنسبة 7.5% ، وأخريًا العربية بنسبة %5.

نة الدراسة:- 5. 7- املعاجلات التشريعية لظاهرة هروب العمالة من وجهة نظر عيِّ
بأن  تعتقد  الدراسة  نة  عيِّ من   %57.9 نسبة  أن  امليدانية   الدراسة  من  ظهر   
العمالة  للتعامل مع هروب  الكفاية  الة مبا فيه  النظم والتشريعات احلالية  فعَّ
وبالتايل فإن املشكلة ليست يف النظم والتشريعات وإمنا بأساليب وآليات وجدية 
نة الدراسة بأن النظم والتشريعات احلالية  تنفيذها. بينما يعتقد 35.7% من عيِّ

غري فعالة و الكافية للحد من الظاهرة.

7.6- مستقبل ظاهرة هروب العمالة األجنبية من كفالئها من وجهة نظر املواطنني
نة الدراسة يعتقدون بأن السنوات  ظهر من الدراسة أن نسبة 45.7% من عيِّ
القادمة لن تشهد انخفاضًا ملموسًا يف أعداد العمالة الهاربة وذلك ناجم عن 
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قائمة  التزال  الهرب  إىل  العمالة  تدفع  التي  والعوامل  األسباب  بأن  اعتقادهم 
من   %33.6 نسبة  بينما   . القادمة  السنوات  يف  منها  اليسرياحلد  من  وليس 
ملموسًا  انخفاضًا  ستشهد  القادمة  السنوات  بأن  يعتقدون  الدراسة  نة  عيِّ
تطورالتعاون  منها  عوامل،  جملة  إىل  يعود  وذلك  العمالة  هروب  ظاهرة  يف 
 ، العمل  وزارة  اجلوازات،  إدارة  )الشرطة،  بالظاهرة  العالقة  ذات  اجلهات  بني 
مكاتب االستقدام،املواطنني، وغريهم(، وصدور أنظمة وتشريعات حازمة للحد 
الدول  باتفاقيات مع  األجنبية  العمالة  تنظيم استقدام  الظاهرة. فضاًل عن  من 

املصدرة للعمالة . وغريها من العوامل.

من  األجنبية  العمالة  هروب  ظاهرة  من  األعمال  قطاع  موقف  الثامن:  الفصل 
كفالئهايف قطاع األعمال . 

نة اخملتارة حسب املتغريات الدميغرافية :- 1. 8- وصف العيِّ
احملافظة،  منها  املتغريات  من  لعدد  وفقًا  الدراسة  نة  عيِّ هيكل  حتليل  مت  
الشكل القانوين للمشروع ، القطاع الذي ينتمي إليه املشروع، عمر املشروع. 

2. 8- وصف ظاهرة هروب العمالة األجنبية من وجهة نظر قطاع األعمال:-
مت استعراض التوزيع النسبي للعيِّنة حسب عدد العمال األجانب يف املشروع 
و  نسب الذين هربوا منهم خالل السنتني املاضيتني، وبيان مدة عمل العامل 
األجنبي يف املشروع قبل أن يهرب. كما مت التعرض حلاالت تشغيل عمال أجانب 

نة الدراسة. ليسوا على كفالة املشروع  يف املشروعات عيِّ

8.3- آثار هروب العمالة الوافدة على قطاع األعمال-:
العمالة  هروب  يرتكهما  أساسني  أثرين  هناك  أن  امليدانية  الدراسة  أظهرت 
نة الدراسة هما حتمل املشروع لتكاليف إضافية  األجنبية على املشروعات عيِّ
نة الدراسة ، وخفض  للتعويض عن العمال الهاربني وميثل ذلك رأي 62% من عيِّ

نة الدراسة. إنتاج املشروع وميثل رأي 38% من أفراد عيِّ

4. 8- أسباب هروب العمالة األجنبية من وجهة نظر قطاع األعمال:-
األجنبية للهرب من  العمالة  التي تدفع  الدراسة امليدانية تعدد األسباب  بينت   



21

كفالئها  ، يف مقدمتها وجود جهات تشجع العمالة األجنبية على الهرب وتوفر 
يليه  الدراسة.  نة  عيِّ 45.1% من  الرأي ميثل وجهة نظر  البديل وهذا  العمل  لها 
حتسني  يف  طموحها  مقابل  األجنبية  العمالة  تتقاضاه  الذي  الراتب  انخفاض 
الذي  املعاملة  سوء  ثم  الدراسة.  نة  عيِّ من   %23.9 رأي  وميثل  دخلها  مستوى 
تتعرض له العمالة الوافدة من بعض إدارات املشروعات ومثل رأي 15.5% من 
نة الدراسة. فيما جاء االعتقاد بأن طول ساعات العمل دون أجر سببًا لهروب  عيِّ
نة الدراسة. واالعتقاد بأن العامل يأتي وهو مقرر  العمالة ميثل رأي11.3% من عيِّ

نة الدراسة . الهرب ميثل رأي 4.2% من عيِّ

5. 8- املعاجلات التشريعية لظاهرة هروب العمالة من وجهة نظر قطاع األعمال:-
والتشريعات  النظم  بأن  تعتقد  العيِّنة  من   %71 نسبته  ما  أن  الدراسة  أوضحت 
أصر  بينما  العمالة،  هروب  ظاهرة  من  احلد  يف  حازمة  وال  كافية  غري  احلالية 
نة الدراسة على كفاية التشريعات والنظم وأن املشكلة يف آليات  19.7% من عيِّ
وبالتايل  علمهم،  عدم  العيِّنة  من   %8.5 أبدى  فيما  التشريع.  يف  وليس  التنفيذ 

عدم قدرتهم على اجلزم فيما إذا كانت التشريعات كافية أم حتتاج إىل تطوير.

بالعمل  لاللتزام  الوافدة  األجنبية  العمالة  لتحفيز  األعمال  قطاع  مقرتحات   -8  .6
واحلد من ظاهرة هروب العمالة :-

أوضحت الدراسة أن ما نسبته 38% من عيِّنة  قطاع األعمال يعتقد بأن زيادة 
السبب  أن  إذ  الوافد،  للعامل  بالنسبة  أهمية  احلوافز  أكرث  هو  العامل  راتب 
نة الدراسة بأن  الرئيسي للهرب هو حماولته حتسني دخله. ويعتقد 31% من عيِّ
تسهيل استقدام عوائل العمالة الوافدة ، وتسهيل دعوتهم لذويهم لزيارتهم 
نة الدراسة أن  يسهم يف استقرار العمالة الوافدة. ويعتقد نسبة 19.7% من عيِّ
حتسني ظروف العمل يف جوانبها اخملتلفة كحسن التعامل ، وتوفري وسائل 
الراحة واألمان ، ونوعية السكن وغريها،  هي احلافزاملهم الذي يشجع العمال 
نة الدراسة بأن  . فيما ترى  نسبة 5.6% من عيِّ األجانب على التمسك بعملهم 
نة الدراسة ترى بأن االلتزام  دفع الراتب يف موعده احملدد ، ونفس النسبة من عيِّ
بساعات العمل احملددة بالعقد ومنح العمال فرتة كافية للراحة عوامل مهمة 
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الستقرار العمالة والتزامها مع كفالئها وبالتايل احلد من ظاهرة هروبها.

7. 8- مستقبل ظاهرة هروب العمالة  من وجهة نظر قطاع األعمال:-
إمكانية  من  متشائمون  الدراسة  نة  عيِّ من   %47.9 نسبة  أن  الدراسة  أظهرت 
أن تشهد السنوات القادمة انخفاضًا بارزًا يف أعداد العمالة الهاربة وذلك ناجم 
عن اعتقادهم بأن األسباب والعوامل التي تدفع العمالة إىل الهروب ال تزال قائمة 
يعتقد  36.6%  من  بينما  القادمة.  السنوات  اليسري احلد منها يف  وليس من 
إىل  وحتولها  الظاهرة  تالشي  ستشهد  القادمة  السنوات  بأن  الدراسة  نة  عيِّ

جمرد حاالت حمدودة هنا وهناك.

الفصل التاسع: موقف قطاع مكاتب االستقدام من ظاهرةهروب العمالة األجنبية 
من كفالئها.

نة اخملتارة حسب املتغريات الدميغرافية:-  1. 9- وصف العيِّ
الدراسة  واخلاصة بقطاع مكاتب االستقدام وفقًا لعدد  نة  مت حتليل هيكل عيِّ
من املتغريات، منها احملافظة، عمر املكتب، حجم  نشاط االستقدام، حسب 
وبعد  قبل  طريقها  عن  املستقدمة  للعمالة  توعوية  لدورات  املكاتب  تنظيم 

االستقدام. 

2. 9- وصف  ظاهرة هروب العمالة األجنبية الوافدة من وجهة نظر مكاتب االستقدام:-
يف هذه الفقرة مت استعراض التوزيع النسبي لعيِّنة مكاتب االستقدام حسب 
عدد العمال األجانب الذين مت استقدامهم من قبل املكتب و نسب الذين هربوا 
جنسياتها   حسب  الهاربة  العمالة  وترتيب   ، املاضيتني  السنتني  خالل  منهم 

وبيان مدة عمل العامل األجنبي لدى كفيله قبل أن يهرب.  

3. 9- أسباب ظاهرة هروب العمالة من كفالئها من وجهة نظر مكاتب االستقدام:-
تدفع  التي  األسباب  أن   االستقدام  مكاتب  عيِّنة  نتائج  دراسة  نتائج  أظهرت 
إن   حيث   ، متعددة  اخلاص  القطاع  يف  كفالئها  من  الهرب  إىل  األجنبية  العمالة 
أو  فردي  بشكل  جهات  بوجود  يعتقدون  االستقدام  مكاتب  من   %38.2 نسبة 
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ع العمالة األجنبية الوافدة على الهرب من كفالئها  وتوفر لها العمل  م تشجِّ منظَّ
نة الدراسة  يؤكدون على أن السبب مادي  البديل واملأوى، ونسبة 26.5% من عيِّ
 %17.6 ونسبة  دخله.  لتحسني  األجنبي  العامل  وسعي  الراتب  بقلة  يتعلق  بحت 
نة الدراسة يعتقدون بأن السبب طول ساعات العمل يف القطاع اخلاص  من عيِّ

ودون أجر إضايف . 
قطاع  من  العمالة  هروب  يف  السبب  بأن  تعتقد  العيِّنة  من  النسبة  ونفس 

األعمال يتمثل بسوء املعاملة من قبل اإلدارات املباشرة .
عن  كثريًا  التختلف  فهي   الوافدة  املنزلية  العمالة  هروب  ألسباب  بالنسبة  أما 
نة  عيِّ 8.8%من  نسبة  أن  إذ  األعمال.  قطاع  من  الوافدة  العمالة  هروب  أسباب 
سوء  هو  املنزلية  العمالة  هروب  ظاهرة  خلف  السبب  أن  تعتقد  الدراسة 
العمال األجانب خاصة اخلادمات حيث يتعرضن إىل اإلهانة  الذي يلقاه  املعاملة 
البيوت السيما إذا كانت اخلادمة صغرية السن وجميلة.   واإلذالل من قبل ربات 
هي  احملددة  غري  العمل  وساعات  اإلجهاد  بأن  نة  العيِّ من   %50 نسبة  ويعتقد 
من  والسائقني  اخلادمات  وخاصة  املنزلية  العمالة  لهروب  الرئيسي  السبب 
العمالة  ض  حترِّ جهات  بوجود  العيِّنة  من   %14.7 يعتقد  كما  املواطنني.   منازل 
نة الدراسة بأن عدم دفع  املنزلية وتساعدها على الهروب . ويرى 2.9% من عيِّ
الراتب يف موعده سببًا كافيا فى هروب العمالة حيث يعد احلصول على الراتب 
يف موعده وحتويله إىل أسرة اخلادمة أو العمالة املنزلية عمومًا هدفًا أسمى 
نة بأن تكليف العمالة املنزلية  العيِّ الوافدة. كما ترى نفس النسبة من  للعمالة 
بأعمال غرياملتعاقد عليها ، كالرعي والتحطيب مثاًل بالنسبة لألسر يف القرى أو 
األرياف وغريها من األعمال الشاقة سببًا وجيهًا لهروب العمالة. ونسبة %2.9 
أيضًا ترى بأن ظروف العمل السيئة هي السبب يف هروب العمالة . وأخريًا نسبة 
إىل اململكة وهو  يأتي  العمالة  أن قسم غري قليل من  تعتقد  العيِّنة  17.6% من 
مقرر مسبقًا أنه سيهرب من كفيله. وهؤالء هم غالبًا الذين ميكثون فرتة أقل 

من ثالث أشهر عند كفالئهم. 
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مكاتب  نظر  وجهة  من  العمالة  هروب  لظاهرة  التشريعية  املعاجلات   -9  .4
االستقدام:-

اتضح من الدراسة أن نسبة 67.6% من مكاتب االستقدام حتت الدراسة أيدت 
االعتقاد بعدم كفاية التشريعات والنظم احلالية للحد من ظاهرة هروب العمال 
. فيما مل  التشريعات  النقص وتطوير وحتديث تلك  األجانب مما يتطلب معاجلة 

يؤيد ذلك االعتقاد نسبة 26.5% من العيِّنة.
نة الدراسة على احلياد ، حيث كانت إجابتهم ال أعلم  ووقف مانسبته 5.9% من عيِّ
للحد من ظاهرة  أو غري كافية  التشريعات والنظم احلالية كافية   إذاكانت  فيما 

هروب العمالة الوافدة من كفالئها.

لاللتزام  الوافدة  األجنبية  العمالة  لتحفيز  5. 9- مقرتحات قطاع مكاتب االستقدام 
بالعمل واحلد من ظاهرة هروب العمالة:- 

نة الدراسة اخلاصة مبكاتب االستقدام  أظهرت الدراسة أن نسبة 38.2% من عيِّ
تؤيد الرأي القائل بضرورة زيادة راتب العامل الوافد ، السيما وأن العامل الوافد 
حينما يقبل الراتب التعاقدي وهو يف بالده اليعرف الظروف املعيشية، وفرص 
الواقع  يرى  حاملا  لذا   . دخله  لتحسني  قادم  وأنه   ، اململكة  يف  املتاحة  العمل 
والتخطيط  التفكري  يف  ويبدأ   ، بالغنب  ويشعر  ارتضاه،  الذي  للراتب  رؤيته  تتغري 
راتبه  أن  على  تطمينه  يف  يكمن  العالج  وان  له.  تتاح  فرصة  أقرب  يف  للهرب 
يزداد بنسبة معيِّنة كل ستة  ثم  )ثالثة أشهر مثاًل(  االختبار  التعاقدي هو لفرتة 
املضافة  القيمة  ومستوى  وظروفه  العمل  طبيعة  حسب  سنة  كل  أو  أشهر 
التي يحققها العامل لصاحب العمل، ويرى نسبة 5.9% أهمية االلتزام بساعات 
العمل احملددة يف العقد وأن مازاد عليها يعد عماًل اضافيًا يدفع له أجر اضايف 
نة الدراسة أن دفع الراتب يف موعده احملدد  جمز. ويعتقد نسبة 8.8% من عيِّ
نة الدراسة  دون تأخري حافزهام اللتزام العامل يف عمله . ويرى نسبة 14.7% من عيِّ
ان تسهيل استقدام العامل السرته دون كلف مالية ودون رسوم باهظة وكذلك 
تسهيل زيارات ذويه عنصر حتفيزي مهم ومؤثر يف استقرار العامل يف عمله 
نة الدراسة أن حتسني ظروف العمل  وعدم هروبه من كفيله . ويرى 32% من عيِّ
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وإسكان العمال وفقًا لعقد العمل أمر مهم لقطاع واسع من العمالة األجنبية 
الفني  إسكان  املعقول  من  فليس   ، واملهني  العلمي  التحصيل  ذوي  السيما 
واملهندس يف غرفة صغرية تضم جمموعة من العمال غري املاهرين .إذ أن 

ذلك مدعاة لرتكه العمل بغض النظر عما يتقاضاه من راتب.

6. 9- مستقبل ظاهرة العمالة الهاربة من وجهة نظر مكاتب االستقدام:-
االستقدام  الدراسة اخلاصة مبكاتب  نة  عيِّ أن نسبة 52.9% من  الدراسة  بينت 
يعتقدون بأن السنوات القادمة ســتشهد انخفاضًا يف أعداد العمالة الهاربة .  
بينما نسبة 38.2% من مكاتب االســــتقدام حتت الدراسة يعتقدون بأن الظاهرة 
نة الدراسة  ستستمر بالنمو يف السنوات القادمة. وأوضح نسبة 8.8% من عيِّ
أنهم  ال يعلمون فيما إذا كانت الظاهرة ستستمر يف النمو أم إنها تنخفض يف 

املستقبل. 

الفصل العاشر: موقف العمالة األجنبية الوافدة من ظاهرةهروب العمالة األجنبية 
من كفالئها

نة اخملتارة حسب املتغريات الدميغرافية:- 1. 10- وصف العيِّ
وفقًا  الوافدة  األجنبية  العمالة  ملوقف  املمثلة  الدراسة  نة  عيِّ هيكل  حتليل  مت 
لعدد من املتغريات منها اجلنس، اجلنسية، العمر، احلالة االجتماعية . املؤهل 
العلمي ، املهنة ، سنوات العمل يف اململكة العربية السعودية ، عدد الكفالء 
واألعراف  والتقاليد  العمل  أنظمة  على  سابقًا  االطالع  معهم،  عملوا  الذين 

السائدة يف اململكة  .

2. 10- أسباب ظاهرة هروب العمالة األجنبية من كفالئها من وجهة نظر العمال األجانب:-
أظهرت الدراسة أن نسبة 38.1% من العمالة األجنبية تعتقد بأن ظاهرة هروب 
إىل  جاء  وأنه  بخاصة   ، دخله  حتسني  العامل  حماولة  الرئيس  سببها  العمالة 
اململكة وهو يحمل أحالم الرثاء، وحيث إن الرواتب التعاقدية قليلة وجامدة ، فإن 
أوضح  كما  املادي.  وضعة  لتحسني  للعامل  املتبقي  الوحيد  السالح  الهروب 
نة الدراسة أن سبب هروب العامل من كفيله هو سوء املعاملة  21.4% من عيِّ
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نة  عيِّ األجنبية  العمالة  والنسبة نفسها من   . العامل  ومبا يخدش قيم وكرامة 
هروب  إىل  يؤدي  إضايف  أجر  بدون  العمل  ساعات  طول  أن  يعتقد  من  الدراسة 
العمالة. ونسبة 6% من العيِّنة تعتقد بوجود جهات تشجع العمالة على الهرب 
من كفالئها، لتقوم بتسويقها واحلصول على األرباح عن طريق تشغيلها بشكل 
غري نظامي. ونسبة 8.3% من العيِّنة تعتقد بأن عدم دفع الراتب من قبل  الكفيل 
يف موعده وألشهر عديدة أحيانًا يؤدي إىل هروب العمالة األجنبية. ونسبة 1.2%من 
عليها،  املتعاقد  غري  بأعمال  بالقيام  العامل  تكليف  بأن  تعتقد  الدراسة  نة  عيِّ
وعادة ماتكون بعيدة عن تأهيله العلمي أو الفني وغري مهيء للعمل بها ، سببا 
كافيًا لدفع العمالة األجنبية إىل الهروب من كفالئها.ونسبة 1.2% تعتقد ان سوء 

ظروف العمل يؤدي إىل هروب العمالة.
إىل  العامل  تدفع  متعددة  أخرى  أسباب  ترى  الدراسة  نة  عيِّ من   %2.4 ونسبة 
بنفس  االستمرار  على  قادر  غري  يجعله  معني  مرض  إىل  تعرضه  منها  الهرب 

العمل وغريها.
الهروب من كفالئها يف  العمالة املنزلية إىل  التي تدفع  يتعلق باألسباب  وفيما 
نة الدراسة تعتقد بأن الراتب املنخفض  القطاع املنزيل ،  فإن نسبة 32.1% من عيِّ
وسعي العامل لتحسني دخله هو السبب الرئيسي لهروب العمالة الوافدة . كما 
نة الدراسة تعتقد أن سوء املعاملة من سيدات املنزل  أن نسبة 48.1% من عيِّ
وبناتهما، وأحيانًا حترش الرجال بهما هو السبب املؤدي إىل هروب العمالة . وترى 
هو  احملددة  غري  العمل  وساعات  اإلجهاد  أن  الدراسة  نة  عيِّ من   %14.3 نسبة 
السبب الذي يدفع العمالة املنزلية إىل الهروب من كفالئها. كما يعتقد مانسبته 
الراتب يف موعده احملدد سببًا لهروب  الدراسة أن عدم دفع  نة  2.4% من عيِّ
العمل  ظروف  أن  الدراسة  نة  عيِّ من   %7.2 نسبة  وترى  كفالئها.  من  العمالة 
نة  السيئة سببًا لهروب العمالة املنزلية من كفالئها. وأخريًا يرى نسبة 1.2% من عيِّ
الدراسة أسباب أخرى لهروب العمالة املنزلية منها أن قسم من املستقدمات 
خاصة الفلبينيات أحضرن من بيئة مغايرة متامًا للبيئة السعودية، وبالتايل يصعب 
حتت   آخرين  أن  كما  الهروب.  إىل  يدفعها  مما  كخادمة  والعيش  التأقلم  عليها 
ظروف معيِّنة خاصة بهم كمرض أحد أفراد األسرة املفاجئ أو حصول حادث 
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معني ألسرة العامل أو غريها تتطلب منه العودة إىل بالده، فال يستجيب الكفيل 
ويقدر الظرف مما يدفع العامل إىل الهروب، وغريها من األسباب.

10.3-  العمالة األجنبيةالوافدة واملعرفة باألنظمة والتشريعات اخلاصة بالعمل يف 
اململكة العربية السعودية :-

نة الدراسة  أوضحت الدراسة أن نسبة 42.9% من العمالة األجنبية الوافدة بعيِّ
تعتقد بأن التشريعات والنظم يف اململكة العربية السعودية الحتمي مصاحلهم 
وضوح  من  السعودي  التشريع  به  يتميز  مما  بالرغم  املشروعة  وحقوقهم 
طرق  على  االطالع  وعدم  الوعي  نقص  إن  حيث  اجلميع،  مصالح  حتقق  وعدالة 
التظلم وأساليب املطالبة باحلقوق يجعلهم يقولون ذلك .  ومما يعزز هذا الرأي 
والنظم  التشريعات  كانت  إذا  فيما  التعرف  الدراسة  نة  عيِّ من   %23.8 نسبة  أن 
ووزارة  العمل  وزارة  من  يتطلب  الذي  األمر  ال.  أم  حقوقها  حتمي  السعودية 
العدل  ووزارة الداخلية التعريف بحقوق العمالة األجنبية وآليات ضمانها. وأوضح 
والتشريعات  النظم  بان  يعتقدون  بأنهم  الدراسة  نة  عيِّ من   %33.3 نسبته  ما 
القرآن  مصدرها  وأن  سيما  الكفاية  فيه  مبا  حقوقهم  تضمن  السعودية 

والشريعة السمحاء ميزان العدل واملساواة.

لاللتزام  الوافدة  األجنبية  العمالة  لتحفيز  الوافدة  األجنبية  العمالة  مقرتحات   -10.4
بالعمل واحلد من ظاهرة هروب العمالة:-

نة الدراسة يعتقدون  أظهرت الدراسة أن نسبة 27.4% من العمالة األجنبية عيِّ
أو  األعمال  قطاع  يف  سواء  للعمالة  جمزية  مكافآت  ومنح  الرواتب  زيادة  بأن 
القطاع املنزيل كفيل باستقرار العمالة األجنبية وعدم هروبها من كفالئها ألنها 
جاءت إىل اململكة لغرض العمل واحلصول على دخل مستقر ومناسب . ونسبة 
العمالة  يدفع  موعده  يف  الراتب  دفع  بأن  يعتقدون  الدراسة  نة  عيِّ من   %16.7
األجنبية إىل االلتزام بعملها مع كفيلها. كما أن نسبة 20.2% من العمالة األجنبية 
إىل  ذويهم  زيارات  وكذلك  األجانب  العمال  أسر  استقدام  تسهيل  بأن  يعتقدون 
العمالة.   وبالتايل يحد من ظاهرة هروب  التزامًا بعملهم  أكرث  اململكة يجعلهم 
نة الدراسة تؤكد على أن حتسني بيئة العمل يؤدي إىل التزام  ونسبة 16.7% من عيِّ
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العامل  احرتام  أن  إىل  أشارت   %16.7 نسبة  فيما  كفالئها،  مع  األجنبية  العمالة 
وأخريًا  عمله  يف  العامل  استقرار  يف  أهمية  احلوافز  أكرث  من  جهوده  وتقدير 
نسبة 3.6% أشارت إىل عوامل أخرى عديدة ميكن أن تكون حافزًا الستقرار العمالة 
يف  سكنية  شقق  بشراء  األجانب  للعمال  السماح  مثل  كفالئها  مع  والتزامها 
اململكة ، والسماح للعمال األجانب باالستثمار يف بعض املشروعات الصغرية 
واملتوسطة ، وغريها من املقرتحات التي تسهم يف استقرار العمالة األجنبية 

واحلد من ظاهرة هروبها.

 5. 10-  مستقبل ظاهرة هروب العمالة األجنبية من كفالئها من وجهة نظر العمالة 
األجنبية الوافدة:-

نة الدراسة اليعلمون فيما إذا كانت   أظهرت الدراسة أن ما يقارب من نصف عيِّ
ظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفالئها ستستمر يف النمو خالل السنوات 
من   %32.1 نسبة  أقر  بينما  األقل،  على  تنخفض  أو  ستختفي  أنها  أم  القادمة 
من   %20.2 نسبة  بينما  املستقبل.  يف  ستتالشى  الظاهرة  بأن  الدراسة  نة  عيِّ
تنخفض يف  لن  الظاهرة  أن  إىل  الدراسة أشاروا  نة  عيِّ الوافدة  األجنبية  العمالة 

املستقبل.
من  العمالة  هروب  ظاهرة  من  للحد  املقرتحة  املعاجلات   : عشر  احلادى  الفصل 

كفالئها.

من   للظاهرة  املقرتحة  املعاجلات  بيان  إىل  الدراسة  تعرضت  الفصل  هذا  يف 
وجهات نظر املؤسسات اخملتلفة ذات العالقة بالظاهرة.

1. 11 : املعاجلات من وجهة نظر املؤسسات احلكومية :-
تركزت املعاجلات من وجهة نظر املؤسسات احلكومية فيما يلي: حتويل كفالة 
الوافدة من األفراد إىل شركات مساهمة، تنظيم عقود االستقدام مع  العمالة 
التوسع يف منح مؤسسات قطاع األعمال حاجتها   ، للعمالة  الدول املصدرة 
من العمالة الوافدة ،  تطبيق نظام البصمة الوراثية وبصمة العني على العمالة 
الوافدة يف املنافذ احلدودية. السعي للحد من ظاهرة التسرت  ، منع املتاجرة 
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بتأشريات العمل، وغريها من املعاجلات.

11.2: املعاجلات من وجهة نظر مؤسسات القطاع اخلاص :-
تنطلق املعاجلات املقرتحة من قبل مؤسسات القطاع اخلاص من إدراكها بأن 
كفالئها  من  الهروب  على  الوافدة  العمالة  حتفيز  خلف  تقف  التي  العوامل  أبرز 
فيه  مبا  مرن  غري  العرض  إن  وحيث   ، الوافدة  العمالة  على  الطلب  تنامي  هو 
الكفاية لالستجابة لطلب قطاع األعمال والقطاع املنزيل سواء كان طلبًا وقتيًا أو 
موسميًا أو آنيًا، األمر الذي يتطلب من وزارة العمل االستجابة الفورية الحتياجات 
قطاع األعمال وتسهيل وتسريع االستقدام، فضاًل عن الدعوة لتشديد العقوبات 
على العمالة الهاربة وعلى من يشغل العمالة الهاربة، وعدم حتميل الكفيل أية 

تبعات مالية أو قانونية عن العامل الهارب.

11.3-  املعاجلات من وجهة نظر مؤسسات اجملتمع املدين و خرباء سوق العمل:-
يبدأ  العمالة  أن احلد من ظاهرة هروب  اإلنسان  الوطنية حلقوق  ترى اجلمعية 
املنزلية،   العمالة  مع  التعامل  بكيفية  املواطنني  تثقيف  و  الوعي  تعميق  من 
ذلك  عن  فضاًل  عملها،  وينظم   املنزلية   العمالة  حقوق  يحمي  قانون  تشريع  
تقرتح اجلمعية إلغاء الكفالة وعدم احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل. 
للحد من ظاهرة هروب  العمل  تتعدد املعاجلات املقرتحة من خرباء سوق  و 
العمالة، حيث يرى بعضهم بتشديد العقوبات والغرامات الصارمة على العمالة 
  . تشغيلهم  من  فوائد  من  حققوه  قد  ما  تتجاوز  بحيث  ومشغليهم  الهاربة 
واستمرار ودعم احلمالت األمنية الهادفة إىل  تفكيك جتمعات العمالة الهاربة. 
كما يرى البعض باستثناء العمالة املنزلية منع حرية التنقل يف اململكة بدون 
التي  املدينة  لتغيري  الهاربة  العمالة  من  عدد  يلجأ  حيث   ، الكفيل  من  خطاب 
كان يعمل بها لتجنب العثور عليه من قبل الكفيل . ويرى آخرون بضرورة حتفيز 
املواطنني واملقيمني على التبليغ عن جتمعات ومناطق عمل العمالة الهاربة 
من كفالئها، وذلك برصد جوائز مغرية تستويف من الغرامات التي تفرض على 
يف  للعمل  العودة  من  الهاربة  العمالة  ومنع  مشغليهم.  أو  الهاربة  العمالة 

اململكة حتت أي ظرف. فضاًل عن العديد من املقرتحات األخرى.
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11.4-  املعاجلات من وجهة نظر تشريعية :-
غالبًا ما تنبثق املعاجلات  التشريعية من اإلدراك املسبق حليثيات ودوافع الظاهرة، 
وبالنسبة للظاهرة موضوع البحث أرجعت الدراسة  القانونية سبب هروب العمال 
 ) املعنوي  أو   ( النفسي  الدافع  هما  رئيسيني  دافعني  إىل  كفالئهم  من  األجانب 
وفقًا  للظاهرة  تشريعية  وحلواًل  مقرتحات  ووضعت    ) املايل  أو   ( املادي  والدافع 

للدافع املسبب لها.

 11.5- املعاجلات من واقع الدراسة امليدانية:- 
نة الدراسة امليدانية  تناولت هذه الفقرة املعاجلات املقرتحة من عيِّ

)املواطنون، قطاع األعمال، قطاع مكاتب االستقدام، العمالة األجنبية(.
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االستنتاجات والتوصيات
أواًل: االستنتاجات :-

األعمال- 1  قطاع  يف  كفالئها  من  الوافدة  األجنبية  العمالة   هروب  ظاهرة  تعد 
املتزايد  االعتماد  حجم  اتساع  رافقت  التي  التداعيات  إحدى  املنزيل  والقطاع 
على العمالة الوافدة يف دول جملس التعاون اخلليجى بصفة عامة واململكة 
العربية السعودية بصورة خاصة الذي كان واليزال نتاج جملة عوامل تفاعلت مع 
بعضها البعض كتلك املتعلقة مبسارات التنمية االقتصادية منذ منتصف عقد 
السبعينيات من القرن املاضي وحتى الوقت احلاضر. فضاًل عن دور االستثمار 
األجنبي وخصوصيته يف اململكة . وترافق ذلك مع ضعف إدارة سوق العمل 
وهشاشة خمرجات التعليم والتدريب، واتساع سوق العمالة السوداء )جتارة 
التأشريات(، عالوة على العوامل االجتماعية والثقافية الكامنة يف بنية اجملتمع 
السعودي كتلك املتصلة بالوجاهة والرتفع عن اخلدمة ، وانتشار ثقافة العيب ، 
والنظرة الدونية للعديد من األعمال املهنية واحلرفية ، والغياب شبه الكامل 

للمرأة عن سوق العمل لفرتة طويلة.
ظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفالئها ولدت كحاالت فردية ثم ترعرعت يف- 2 
ظل بيئة حاضنة ومواتية ومساعدة لتربز يف السنوات األخرية كظاهرة مؤثرة 
اقتصاديًا واجتماعيًا، وهي جزء من ظاهرة أكرب هي العمالة السائبة التي تتضمن 
أيضًا األفراد املتخلفني من احلج والعمرة ، فضاًل عن األشخاص الذين يدخلون 
العمل يف  اختيار  السوداء ويرتك لهم  السوق  بتأشريات يشرتونها من  البالد 
البالد )الفري فيزا(، وكذلك العمالة األجنبية التي تتفق مع كفالئها مقابل تركها 
حرة للعمل يف اململكة مقابل مبالغ شهرية أو سنوية تدفع للكفيل ، والعمال 
األجانب الذين يتفقون مع كفيلهم )مالك املشروع( بقيامهم بإدارة املشروع 
وتشغيله حلسابهم اخلاص دون تدخل أو إشراف منه، واألجانب الذين ميولون 
إنشاء مشروع معني باسم مواطن ولهم ملكيته وإدارته ، وليس للمواطن إال 
االسم يف املستمسكات الرسمية ، ومبالغ يتقاضاها شهريًا أو سنويًا أو عند 

جتديد الرخص ومراجعة املؤسسات احلكومية)التسرت( وغريهم. 
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 ،  تنبع خطورة العمالة السائبة بكل مكوناتها من أنها عمالة غري مسيطر عليها- 3
حيث إنها التخضع لضوابط يف حركتها وانتقالها وممارستها للعمل،والتوجد 
واألموال  متارسها  التي  املهن  ونوع  أعدادها  عن  دقيقة  بيانات  أو  إحصاءات 
 ، تفتقد  مل  إن  عليها،  الدولة  سلطة  ضعف  إىل  يؤدي  مما  عليها،  حتصل  التي 

بحيث يصبح تعقبها أو حماسبتها صعبًا ومكلفًا. 
تتعدد مالذات العمالة الهاربة من كفالئها، من العمل يف مشروعات ميلكها- 4 
أجانب  ميلكها  مشروعات  يف  العمل  إىل  كفالئها،  غري  سعوديون  ويديرها 
ومسجلة تسرتا بأسماء سعوديني . أو العمل احلر حلسابها اخلاص أو العمل 
بأنها  االدعاء  خالل  من  بالدها  إىل  العودة  أو  والهامشي.  املوازي  النشاط  يف 
أو   . الرسمية  مستمسكاتها  وفقدت  والعمرة،  احلج  حمالت  عن  متخلفة 
بلدانها  سفارات  تساعدها  بحيث   ، عليها  كفالئها  واعتداء  بظلم  كذبًا  االدعاء 
يتعرض  التي  واألضرار  باخلسائر  اكرتاث  دون  البالد  مغادرة  عملية  لها  وتيسر 

لها الكفالء واملشروعات التي ينبغي أن يعملوا فيها. 
تبعًا- 5  تتعدد  الهاربة  العمالة  جنسيات  فإن  الوافدة  العمالة  جنسيات  تتعدد 
لذلك، اال أن معظم العمال الهاربني من اجلنسيات اآلسيوية ويف مقدمتهم 
البنغاليون ، يليهم الباكستانيون ثم الهنود   ثم الفلبينيون  . واجملموعة الثانية 
من العمالة الهاربة هي اجلنسيات العربية ويف مقدمتهم املصريون يليهم 
يف  اإلفريقية  اجلنسيات  هي   الثالثة  واجملموعة  اليمنيون.  ثم   ، السودانيون 

مقدمتهم  النيجرييون  ثم اإلثيوبيون.
على- 6  الوافدة  األجنبية  العمالة  تساعد  أو  تدفع  التي  األسباب  ومتداخلة  كثرية 
الهرب من كفالئها فمن سعى العامل لتحسني دخله إىل املمارسات اخلاطئة 
من قسم من الكفالء ، فضاًل عن القصور يف إنفاذ التشريعات والنظم ، ناهيك 
عن وجود ثغرات يف النظم والتشريعات السائدة نفسها، إضافة إىل التعقيد 
املواطنني  من  لقسم  السلبي  والدور  االستقدام،  إجراءات  يف  والسلبية 
تتعلق  ومهنية  سلوكية  عوامل  على  عالوة  الظاهرة.  هذه  على  وتسرتهم 
العمالة  دول  سفارات  بعض  من  للظاهرة  املشجع  والدور  نفسه،  بالعامل 

الوافدة ، وغريها من األسباب.
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تؤدي ظاهرة هروب العمالة من كفالئها إىل آثار سلبية عديدة وعلى مستويات- 7 
متعددة . فعلى صعيد اقتصاد اململكة فإنها تؤدي إىل تضخم أعداد العمالة 
. وإىل  العمل وتعميق اخللل فيه  ، وإىل منافسة املواطنني يف سوق  الوافدة 
اتساع حجم األنشطة املوازية والهامشية، فضاًل عن زيادة التحويالت املالية 
لالجتار  سوداء  سوق  وإيجاد   . واخلدمات  السلع  على  والضغط   . البالد  خارج 
إىل  تؤدي  فإنها  املنشآت  صعيد  على  آلثارها  بالنسبة  اما  الهاربة.  بالعمالة 
زيادة األعباء املالية لقطاع األعمال والقطاع املنزيل ، ومنافسة املشروعات 
الصغرية ومتناهية الصغر . والتأثري سلبًا على اإلنتاج واإلنتاجية يف مشروعات 
كفالئها، وزيادة خمصص مصاريف التدريب والتأهيل يف تلك املشروعات. كما 
تؤدي إىل تكليف العمال الوافدين امللتزمني بالعمل مع كفالئهم أعمااًل إضافية 

قد ترهقهم وتدفع بهم إىل الهرب أيضًا.
 يعد قطاع املقاوالت القطاع الذي هرب منه العدد األكرب من العمالة الوافدة- 8 
الهاربة ، وذلك ناجم عن كونه القطاع األكرث تشغياًل للعمالة الوافدة واملقيمة 
يف اململكة حيث يستوعب لوحده مايزيد على 50% منها، من جانب ، ومن جانب 
آخر أغلب العمالة يف هذا القطاع من املستويات املهنية والعلمية الدنيا ذات 
األجور املنخفضة، وتعمل يف ظل بيئة عمل متواضعة . مما يجعلها أكرث مياًل 

للهرب من كفالئها عند أول فرصة أفضل تتاح لها.
، والقطاع- 9  النقل  آثارسلبية عديدة على قطاع  أدت ظاهرة هروب العمالة إىل 

الزراعي ، وقطاع املشاغل النسائية وغريها من القطاعات.
منها- 10  السعودية  األسرة  على  متعددة  سلبية  آثار  املنزلية  العمالة  لهروب 
أمنها  وتهديد   ، الهاربة  العمالة  عن  للتعويض  األسرة  ميزانية  على  الضغط 
أو  اليومي  االجتماعي بسبب تشغيلها لعمالة هاربة من كفالئها بنظام األجر 

الشهري.
كالوزارات- 11  بالظاهرة  العالقة  ذات  واملؤسسات  اإلدارات  مرئيات  تباينت 
، ومؤسسات اجملتمع  القطاع اخلاص  الرسمية و مؤسسات  واملؤسسات 
وأساليب  العمالة  هروب  ظاهرة  أسباب  حول  العمل،  سوق  وخرباء   ، املدين 
معاجلتها. إال أنها اتفقت على خطورة الظاهرة وآثارها االقتصادية واالجتماعية 
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أنها  على  وأجمعت  ملعاجلتها،  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  يف  اإلسراع  وضرورة 
يف  اإلقامة  ولنظام  السعودي  العمل  وتشريعات  لنظام  صريحة  خمالفة 
جرمية  وهي  االقتصادي،  النشاط  وممارسة  االستثمار  وألنظمة  اململكة 
اقتصادية تنطبق عليها خصائص اجلرائم االقتصادية. وأن العمالة الهاربة من 
باآلداب والنظم ألنها  بأعمال خملة  القانون والقيام  لتجاوز  كفالئها وسط جيد 

عمالة غري مسيطر عليها تبحث عن املال فقط .
ظهر من الدراسة امليدانية لظاهرة هروب العمالة من كفالئها يف املنطقة- 12 
القطاع  يف  املواطنني  من  الدراسة)  نة  عيِّ من   %61.8 نسبة  ان  الشرقية  
املنزيل( هرب منهم خالل السنتني األخريتني عمالة منزلية. وأن نسبة 99% من 
السنتني  خالل  وافدة  عمالة  منهم  هرب  األعمال  منشآت  من  الدراسة  نة  عيِّ
االخريتني. األمر الذي يشري إىل اتساع حجم ظاهرة هروب العمالة يف املنطقة 

الشرقية من اململكة.
 ) نة الدراسة ( يف القطاع املنزيل)%45- 13 أن ما يقارب نصف عدد املواطنني )عيِّ
الوافدة هو  العمالة املنزلية  الرئيسي املسبب لهروب  العامل  أن  يعتقدون 
ر لهم العمل البديل ،فيما يرى 22.%  وجود جهات تشجعهم على الهرب وتوفِّ
الرئيس  املسبب  هي  الوافدة  املنزلية  للعمالة  املعاملة  سوء  أن  منهم 
نة الدراسة أن اإلجهاد وساعات  لهروبها. كما يعتقد 15% من املواطنني بعيِّ

العمل غري احملدودة هي سبب هروب العمالة املنزلية.
األجنبية- 14  العمالة  تدفع  التي  األسباب  أن  الدراسة  حتت  األعمال  قطاع  يعتقد 
للهرب من كفالئها متعددة إال أن يف مقدمتها وجود جهات تشجع العمالة 
األجنبية على الهرب وتوفر لها العمل البديل وهذا الرأي ميثل وجهة نظر %45.1 
نة الدراسة. يليه انخفاض الراتب الذي تتقاضاه العمالة األجنبية مقابل  من عيِّ
نة الدراسة. ثم  طموحها يف حتسني مستوى دخلها وميثل رأي 23.9% من عيِّ
سوء املعاملة الذي تتعرض له العمالة الوافدة من بعض إدارات املشروعات 
بأن طول ساعات  االعتقاد  الدراسة. فيما جاء  نة  ومثل رأي 15.5% من رأي عيِّ
عيِّنة  من   %11،3 نسبة   رأي  ميثل  العمالة  لهروب  سببًا  املأجور  غري  العمل 
الدراسةوأخريًا جاء االعتقاد بأن العامل يأتي وهو مقرر الهرب ليمثل رأي نسبة  
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نة الدراسة. 4.2 % من عيِّ
األسباب التي تدفع العمالة األجنبية إىل الهرب من كفالئها يف القطاع اخلاص- 15  
من وجهة نظر مكاتب االستقدام  متعددة ،  نسبة 38.2% من مكاتب االستقدام 
العمالة  ع  أو منظم تشجِّ بوجود جهات بشكل فردي  يعتقدون  الدراسة  حتت 
البديل واملأوى،ونسبة  العمل  للهرب من كفالئها وتوفر لها  الوافدة  األجنبية 
26.5% منهم  يؤكدون أن السبب مادي بحت يتعلق بقلة الراتب وسعي العامل 
نة الدراسة يعتقدون بأن السبب  األجنبي لتحسني دخله. ونسبة 17.6% من عيِّ
النسبة  ونفس  إضايف.  أجر  ودون  اخلاص  القطاع  يف  العمل  ساعات  طول 
نة الدراسة تعتقد بأن السبب لهروب العمالة من قطاع األعمال يتمثل  من عيِّ

بسوء املعاملة من قبل اإلدارات املباشرة .
أظهرت نتائج استبيان رأي العمالة األجنبية الوافدة عن أسباب ظاهرة هروب- 16 
العمالة ، أن نسبة 38.1% من العمالة األجنبية تعتقد بأن ظاهرة هروب العمالة 
اململكة  إىل  جاء  وأنه  بخاصة  دخله،  حتسني  العامل  حماولة  الرئيس  سببها 
فإن   ، وجامدة  قليلة  التعاقدية  الرواتب  إن  وحيث  الرثاء،  أحالم  يحمل  وهو 
أوضح  كما  املادي.  وضعة  لتحسني  للعامل  املتبقي  الوحيد  السالح  الهرب 
نة الدراسة أن سبب هروب العامل من كفيله هو سوء املعاملة  21.4% من عيِّ
ومبا يخدش قيم وكرامة العامل . والنسبة نفسها من العمالة األجنبية عيِّنة 
الدراسة من يعتقد أن طول ساعات العمل بدون أجر إضايف يؤدي إىل هروب 
العمالة.ونسبة 6% من العيِّنة تعتقد بوجود جهات تشجع العمالة على الهرب 
تشغيلها  طريق  عن  األرباح  على  واحلصول  بتسويقها  لتقوم  كفالئها،  من 
الراتب من  العيِّنة تعتقد بأن عدم دفع  بشكل غري نظامي. ونسبة 8.3% من 

قبل الكفيل هو سبب هروب العمالة.
املمثلة- 17  الدراسة  نة  عيِّ من    %45.7 نسبة  أن   امليدانية  الدراسة  أظهرت   
انخفاضًا ملموسًا  القادمة لن تشهد  السنوات  بأن  يعتقدون  للقطاع املنزيل 
يف أعداد العمالة الهاربة وذلك ناجم عن اعتقادهم بأن األسباب والعوامل التي 
تدفع العمالة إىل الهرب التزال قائمة وليس من اليسري احلد منها يف السنوات 
القادمة  السنوات  بأن  يعتقدون  بينما نسبة 33.6% من املواطنني  القادمة. 



36

التعاون بني  لتطور  كانعكاس  الظاهرة  انخفاضًا ملموسًا يف حجم  ستشهد 
اجلهات ذات العالقة بالظاهرة )الشرطة ، إدارة اجلوازات ، وزارة العمل ، مكاتب 
وتشريعات  أنظمة  صدور  املتوقع  من  كما  وغريهم(  املواطنني،  االستقدام، 
حازمة للحد من الظاهرة ، فضاًل عن تنظيم استقدام العمالة األجنبية باتفاقات 

مع الدول املصدرة للعمالة وعوامل أخرى متعددة. 
اخلاصة  الدراسة  نة  عيِّ من   %47.9 نسبة  أن  امليدانية   الدراسة  أظهرت    -18
مبنشآت قطاع األعمال متشائمون من إمكانية أن تشهد السنوات القادمة 
عيِّنة  من    %36.6 يعتقد   بينما  الهاربة.  العمالة  أعداد  يف  بارزًا  انخفاضًا 
الدراسة بأن السنوات القادمة ستشهد تالشي الظاهرة وحتولها إىل جمرد 

حاالت حمدودة هنا وهناك. 
الدراسة  حتت  االستقدام  مكاتب  من   %52.9 نسبة  أن  الدراسة  أظهرت   -19
العمالة  أعداد  يف  انخفاضًا  ســتشهد  القادمة  السنوات  بأن  يعتقدون 
نة الدراسة يعتقدون  الهاربة. بينما نسبة 38.2% من مكاتب االســــتقدام عيِّ

بان الظاهرة ستستمر بالنمو يف السنوات القادمة. 
نة الدراسة أنهم  ال يعلمون  أوضح مايقارب من نصف العمال األجانب من عيِّ  -20
فيما إذا كانت ظاهرة هروب العمالة الوافدة من كفالئها ستستمر يف النمو 
خالل السنوات القادمة أم إنها ستختفي أو تنخفض على األقل . بينما أقر نسبة 
32.1% منهم بأن الظاهرة ستتالشى يف املستقبل . بينما نسبة 20.2% من 
نة الدراسة أشاروا إىل أن الظاهرة لن تنخفض يف  العمالة األجنبية الوافدة عيِّ

املستقبل.
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ثانيًا: التوصيات :-   
يف  تتمثل  كفالئها  من  الوافدة  العمالة  هروب  لظاهرة   اجلوهرية   املعاجلة  إن     .1
العمالة  من  بداًل  تدريجيًا  الوطنية  العمالة  وإحالل  )سعودتها(،  الوظائف  توطني 
األجنبية. مما يتطلب جملة قرارات يتخذها جملس الوزراء املوقر منها:                                  

 • منح القطاع اخلاص املزيد من املزايا والتسهيالت مقابل التوسع يف سعودة	
الوظائف 

 • حتمل نسبة من رواتب وأجور العمالة الوطنية املوظفة لدى القطاع اخلاص	
للعمالة  أجريًا  تكون منافسة  األوىل بحيث  الثالث  السنوات  تدريبها خالل  وكلف 
استقدام  رسوم  تكون  ذلك  لتمويل  خاص  صندوق  وإيجاد  الوافدة.  األجنبية 
مصادر  عن  فضاًل  منه،  جزءًا  عليها  تفرض  التي  والغرامات  األجنبية  العمالة 
متويلية أخرى يجري دراستها بعناية وبالشكل الذي اليكون الصندوق عبئًا على 

ميزانية الدولة. 
 . • فرض رسوم على استقدام اليد العاملة األجنبية التي لها بدائل حملية كافية	

تتطلبها  التي  األجنبية  العمالة  باستقدام  األعمال  لقطاع  السماح  ضرورة    .2
مشروعاته نوعيًا وكميًا ويف الوقت الذي تتطلبه عملياته اإلنتاجية ، ومبا يؤدي إىل 
خلق حالة التوازن بني الطلب على العمالة) الذي ميثله قطاع األعمال( وعرضها 
)الذي تتحكم به وزارة العمل( وأن ذلك كفيل بعدم جلوء قطاع األعمال إىل تشغيل 
العمالة  على  ستضيق  العمل  فرص  فإن  ثم  ومن  كفالئها.  من  الهاربة  العمالة 
الذين  العمال  الهاربة من كفالئها مما يكبح من جماح الظاهرة ويجعل  األجنبية 
يفكرون بالهرب لغرض حتسني أوضاعهم املالية أو ألسباب أخرى يرتاجعون عن 

ذلك.
التجارة  غرف  وبإشراف  اخلاص  األعمال  قطاع  منشآت  بني  شرف  ميثاق  توقيع    .3
والصناعة ، يتعهدون مبوجبه بعدم تشغيل العمالة الهاربة من كفالئها حتت أي 
ظرف ، ومنح املنشآت التي وظفت عمالة هاربة من كفالئها مهلة ثالثة أشهر 
الشرف  التزامها مبيثاق  بعد ذلك كل منشأة يكتشف عدم   . لتصحيح أوضاعها 
غرفة  يف  عضويتها  وجتمد  األعمال  قطاع  من  جماعية  مقاطعة  إىل  تتعرض 

التجارة التي تنتمي إليها.
واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  ووزارة  والصناعة  التجارة  غرف  بني  التعاون  ضرورة    .4
واإلرشاد  للدعوة  التعاوين  املكتب  مثل  باجلاليات  اخلاصة  الدعوية  واجلمعيات 
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وتوعوية  إعالمية  بحملة  للقيام  اإلعالم  ووسائل  العمل  ووزارة  اجلاليات،  وتوعية 
وذلك لدعوة الكفالء والعمالة األجنبية إىل األلتزام احلقيقي ببنود العقود املوقعة 
بينهما نصًا وروحًا ومبا ينسجم مع القيم اإلسالمية السمحاء . مع توضيح وسائل 
التقاضي والتظلم للعمالة األجنبية لنيل حقوقها يف حال تعرضها ملشكالت مع 
كفالئها بداًل من هروبها من الكفيل. مع دعوة اجلهات القضائية إىل سرعة إجناز 

القضايا احملالة إليها ذات الصلة بقضايا العمالة الوافدة.
ضرورة اإلسراع  بإشهار شركات كبرية لالستقدام ترتبط بها مراكز لتدريب  العمالة    .5

األجنبية الوافدة وضم مكاتب االستقدام احلالية إليها. 
هروب  فيها  السائبة)مبا  العمالة  ظاهرة  من  للحد  عليا  هيئة  تشكيل  ضرورة    .6
والتجارة  الداخلية  وزارات  وكالء  وعضوية  العمل  وزير  األجنبية(برئاسة  العمالة 
جملس  ورئيس  الدينية،  والشئون  األوقاف  ووزارة  واإلعالم،  والعدل  والصناعة 
وممثلني  اإلنسان،  حقوق  جلنة  ورئيس  السعودية،  والصناعية  التجارية  الغرف 
للجمعيات الدعوية اخلاصة باجلاليات، وعدد من علماء الدين، و االكادميني والباحثني 
واقرتاح  الظاهرة  من  للحد  السبل  أفضل  بدراسة  تقوم  وغريهم.  االجتماعيني، 

النظم والتشريعات ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التي يتطلبها احلد من الظاهرة.
ضرورة دراسة إمكانية أن تصدر وزارة الداخلية وبالتعاون مع اجلهات التشريعية    .7
اإلقامة  بنظام  املتعلقة  باخملالفات  اخلاصة  العقوبات  بتشديد  قرارًا  اخملتصة 

وكاالتي:
يعاقب العامل الهارب من كفيله بغرامة قدرها خمسون ألف ريال سعودي أو  أ.  
بالسجن مدة ستة أشهر والتسفري إىل بالده إن مل يكن مطلوبًا لقضايا جنائية 

أخرى.
ب. إذا كان املشغل للعامل الوافد الهارب من كفيله من الوافدين املقيمني يف 
ثالثة  ملدة  بالسجن  أو  ريال  ألف  خمسون  مقدارها  بغرامة  يعاقب  اململكة، 
الوافد مشغاًل ألكرث  وإذا وجد  إقامته وترحيله عن اململكة.  إنهاء  أشهر، مع 
من عامل وافد هارب من كفيله يف نفس الوقت ، تتضاعف الغرامة وفقًا لعدد 

العمال وتكون العقوبة السجن والغرامة معًا.
سعودية،  أعمال  منشأة  أو  مواطنًا  الهارب  الوافد  للعامل  املشغل  كان  إذا  ج.  
يعاقب يف املرة األوىل بغرامة مقدارها خمسون ألف ريال عن كل عامل هارب 
ألف ريال عن كل  الغرامة إىل مائة  الثانية تتضاعف  . ويف املرة  قام بتشغيله 
إذا كان يف قطاع األعمال. عامل وافد .مع إغالق منشأته ملدة ثالثة أشهر 
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وبالسجن ملدة ثالثة أشهر إذا كان ضمن القطاع املنزيل.
ينفذ هذا القرار بعد منح العمال الوافدين الهاربني من كفالئهم واملشغلني  د.  

لهم فرتة ثالثة أشهر لتصحيح أوضاعهم القانونية ومن خالل اآلتي:
 • احلاضر	 الوقت  يف  معهم  يعملون  الذين  املواطنني  أو  للمنشآت  السماح 
بنقل كفاالتهم ، من كفالئهم السابقني إليهم . دون احلصول على موافقة 
ينشأ  صندوق  إىل  ريال  ألفي   )2000( مبلغ  دفع  مقابل  السابقني  كفالئهم 
يف وزارة الداخلية لتعويض الكفالء املتضررين عن خسائرهم جراء هروب 

العمالة. ودون احلاجة إىل موافقة وزارة العمل .
 • الذين يعملون يف أنشطة هامشية أو اليعملون يف الوقت احلاضر ويرغبون	
يف استمرار العمل يف اململكة بشكل نظامي يتقدمون إىل وزارة العمل 
التعاقد  ليتم  املنزيل  القطاع  أو  األعمال  قطاع  منشآت  على  لتعرضهم 
معهم مباشرة ، مع دفع مبلغ )2000( الفي ريال سابق الذكر، بداًل من الدفع 

إىل مكاتب االستقدام.
 • العمال الراغبون يف العودة إىل بالدهم يتم تسهيل عودتهم على االَّ يتحمل	

الكفالء السابقون آية تبعات مالية جراء ذلك.
بعد مضي األشهر الثالثة املبتدأة من تاريخ اإلعالن عن القرار ، تقوم وزارة 
الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ، وغرف التجارة 
والصناعة واملواطنني بحملة واسعة للتفتيش والتدقيق وبأوقات متعددة 
وغريها  والصناعية  السكنية  واملناطق  واملؤسسات  الشركات  خملتلف 

النفاذ القرار والتشريعات اجلديدة.
عند تقدمي بالغ يف عامل هارب ينبغي تعميم صورة وبيانات العامل الهارب على   -8
جميع الدوريات واملنافذ الداخلية واخلارجية وعلى غرف التجارة والصناعة  والتي 
ومكاتب  البنوك  على  كذلك  والتعميم   ، أعضائها  على  ذلك  تعميم  بدورها  ينبغي 
حتويل األموال وغريها من اجلهات التي ميكن للعامل الهارب من التوجه أو التعامل 

معها.
الوافدة مبا  العمالة  البيانات واملعلومات املتعلقة بظاهرة هروب  إتاحة  ضرورة   -9

ييسر دراستها ووضع احللول واملقرتحات للحد منها.
ضرورة اإلسراع بإصدار نظام أو تشريع ينظم عمل العمالة املنزلية يف اململكة   -10

العربية السعودية.  




