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قططرر  
 

ً  مستووىى قططرر شهھددتت  لكررةة االعالمم كأسس الستضافة االناجح عررضهھا منذذ وولكنن جيیرراانهھا٬، مع مقاررنة االددااخليیة االمعاررضة منن منخفضا
 هھھھذذاا٬، منن االررغمم ووعلى. ااألجرر منخفضي االمهھاجرريینن االعمالل معاملة سووء بسببب ددووليیة اانتقاددااتت محطط أأصبحتت 2022،٬ عامم االقددمم
كما . بالعمالل ووتشغيیلهھمم قسررااً  ااالتجارر االذذيي يیووااصلل تسهھيیلل االعمالة بهھا٬، لنظظامم جاددةة في إإجررااء إإصالحاتت قططرر أأخفقتت فقدد

 لحرريیة ططيیررااً خ تهھدديیددااً  يیشكلل االجدديیدد ااإللكترروونيیة االجرراائمم إإال أأنن قانوونن االمنططقة٬، في ااإلعالمم حرريیة بأنهھا منن مررااكزز قططرر ااشتهھررتت
االتعبيیرر.  

 

االمهھاجرريینن االعمالل حقووقق  
وويیووااصلل االعمالل االمهھاجرروونن منخفضوو . االقططرريیيینن االمووااططنيینن منن فقطط٪ 10 منهھمم نسمة٬، مليیوونن 2 حوواالي قططرر سكانن عدددد يیبلغ

 أأعلنتت ووقدد. وومنن ااالستغاللل االمعاملة سووء االمعاناةة منن ددوولل آآسيیوويیة وواالنسبة ااألقلل منن بيینهھمم منن أأفرريیقيیا٬، منن وومعظظمهھمم ااألجرر٬،
 االبناء عمالل بحقق ااإلنسانن حقووقق النتهھاكاتت ووااسعة إإدداانة على ررددااً  2014،٬في مايیوو/أأيیارر  عماليیة عنن ااصالحاتت االقططرريیة االسلططاتت
.2022 االعالمم كأسس الستضافة ااألخررىى وواالمرراافقق بتشيیيیدد االمالعبب االبالدد فيیما تقوومم  

 
وواالتشغيیلل االقسرريي ووغيیررهھھھا منن  ااالتجارر منن االمهھاجرريینن للعمالل كافيیة حمايیة تووفرر ال عنهھا االمعلنن ااإلصالحاتت فإنن ذذلكك٬، وومع

االسيیددااتت٬،  منن وومعظظمهھمم االمهھاجرريینن٬، االمناززلل لعمالل االحمايیة بعضض ستووفرر كانتت إإذذاا ما وولمم يیتضح. ااالنتهھاكاتت االحقووقيیة
.االمعاملة ووسووء لالستغاللل خاصص بووجهھ االمعررضاتت  

 
وويیشتررطط  االعمالل٬، يیقللل منن ساعاتت عملل االخاصص٬، االقططاعع في االعملل وواالذذيي يینظظمم 2004،٬ لعامم 14 االقططرريي ررقمم إإنن االقانوونن

ً  وويیحدددد ااألجرر٬، مددفووعة سنوويیة على إإجاززةة ااألجانبب حصوولل االعمالل في  ااألجوورر ددفع وويیتططلبب وواالسالمة٬، ُتعنى بالصحة شررووططا
 تقاعسس بسببب عقابب بغيیرر االمتططلباتت هھھھذذهه اانتهھاكك االعملل أأصحابب لكنن منن حيیثث االمماررسة٬، يیووااصلل. مووااعيیددهھھھا االشهھرريیة االمقررررةة

.االعمالل حقووقق حمايیة إإلى تهھددفف االتي االقوواانيینن منن االقانوونن ووغيیررهه هھھھذذاا عنن إإنفاذذ االسلططاتت  
 

. إإلى قططرر لددىى ووصوولهھمم سفررهھھھمم ااالستحووااذذ على جووااززااتت على االعملل ووقدد ددأأبب أأصحابب باهھھھظظة ااستقدداامم االعمالل عاددةًة ررسوومم يیددفع
 على وويیحظظرر. إإنن ددفعووهھھھا االمحدددد٬، االووقتت في أأجووررهھھھمم ال يیددفعوونن االعملل أأصحابب منن أأنن االمهھاجرريینن االعمالل منن االعدديیدد وويیشكوو
 في االعاملة االقووىى منن %99 يیشكلوونن أأنهھمم منن االررغمم على ااإلضررااباتت٬، في ااالنخررااطط في االعملل االنقابي أأوو االمهھاجرريینن االعمالل
 االذذيینن أأوولئكك خاصة صحيیة٬، ووظظررووفف غيیرر مكتظظة أأماكنن في للعيیشش االمهھاجرريینن االعمالل منن االعدديیدد وويُیضططرر. االخاصص االقططاعع
.ووثائقق منن ددوونن يیعملوونن  

 
 االقططرريي ووفقا االقانوونن في ذذلكك وولقدد دُدوّونن. االكفيیلل أأوو االعملل برربب االمهھاجرر للعاملل االقانوونيیة على رربطط ااإلقامة وويیعملل نظظامم االكفالة

 كفالء إإلى االعمالل نقلل على االقانوونن وويینصص. االوواافددةة االعمالة ووإإقامة كفالة ووااستقدداامم يینظظمم وواالذذيي 2009،٬ لسنة 4 ررقمم االقانوونن ألحكامم
 منن االمططلووبة يینددرر على أأررضض االووااقع أأنن يیتمكنن االعمالل منن االحصوولل على شهھاددةة عددمم االممانعة وولكنن معيینة٬، ظظررووفف تحتت آآخرريینن
ً  ذذلكك وويیتططلبب. آآخرر لالنتقالل قانوونيیاً لكفيیلل االحالي االكفيیلل عندد  كفالئهھمم منن خررووجج تصارريیح على ااألجانبب يیحصلل االعمالل أأنن أأيیضا
ً ووهھھھذذاا يی. قططرر مغاددررةة في ررغبتهھمم ووقدد . ووططنهھمم إإلى وواالعووددةة قططرر مغاددررةة أأنن يیمنعوواا مووظظفيیهھمم تعسفيیاً منن االعملل ألرربابب تيیح فعليیا

يیكتسبب االعاملل صفة االعمالة غيیرر االررسميیة إإذذاا ما أأبلغ صاحبب عملهھ االسلططاتت بهھررووبهھ٬، أأوو إإذذاا أأخفقق في ددفع ررسوومم تجدديیدد هھھھوويیاتت 
 للمززيیدد عررضة كما يیترركهھمم معررضيینن لخططرر ااالعتقالل وواالتررحيیلل٬،االعملل االسنوويیة. وويیعملل غيیابب االتووثيیقق االسليیمم على ترركك االعمالل 

.االعملل في ااالستغاللل منن  
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 منع االقططرريیيینن االعملل بإمكانن أأرربابب أأنن فيیعنيیانن االتعسفي٬، االسفرر لحظظرر االسلططاتت باإلضافة الستخدداامم االخررووجج٬، تأشيیررةة أأما ااشتررااطط
للحصوولل على  عاددلل غيیرر بشكلل يیستخددموونهھا قدد صالحيیة ووهھھھي مسمى٬، غيیرر أأجلل إإلى قططرر مغاددررةة منن ااألجانبب االمووظظفيینن
ووقدد كانن منن بيینن االوواافدديینن ذذوويي ااألجوورر االمررتفعة٬، االذذيینن حووصرروواا في . نززااعع معهھمم في هھھھمم االذذيینن ااألجانبب االمووظظفيینن منن تناززالتت

٬، بعضض االمووظظفيینن االسابقيینن في قناةة االجززيیررةة لألططفالل.2014قططرر في   
 

 نظظامم" أأنن ووأأعلنتت. االددااخليیة صحفي لووززااررةة بيیانن منن خاللل االعماليیة ااإلصالحاتت منن أأعلنتت قططرر سلسلة 2014 مايیوو/أأيیارر ووفي
سيیستمرروواا في  االعمالل أأنن إإلى االبيیانن أأشاررتت قددمهھا االتي االتفاصيیلل لكنن" االعملل عقوودد على قائمم نظظامم محلهھ سيیحلل االحالي االكفالة
 5 بعدد قضاء فقطط وولكنن االممانعة٬، عددمم شهھاددااتت االعمالل سيیتمكنوواا منن االحصوولل على أأنن االبيیانن فأعلنن. عملهھمم بأرربابب ااالررتباطط
 مددتهھا سماحح فتررةة بعدد خررووجج تأشيیررااتت سيیصددرر ااآللي ااإللكترروونيیة االحكوومة نظظامم ووأأنن ووااحدد٬، لددىى صاحبب عملل في االعملل سنووااتت

ااألجنبي. االعاملل مغاددررةة قبلل ساعة 72  
 

ً  االصحفي االبيیانن ووقالل  االعقووبة ووتغلظظ ااإللكتررووني٬، ااألجوورر ددفع نظظامم ووُتددخلل االعملل٬، مفتشي منن عدددد سووفف تززيیدد قططرر إإنن أأيیضا
 تنفيیذذ ووتووقيیتت كيیفيیة عنن تفاصيیلل أأيي االبيیانن يیذذكرر وولمم. عاملل لمائتي أألفف مناسبة مساكنن ووتبني  االسفرر٬، على مصاددررةة جووااززااتت

 تأكيیدد في االتي تتساءلل عنن مبلغ االددقة ووووتشش رراايیتسس هھھھيیوومنن ررسالة على االسلططاتت ترردد كما وولمم. ااإلصالحاتت االحكوومة لهھذذهه
 أأنن أأعلنن عنددما منن االتشووشش االعملل ووززيیرر يیوونيیوو/حززيیرراانن ززاادد 5ووفي . االكفالة لنظظامم تررقى ألنن تكوونن بدديیالً  االتغيیيیررااتت بأنن االحكوومة
كانن  إإذذاا ووما قططرر لمغاددررةة خررووجج تأشيیررةة ما إإذذاا كانن االعاملل سيیحتاجج سيیحدددد ووززااررتهھ االخاضع للتططوويیرر في االنمووذذجي االعقدد

.ددههعق نهھايیة في االممانعة عددمم شهھاددةة على سيیحصلل  
 

 بإصدداارر تقرريیررٍ  االعقارريي٬، االتططوويیرر في بكثافة تشارركك حكووميیة شبهھ منظظمة ووهھھھي قططرر٬، قامتت مؤؤسسة 2014،٬ عامم يیووليیوو/تمووزز في
 االددوولل في مووحددةة أأخالقيیة ااستقدداامم مماررساتت لضمانن قططرر حكوومة تسعى أأنن تووصيیاتهھا بيینن ووكانن منن. االتووظظيیفف مماررساتت عنن

 في بهھا االخاصة ااالستقدداامم ووكاالتت إإنشاء في عليیهھا االنظظرر ووأأنن ااالستقدداامم٬، بشأنن ثنائيیة ااتفاقاتت تططوويیرر خاللل منن للعمالة االمووررددةة
االررئيیسة االمووررددةة للعمالة. االبلدداانن  

 
ووسطط االعمالل  أأغلبهھا منن ااإلناثث فررعيیة ووهھھھي فئة االمهھاجررااتت٬، االمناززلل في عامالتت االمقتررحة ااإلصالحاتت ستؤؤثرر كيیفف وولمم يیتضح
تووااجهھ عامالتت االمناززلل  االتي يیووااجهھهھا االعمالل االوواافددوونن بشكلل عامم٬، االمشاكلل إإلى ضافةفباإل. خاصص بووجهھ وومستضعفة االوواافدديینن٬،

 ااألغرراابب مع بالتحددثث أأرربابب االعملل للبعضض يیسمح ووال. اانتهھاكاتت لفظظيیة أأوو جسدديیة ووفي بعضض االحاالتت جنسيیة في أأماكنن عملهھنن
.عططلة يیوومم على االحصوولل بددوونن منهھنن للعملل ووتضططرر كثيیررااتت. بهھا يیعملنن االتي االمناززلل يیبقووهھھھنن حبيیساتت أأوو  

 
 فتررااتت لهھنن بيیوومم للررااحة أأوو بالسماحح االعملل أأصحابب يیلززمم ووال االوواافددااتت٬، االمناززلل لعامالتت حمايیة أأيي االقططرريي االعملل قانوونن يیووفرر ال

 إإقليیمي االذذيي تعدد قططرر عضووااً فيیهھ٬، بمناقشة عقدد االخليیجي٬، االتعاوونن يیقوومم مجلسس. عملهھنن ساعاتت تحدديیدد أأوو أأثناء االعملل٬، للررااحة
 إإنفاذذهه آآليیاتت ووتتسمم االعملل٬، ساعاتت تحدديیدد مثلل ااألساسيیة يیخفقق في تووفيیرر تدداابيیرر االحمايیة االعقدد إإال أأنن. االمنززليیة للعمالة مووحدد

 وواالتي مؤؤخرراا٬ً، االددووليیة االعملل االتي تبنتهھا منظظمة االمنززليیيینن االعمالل ااتفاقيیة في االووااررددةة كما أأنهھ يیقصرر ددوونن االمعايیيیرر االددنيیا. بالضعفف
  .االعملل قانوونن لوو كانن عقددااً قوويیا٬ً، فإنهھ لنن يیغني عنن إإصالحاتت ووحتى. تصاددقق عليیهھا قططرر بعدد لمم

 

االتعبيیرر حرريیة  
ً  قططرر ددوولة أأصددررتت سبتمبرر/أأيیلوولل٬، في ً  تهھدديیددااً  يیشكلل" ااإللكترروونيیة االجرراائمم مكافحة بشأنن" قانوونا  فأحكامهھ. االتعبيیرر لحرريیة ووااضحا

" االعامم للخططرر االنظظامم تعرريیضض بقصدد صحيیحة غيیرر أأخبارر"يینشرروونن  االذذيینن ااألفرراادد تنصص على مالحقة االصيیاغة غامضة
."ااالجتماعيیة االقيیمم أأوو االمباددئئ تقووضض" وومعلووماتت  
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 قططرر في االصحفيیيینن تعرريیضض االذذيي منن شأنهھ ااإلعالمم ووسائلل قانوونن مشررووعع على االنهھائيیة حتى ااآلنن االموواافقة قططرر أأميیرر يیمنح وولمم
  .أأخررىى بيیةعرر ددوولل مع تضرر بالعالقاتت معلووماتت في حالل نشرر باهھھھظظة ماليیة لعقووباتت

 
ً  االقططرريي االعقووباتت قانوونن وويیتضمنن  على 134،٬ تنصص االماددةة. االددوولي االقانوونن بمووجبب االتعبيیرر حرريیة معايیيیرر مع تتعاررضض أأحكاما
.ااألميیرر نائبب أأوو ااألميیرر بانتقادد يُیدداانن لمنن سنووااتت خمسس إإلى تصلل لمددةة االسجنن عقووبة على االمثالل٬، سبيیلل  

 
 وواالعملل االمعيیشة ظظررووفف ووتووثيیقق لبحثث قططرر في كانا برريیططانيیيینن ااثنيیننمووااططنيینن  االسلططاتت ااعتقلتت 2014،٬ أأغسططسس/آآبب في

ً  11 لمددةة بمعززلل عنن االعالمم االخاررجي ووااحتجززتهھما االمهھاجرريینن٬، للعمالل .ااتهھامم تووجيیهھ ددوونن عنهھما ااإلفررااجج قبلل يیووما  
 

االمررأأةة حقووقق  
االشخصيیة٬، على  ووااألحوواالل ااألسررةة بقضايیا ووهھھھوو أأوولل قانوونن قططرريي مددوونن وومختصص 2006،٬ لسنة 22 ررقمم االقانوونن تعملل أأحكامم

ً  االززووااجج عقدد يیعدد 36،٬ االماددةة فبمووجبب. االمررأأةة ضدد االتميیيیزز  حضوورر ااثنيینن بإبرراامهھ في االذذكوورر٬، االمررأأةة٬، منن وولي يیقوومم عنددما صحيیحا
ً  ززووجاتهھمم إإيیذذااء على ااألززووااجج) 57( ووتحظظرر االماددةة. االذذكوورر االشهھوودد منن تقرررر أأنن ررعايیة االمنززلل  58 االماددةة وولكنن معنوويیا٬ً، أأوو بددنيیا

.جرريیمة االززووجي في حيینن ال يیعدد ااالغتصابب. ووإإططاعة االززووجج منن مسؤؤووليیاتت االززووجة  
 

االررئيیسة االددووليیة ااألططرراافف  

 على ررددااً  ماررسس/آآذذاارر٬، شهھرر في قططرر منن سفرراائهھا بسحبب االمتحددةة االعرربيیة ووااإلماررااتت وواالبحرريینن٬، االسعوودديیة٬، االعرربيیة قامتت االمملكة

ً  ااالسالميیة للجماعاتت ددعمهھا . االثاني نووفمبرر/تشرريینن في االططبيیعيیة االددبلووماسيیة االعالقاتت ووااستؤؤنفتت. االمسلميیننااإلخوواانن  ووخصووصا
.ووسوورريیا االعررااقق في متشددددةة إإسالميیة قووااتت على االمتحددةة االوواليیاتت بقيیاددةة جوويیة غاررااتت في مساعددااتت قططرر ووقددمتت  


