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 للدول العربية المكتب اإلقليمي/منظمة العمل الدولية

 
 :١٨٩حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم المؤتمر االقليمي الثالثي 

   حول العمل الالئق للعمال المنزليينرفع الوعي وتبادل المعارف 
  
   مصر–القاهرة 
  

  ٢٠١٢ تشرين األول/ أكتوبر٢٤-٢٢
  

  الخاصة االستخدامت وكاال  عملتنظيم :مذكرة معلومات

 

  في الدول العربيةين المهاجرالمنزليين العمالفي تسهيل توظيف  الخاصة االستخداموكاالت  دور

في القطاع الخاص  االستخداموكاالت ل  مزدهرة األجانب في بلدان المنطقة سوقاًالمنزليين العمالخلق ارتفاع الطلب على 
قوانين وتضمن  . اآلسيوية واألفريقية المصدرمن بلدانبصورة رئيسة عاملة اليد ال  التي توفرمنظمين غير الوالوسطاء

وكاالت ل والتي بدورها تولد إيرادات مربحة لاألجنبية" ةالمتعاقد اليد العاملة" هذه تجددالهجرة في الدول العربية ارتفاع معدل 
أرقام دقيقة ورغم عدم توفّر . فحسب ليينالمنز العمالص في توظيف لحسابهم الخاص، وبعضهم متخص الخاصة والعاملين

 دراسات فإن، أفريقيا والشرق األوسط/ آسيا الهجرة الممتد بيندهليزالعاملة على طول  ةالمسجل االستخداموكاالت عن عدد 
 ١.اميةغير الرسميين وأعمال اإلتجار بالبشر اإلجروسطاء ال إلى إضافةعدة آالف، ال بلوغهاتشير إلى الدولية  منظمة العمل

وكاالت  تشتركو .يعمل من خالل الشراكة المصدر أو العبور، والبعض اآلخر بلدانفي الوكاالت فروع بعض  لدى كما أن
 تلقائياً دور تؤدي اوبالتالي فإنّه .همونقلالعمال اختيار في ظروف العمل، وكذلك مفاوضة ، وفي تقييم الطلب االستخدام

فإن  . من حيث األرباحالميدان ابيانات، فمن الصعب تقييم حجم هذالعدم وجود  لنظراًو.  العملنزاعات في الوسيط
خاصة  استخداموكالة  ٧٢٠٠٠المائة من   في٣٤ أن تظهر) CIETT ( الخاصةاالستخداموكاالت االتحاد الدولي ل إحصاءات
 وكاالتهي ن معظم هذه الوكاالت  في المائة في أفريقيا ولك٨المحيط الهادئ ومنطقة و  في منطقة آسيامقرها في العالم

  ٢.في الهجرة عبر الحدود ال تشاركمؤقت  عيينت

العاملة  في هجرة اليد االستخداموكاالت   دورملحوظ في بنغالديش والهند وباكستان إلى انخفاض أجريت في دراساتوتشير 
٣.المائة  في٤٥ - ٢٠ إلى ٩٠ - ٧٠ قرابةعبر الحدود، من 

نات المسح عيعلى أساس ر ممكن غيحين أن التعميم  فيو 
قد " الكفالء"و مباشرة بين العمال المهاجرينالتصاالت االشخصية والشبكات الالبيانات تشير إلى أن  هذهفإن ،  هذهمحدودةال

يا ودول من جنوب آس ، مثل تايالند، والفلبين،اليد العاملة لمصدرالتقليدية  بلدانالعلى ذلك، تواجه  وعالوة .ةهمياأل نالت
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أكبر  توظيفل شرسة اتمنافسفي  االستخداموكاالت  ونتيجة لذلك، تشارك. ا من البلدان األفريقية، مثل إثيوبي متزايدةمنافسة
  .العمالمن عدد ممكن 

  
 لحقوق األساسية  اكوانتها ضعفالمواطن 

المنافسة فإن عالية،   ذات جودة خدماتاكثير منهتقدم ال في سوق العمل، واً مشروع دوراًتؤدي االستخداموكاالت رغم أن 
هذا هو و. والخداعتستشري اإلساءات حيث " السوق غير الشرعية " نشوءا علىقد شجعصارمة الالحكومة  رقابة وغياب
إذ أن  .العمال المنزليين مع  وكما هو الحال غالباًالرسميةفي القطاعات غير و العمال عبر الحدود توظيف عند تحديداًالحال 

تفاوضي ضعيف ال ويعتبر وضعهنفقيرة  بيئة من يأتينلعمل المنزلي في الدول العربية لن ي يسعاللواتيمن النساء  كثيرال
 لتوظيف فرصة لفي مقابل على استعداد لدفع أقساط شديدة فهن ٤.لديهن المال معلومات ورأستوفّر المهارات وال لعدم نظراً

استغالل أيضاً  ومن الممكن. عن عدم رضاه عنهن  صاحب العملأعرب لفي حا االستخدام  وكالةهنترجعوتسفي الخارج 
 . منظمة العمل الدوليةومن بينها، مختلف المنظمات على نطاق واسع وهذا ما وثّقته بسهولة  العمال المنزليينضعفمواطن 

 المنطقة في بلدان المقصد إلى بالديون ين مثقلنوصلي العمال المنزليين أن معظم فيلضعف الرئيسة ا مواطن وتتمثّل إحدى
 ة الدخولتكاليف تأشيرليس والتي تشمل  وثقت منظمة العمل الدولية رسوم االستقدام من بلدان المصدر الرئيسة، إذ. العربية

  الفرعيينكالءوالو  الرئيسيينوكالءالمن  مؤلفة شبكةوتساهم  .رسماً فعلياً للتعيين أيضاًبل تشمل  التصريح فحسب،نقل والو
. عمولتهاسلسلة ال  هذهفي لكل حلقة ألنهذه الرسوم في  في جميع أنحاء المدن والقرى والبلدان في زيادة مطردة نتشرينالم

ة  كضماننين بوظائفهم المستقبليةيمستع من العمال كثير الهاقترضيآالف الدوالرات  أن تصل إلىويمكن لتكاليف الهجرة 
 للغايةاالستغاللية حتى  عالقات العمل التخلّي عنتمنع العمال من " خفيةسالسل  " بمثابةهذه الديونتصبح ف ٥.للحصول عليها

أن درك يال  قدأن البعض حتى  وعيين،العمل في معظم الدول العربية دفع رسوم الت أصحاب من طلب أيضاًيو. منها
  . الهجرةدهليز تفرض رسوماً على طرفيوكاالت ال

وكالة األجور لتعويض رسوم  من  قانونيالستقطاع غير االدم دفع األجور أو عب شيوعاً  اإلساءةأشكالمعظم تتصل و
  البعضيتعرضو .عند اصحاب العمل المقيمين المنزليينعمال ال تنقلالقيود المفروضة على حرية إضافة إلى  ،االستخدام

  وغالباً ما تكون مصحوبةطويلةل خضوعهم لساعات عم  عن منهموقد بلّغ الكثير. يجسدال يذاءواإل والتهديد  للترهيبأيضاً
 عليهاأن يعاقب  ينبغي التي جبري االتجار بالبشر والعمل الأن تبلغ حد االساءات ههذل  أيضاًيمكنو .ةظروف معيشية مزريب

بسبب   مليار دوالر سنويا٢١ًيخسر الخاضعون للعمل الجبري لتقديرات منظمة العمل الدولية، اً وفقف. القانون الجنائي
إلى "  اإلكراهثمن " يصلفي الشرق األوسط ودول شمال أفريقيا،و . ورسوم االستقدام غير القانونيةالمدفوعة ور غيراألج
الجبري، يمكن  التجار والعملم لض في المنطقة وتعرالمنزليين العمالالرتفاع نسبة  نظراًو.  مليار دوالر أمريكي٣.٢

  ٦".األثمان" هذه من العبء األكبر ونتحملي همفتراض أناال

منظمات العمال  إذ أن. فعالةالنتصاف اال وسائل غيابهو لالساءة  المنزلين العمال عرضة يزيد من حدة  رئيسعامل آخر
شكاوى إلى العمال بتقدم ي ماعندو .ب األجانالعمال المنزليينال تمثل أنّها غير مسموح بها في الدول العربية أو أنّها إما 

 أن يلقوا معاملةمن بدل  يعاملون كالمجرمين ما غالباً، )العمل  وزارة العمل والشرطة وتفتيشمثل(المؤسسات الحكومية 
المالذ الوحيد لهؤالء العمال لطلب  االستخداموكاالت  تشكّل ما ونتيجة لذلك، غالباً .ةإلى الحماي العمال الذين يحتاجون

هذه  تنحازعادة ما ى حماية مصالحها المالية الخاصة،  علصها لتسوية النزاعات وحرونتيجة لعدم جهوزيتها. المساعدة
  . العمالوليس العمل أصحابجانب إلى الوكاالت 
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 وتطبيق فعالنحو مبادئ مشتركة 

فمن شأنها  ،)١٨١رقم  (١٩٩٧ لعام الخاصة االستخدام االتكو اتفاقية، مثل  بفعاليةمنظمة العمل الدولية معاييرإن طبقت 
 على ١٨١في االتفاقية رقم  أهم المبادئ األساسية وتنص إحدى.  في التوظيف العادلةالوساطةخلق فرص متكافئة تكفل 

 االتفاقية  المناقشة التي أدت إلى اعتماد في أثناءو ).٧المادة (ظروف خاصة ظّل رسوم على العمال إال في أي حظر فرض 
  العملأصحابالتوظيف تقع على عاتق  اليف خدماتتكأن على نطاق واسع   الهيئات المكونة للمنظمة علىاتفقت، ١٨١رقم 

  ٧. لمنع الممارسات التعسفيةورصدها االستخداموجوب تنظيم عمل وكاالت  كما تم التوافق باإلجماع على .وليس العمال

  
  ةالخاص االستخدام وكاالت بشأنتصميم وتنفيذ أنظمة فعالة 

  ٢٠١ والتوصية رقم ١٨٩ االتفاقية رقم توفقاً لتوجيها
  

 الممارسات االحتياليةو للتحقيق في الشكاوى واالنتهاكات المزعومة آلياتوضع  •

 اإلساءة ومنع خاصة،ال االستخدام االتكوبواسطة  الموظفين أو المعينينللعمال المنزليين  المالئمةتوفير الحماية  •

 .إليهم

 اإلساءات لمنع األطراف متعددة أو إقليمية أو ثنائية اتفاقات إبرام •

 المنزليين العمال أجر من الرسوم عدم استقطاع ضمان •

توصية  و١٨١االتفاقية رقم  األخذ بعين االعتبار مبادئ مع الفضلىالممارسات على  االستخدام االتكوتشجيع  •
  االستخدامت بشأن وكاال١٨٨ رقم منظمة العمل الدولية

 

 كي مستقبلة والةالمصدر بلدانال في جميع أنحاء تطبيقهاولهذه المعايير واسع القبول ال ضمان  فيتمثل فيالرئيس التحديأما 
فإن معظم القوانين المتعلقة بوكاالت اآلن، لغاية  . حيلةالملتزمة بالقانونيفوق المنافسون غير القانونيين الوكاالت ال 

) ٢٠٠٩/٦٣٢(الخاصة  االستخدام توكااللإعالن إثيوبيا  ،ويستثنى من ذلك. محصورة بسلطة مختصة واحدة االستخدام
 في الدول العربية، حيثما وجدت، القوانينأما بالنسبة إلى .  في إثيوبيا والخارجالمتمركزةوكاالت تحاسب البموجبه  ذيالو

منح بموجبه المواطنون اً ي مرسوم٢٠١١في عام  تأصدر ةماراتيوزارة العمل اإلونشير إلى أن  . واسعاًتتفاوت تفاوتاًفإنّها 
 غير  للعمالمينقدالمست لم يمنع غير أن هذا ت خاصة الستقدام العمال، تراخيص لتشغيل وكاالغيرهمن دون واإلماراتي

في  القوانين كذلك. وكاالت فرض رسوم على العمالال على  القانونيحظرو .ة من المشاركة في أنشطة جائرمنظمينال
 تحظر أيضاًو الجسدي  اإليذاءعن طريقال المنزليين العممعاقبة  االستخدام وكاالتعلى  صراحة فإنّها تحظراألردن ولبنان 

فرض رسوم  االستخدام لوكاالت تسمح) إثيوبياباستثناء (بلدان المصدر ، فإن معظم وبالمقابل ٨.لعلى العماالرسوم فرض 
  . في ظل قيود صارمة إلى حد ماوإن كانت على العمال، اتخدمال

 في اآلراء حول المبادئ  بناء توافقل األطراف وةمتعددمناهج  لوضع قاعدة ناروفّي ٩"حوار أبو ظبي"و" ومبوكول عملية"إن
 دعا إلى تطوير ٢٠١١  لعامدكا إعالن وعلى سبيل المثال، فإن .االستخدام وكاالت عملاألساسية التي ينبغي أن تحكم 

االستقطاع من  اعتبارأيضاً والممارسات غير األخالقية المتعلقة بالعمال المهاجرين  قضاء علىلل" السياسات تعميمو
، عيينوتعزيز الشفافية واالنفتاح في عمليات الت ، وترشيد تكاليف الهجرة،يةألحكام التعاقدلل انتهاكاً هااالمتناع عن دفع/األجور

أشكال   في أي شكل منين، ومنع انزالق العمال المهاجرين العادي عليها واإلشراف عيينممارسات الت رصدوتعزيز 

                                                           
  :، راجع١٨١ للمزيد من المعلومات حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٧

ILO (2007): Guide to Private Employment Agencies: Regulation, monitoring and enforcement, Geneva 
  بنانلل )٢٠٠٩ (١٣/١رقم  زارة العملوقرار  لألردن )٢٠٠٩( ٨٩رقم  زارة العمل راجع نظام ٨
 سريالنكا وتايالندوالفلبين و ونيبال وباكستان ياوالهند وإندونيس وبنغالديش والصين هي أفغانستان "عملية كولومبو" الدول األعضاء في ٩

 والمملكة العربية السعودية، جمهورية كوريا،و ،قطر، وماليزيا، والكويت، وإيطاليا، والبحرين :هي والدول المراقبة. وفيتنام

، البحرين: التالية بلدان المستقبلةوال "كولومبو عملية" الدول األعضاء في تتألف من جميع "حوار أبو ظبي"و .المتحدة واإلمارات العربية
  .واليمن اإلمارات العربية المتحدة،وسنغافورة، و السعودية، قطر، والمملكة العربية، وعمان، وماليزيا، والكويتو
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الذي اعتمد في مؤتمر وزاري في عام  "المصدرة والمستقبلة اآلسيوية للدول إعالن أبو ظبي "وبالمثل، فإن ١٠."تالمخالفا
واألطراف  االستخدامفرض امتثال وكاالت عن  ستقبلةوالم ةمصدرال مشتركة بين الدولال مسؤوليةالب يعترف "٢٠٠٨

، وبالتالي توفير   المؤقت التعاقديملالعب الوطنية المتعلقة نظمةمتطلبات القوانين واألل عيينالت األخرى المشاركة في عملية
  ١١".مزيد من الحماية للعمال

فإن مبادئ منظمة العمل الدولية،   على أساسةالئق التعيين والستقداماال بممارساتمتزايد الدولي اللتزام االالرغم من  على
 وكذلك الثغرات في القوانين ستقبلة والمةبلدان المصدرالين األنظمة في ب التناقضاتإذ أن .  من التحديات ال تزال قائمةالكثير
أظهرت التجربة أن الحظر على استقدام  وقد. م الضمير الستغالل النظاالمجردة من للوكاالت اً فرصت خلقنظمةواأل الحالية

 عمليةبدفع ي وه فرضيصعبناسب،  بشكل غير متالعمال المنزليينؤثر على يما   غالباًذيوتشغيل العمال المهاجرين، وال

من  االستخدام  على وكاالتغير الضروريةعباء الكثير من األ تفرض التي  فإن األنظمة وبالمثل،. الخفاءإلىل االعم استقدام
لذلك، تدعو  .خفضها وليس ستقدام العمال غير المنظمةممارسات امن  تزيد من شأنها أن  ناجعةعمل خلق بيئةت غير أن

الوسطاء غير  وإخضاع، االحتيالية االستخدام ص من وكاالتتخلّال قادرة علىذكية لى أنظمة وآليات تطبيق الحاجة إ
بلدان ال في استقدام العمال  وجهات العملصحابمسؤولية بين أالحدد بوضوح ي الذياختصاص قانون العمل لنطاق  المنظمين
  . وكذلك العمالةستقبل والمةالمصدر
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  : راجع١١

Ministerial Consultation on Overseas Employment and Contractual Labour for Countries of Origin and Destination 

in Asia, “Abu Dhabi Dialogue”, 21-22 January 2008, download at: 

http://www.colomboprocess.org/images/stories/abu%20dhabi%20declaration.pdf 


