
الحــد األدنــى لألجــور وحمايتها في الــدول العربية:
ضمان نظام عادل للعمال الوطنيين والمهاجرين

اللجنة االستشارية لسياسة منظمة العمل الدولية
حول الهجرة العادلة في الشرق األوسط

مالحظة لصانعي السياسات*

يعتبــر ضمــان األجــور الالئقــة للعمــال وتنفيــذ آليــات التخلــص مــن تأخيــر وعــدم الدفــع األجــور مــن األولويــات الرئيســية للبلــدان حــول العالــم، 
إال أن نطــاق الحــد األدنــى لألجــور فــي الــدول العربيــة متدنــي، وغالبــًا مــا يســتثني أعــداد كبيــرة مــن العمــال. تتطلــع الحكومــات فــي الــدول 
العربيــة بشــكل متزايــد، وخاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إلــى تطويــر أو توســيع نطــاق تغطيــة الحــد األدنــى لألجــور، كمــا أنهــا 
تستكشــف آليــات لضمــان دفــع أجــور العمــال بشــكل صحيــح وفــي الوقــت المناســب. تبحــث هــذه المذكــرة لصانعــي السياســات فــي 
وســائل تمكــن الــدول فــي المنطقــة - وال ســيما تلــك التــي لديهــا نســبة عاليــة مــن العمــال المهاجريــن – مــن الشــروع فــي عمليــة منهجيــة 
قائمــة علــى األدلــة لتحديــد وتعديــل الحــد األدنــى لألجــور، باالعتمــاد علــى معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة والممارســات الدوليــة الجيــدة، 

بالتــوازي مــع العمــل علــى تحســين وتعزيــز أنظمــة حمايــة األجــور.

1. ما هو نطاق تغطية الحد األدنى لألجور في الدول العربية؟

1 يتعلق تنظيم الحد األدنى لألجور بالعمال العاملين في القطاع الرسمي. ومع ذلك، تشير التقديرات في منطقة الدول العربية إلى أن ٦٨.٦ في المائة من العمالة 
هي في القطاع غير الرسمي. انظر: منظمة العمل الدولية )٢٠1٨( النساء والرجال في االقتصاد غير الرسمي: صورة إحصائية. الطبعة الثالثة.

٢  في حين ال يفرق قانون الحد األدنى لألجور في لبنان بحد ذاته صراحة بين المواطنين والمهاجرين، ينطبق الحد األدنى الرسمي لألجور من الناحية العملية على 
المواطنين اللبنانيين فقط، في حين تكسب نسبة كبيرة من العمال المهاجرين والالجئين، وال سيما السوريون والفلسطينيون، أقل من هذا الحد األدنى لألجور.

٣ على سبيل المثال، بالرغم من عدم تطبيق المملكة العربية السعودية للحد األدنى لألجور، ينبغي أن يحصل العامل السعودي على أجر شهري ال يقل عن ٣٠٠٠ ريال 
سعودي )٨٠٠ دوالر أمريكي( حتى يؤخذ العامل السعودي بعين االعتبار في النقاط السعودية )برنامج تأميم العمالة(. 

تصنــف منطقــة الــدول العربيــة بأنهــا ذات أقــل تغطيــة للحــد األدنــى 
لألجــور فــي العالم، حيــث توجــد تغطيــة فــي حوالــي ٧٣ فــي المائــة مــن 

البلــدان.1

الشكل 1: نسبة البلدان ذات حد أدنى لألجور، حسب المنطقة

المصدر: منظمة العمل الدولية ٢٠1٧. دليل الحد األدنى لألجور.

نتجــت هــذه الوثيقــة عــن مباحثــات اللجنــة االستشــارية لسياســة الهجــرة العادلــة 
اللجنــة االستشــارية لسياســة  فــي الشــرق األوســط فــي مايــو ٢٠1٨. وتعمــل 
ــة فــي الشــرق األوســط كمركــز للدراســات ومنتــدى لالستشــارات  الهجــرة العادل
للمكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة، الــذي يتبعهــا 
 )FAIRWAY( الشــرق األوســط  العادلــة فــي  للهجــرة  المشــروع اإلقليمــي  لهــا 
، بهــدف تقديــم المشــورة حــول اســتراتيجية منظمــة العمــل الدوليــة لمناصــرة 
تغييــر السياســات ضمــن إطــار أجنــدة الهجــرة العادلــة فــي المنطقــة. ال تشــكل 
المعلومــات واآلراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة اقــرارا مــن مكتــب العمــل الدولــي. 
لسياســة  االستشــارية  اللجنــة  والتعــاون  للتنميــة  السويســرية  الوكالــة  وتدعــم 

الهجــرة العادلــة فــي الشــرق األوســط.

يتضمن الحد األدنى لألجور في المنطقة ما يلي: 
البلــدان التــي يوجــد فيهــا حــد أدنــى وطنــي لألجــور لجميــع العمــال، 	 

والــذي ينطبــق حاليــا علــى قطــر فقــط )٧٥٠ ريــال قطــري أو مــا 
يعــادل ٢٠٦ دوالر أمريكــي(.٢

- البلــدان التــي يوجــد فيهــا حــد أدنــى وطنــي لألجــور التــي تنطبــق 	 
مــا  أو  ريــال عمانــي   ٢٥٥( عمــان  المواطنيــن، ومنهــا  علــى  فقــط 

أمريكــي(. ٨٤٥ دوالر  يعــادل 
- البلــدان التــي يوجــد فيهــا حــد أدنــى لألجــور فقــط فــي القطــاع 	 

العــام، ومنهــا البحريــن )٣٠٠ دينــار بحرينــي أو مــا يعــادل ٧٩٨ دوالر 
أمريكــي(، أو فــي القطــاع الخــاص فقــط، بمــا فــي ذلــك الكويــت )٧٥ 

ــار كويتــي أو مــا يعــادل ٢٤٧ دوالر أمريكــي(. دين
للعمــال 	  مختلــف  لألجــور  أدنــى  حــد  فيهــا  يوجــد  التــي  -البلــدان 

األدنــى  الحــد  يبلــغ  األردن، حيــث  المهاجريــن والوطنييــن، ومنهــا 
أردنــي )٣1٠ دوالر أمريكــي( للعمــال الوطنييــن  لألجــور ٢٢٠ دينــار 
و1٥٠ دينــار أردنــي )٢1٢ دوالر أمريكــي( للعمــال المهاجريــن، باســتثناء 
)انظــر  المؤهلــة  الصناعيــة  المناطــق  فــي  المهاجريــن  العمــال 

.)٦ الهامشــية  المالحظــة 
البلــدان التــي ال يطبــق فيهــا حاليــا حــد أدنــى لألجــور، ومنهــا اليمــن 	 

واإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.٣

وتتعــرض بعــض المجموعــات – مثــل عامــالت المنازل – لالســتثناء بشــكل 
خــاص مــن الحــد األدنــى لألجــور )حيــث تطبــق(، )باســتثناء الكويــت، حيــث 
تمــت تغطيــة العمالــة المنزليــة بحــد أدنــى لألجــور( بلــغ ٦٠ دينــار كويتــي 

)1٩٨ دوالر أمريكــي( شــهريا.
* 
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2. مــن ينبغــي شــملهم بالحــد األدنــى لألجــور وكيــف 
يتــم ضبطــه؟

يهــدف الحــد األدنــى لألجــور إلــى حمايــة العمــال مــن األجــور المنخفضــة 
دونمــا موجــب وبالتالــي الحــد مــن عــدم المســاواة، بمــا فــي ذلــك مــا بيــن 
الرجــال والنســاء، حيــث غالبــا مــا تشــكل النســاء نســبة كبيــرة مــن العمــال 

ذوي األجــور المنخفضــة.

تشمل المبادئ األساسية للحد األدنى لألجور أنها ينبغي: 
أن تكــون واســعة فــي نطاقهــا وباقــل عــدد مــن االســتثناءات، 	 

مــا أمكــن. ويعنــي هــذا أنــه ينبغــي أن يغطــي الحــد األدنــى لألجــور 
جميــع العمــال، ســواء أكانــوا مــن المواطنيــن أو المهاجريــن، بمــا فــي 

ذلــك عمــال المنــازل؛٤
تأخــذ فــي االعتبــار احتياجــات العمــال وعائالتهــم، باإلضافــة الــى 	 

العوامــل االقتصاديــة؛
أن تطبــق بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل عمليــات تفتيــش 	 

اإلعالميــة  والحمــالت  المناســبة  والعقوبــات  العمــل  أماكــن 
األجــور؛    حمايــة  وأنظمــة  التدريــب  وأنشــطة 

يتــم تطويرهــا مــن خــالل »التشــاور الكامــل مــع منظمــات تمثــل 	 
أصحــاب العمــل والعمــال«، أو حيــث ال توجــد هــذه المنظمــات 
التشــاور مــع »ممثليــن عــن أصحــاب العمــل والعمــال« )االتفاقيــة 

رقــم 1٣1، المــادة ٤(؛    
تكاليــف 	  فــي  التغيــرات  مراعــاة  مــع  بانتظــام،  تعديلهــا  ويتــم 

األخــرى. االقتصاديــة  والظــروف  المعيشــة 

االطار رقم 1
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  علــى  دولــة   ٥٤ صادقــت 
الدوليــة لتحديــد الحــد األدنــى لألجــور، 1٩٧٠ )اتفاقيــة 
رقــم 1٣٥(، حيــث تدعــو  التوصيــة  ترافقهــا  )والتــي   )1٣1
األدنــى  للحــد  نظــام  إيحــاد  علــى  »العمــل  إلــى  األعضــاء 
أجــر«.  لقــاء  العامليــن  يغطــي جميــع مجموعــات  لألجــور 
ويجــب أن يشــمل الحــد األدنــى لألجــور جميــع األشــخاص 
بهــم مناســبة  الخاصــة  التوظيــف  الذيــن »تكــون شــروط 
منظمــة  اســتطالعات  وتشــير   .)1 )المــادة  للتغطيــة« 
العمــل الدوليــة إلــى »التقليــل مــا أمكــن مــن االستثناءات 
األضعــف،  العماليــة  بالفئات  يتعلق  فيما  سيما  وال   )...(

المنــازل.«٥ عمال  مثل 
 )1( االعتبــار  بعيــن  األدنــى لألجــور  الحــد  يأخــذ  أن  ينبغــي 
احتياجــات العمــال وأســرهم )مــع اعتبــار المســتوى العــام 
واســتحقاقات  المعيشــة،  وكلفــة  الدولــة،  فــي  لألجــور 
النســبية  المعيشــية  والمســتويات  االجتماعــي،  الضمــان 
للفئــات االجتماعيــة األخــرى. و )٢( العوامــل االقتصاديــة 
االقتصاديــة،  التنميــة  متطلبــات  ذلــك  فــي  )بمــا 
والمســتويات اإلنتاجيــة، والرغبــة فــي تحقيقهــا والحفــاظ 

العمالــة(. مــن  عــال  علــى مســتوى 

٤ وتؤكد على هذا المبدأ أيضا اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمالة )المنقحة(، 1٩٤٩ )رقم ٩٧( )المادة ٦( )1( )أ( )"1"(، واإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل 
الدولية بشأن هجرة اليد العاملة ٢٠٠٦ )الذي يؤكد بأن جميع معايير العمل الدولية تنطبق على العمال المهاجرين، ما لم ينص على خالف ذلك، ويشير صراحة إلى اتفاقية 1٣1(؛ والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المادة ٧ )أ(، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم، المادة ٢٥ )1(: "ينبغي أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة ال تقل تفضيال عن المعاملة التي تنطبق على المواطنين فيما يتعلق بالمكافأة."
٥ منظمة العمل الدولية، أنظمة األجور الدنيا، استطالع عام للتقارير الواردة حول االتفاقية 1٣1 والتوصية 1٣٥، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مؤتمر العمل 

الدولي، الدورة 1٠٣، ٢٠1٤.
٦ دليل منظمة العمل الدولية حول سياسات الحد األدنى لألجور، الفصل الخامس: تحديد وتعديل مستويات الحد األدنى لألجور، ٥.٣ احتياجات العمال وأسرهم.

٣. ما هي االعتبارات الرئيســية عند تحديد الحد األدنى 
لألجور فــي الدول العربية؟

أهــم  أن  إال  األدلــة؛  علــى  لألجــور مبنيــا  األدنــى  الحــد  يكــون  أن  يجــب 
التحديــات فــي الــدول العربيــة بالوصــول إلــى البيانــات. وفــي حيــن أن 
المصــادر الرئيســية للبيانــات تشــمل الدراســات المســحية للقــوى العاملــة، 
ال  قــد  أنهــا  إال  األجــور،  توزيــع  وبيانــات   والمؤسســات،  والمســاكن، 
تقــدم معلومــات محــددة حــول جميــع أنــواع العمــال، وال ســيما العمــال 

المهاجريــن.

يتــم تعييــن الحــد األدنــى لألجــور فــي معظــم أنحــاء المنطقــة مــن خــالل 
جــداول األجــور القائمــة علــى الجنســية – بــدال مــن تحديدهــا علــى أســاس 
األجــور الســائدة )فــي بلــد المقصــد( وعلــى معاييــر صالحــة وموضوعيــة 
مثــل المهــارات، التعليــم أو الخبــرة فــي العمــل. ويمثــل هــذا مصــدر قلــق 
يتعلــق بمبــدأ األجــر المتســاوي عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية. كمــا 
أنــه يــؤدي إلــى صعوبــة فــي معرفــة كيفيــة تحديــد الحــد األدنــى لألجــور، 
نظــرا للتنــوع الكبيــر فــي األجــور التــي تحددهــا الجنســية حاليــا )كمــا يوضــح 

الشــكل أدنــاه(.

المصدر: شراكة المعرفة العالمية حول استطالعات الهجرة والتنمية بين منظمة العمل 
الدولية والبنك الدولي )مقابالت مع 1،1٢٢ عامل(.

كمــا ينبغــي إدراك أن وضــع معيــار أدنــى يأخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات 
للعمــال  االحتياجــات  هــذه  تكــون  عندمــا  خاصــة   – وأســرهم  العمــال 
ــد المنشــأ – يتطلــب  ــا بتكلفــة المعيشــة فــي بل ــة جزئي المهاجريــن متصل
التفكيــر والدراســة والتأنــي. وتشــير منظمــة العمــل الدوليــة إلــى ضــرورة 
دراســة عــدد مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك حجــم األســرة، وعــدد العمــال 

فــي أســرة، والحــدود الدنيــا لمســتويات معيشــة األســر.٦ 

٢



االطار رقم 2
تتيــح اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة لحمايــة األجــور لعــام 
شــكل  علــى  لألجــور  الجزئــي  »الدفــع   )٩٥ )رقــم   1٩٤٩
بــدالت عينيــة فــي القطاعــات أو المهــن التــي يكــون فيهــا 
الدفــع علــى شــكل هــذه البــدالت أمــرًا عاديــًا أو مرغوبــًا 
فيــه بســبب طبيعــة القطــاع أو المهنــة المعنيــة« )المــادة 
اتخــاذ  إلــى  الحــاالت، تدعــو االتفاقيــة  )1((. فــي هــذه   ٤
الشــخصي  لالســتخدام  البــدالت  مناســبة  لضمــان  تدابيــر 
ومنفعــة العامــل وأســرته؛ وأن تكــون القيمــة المنســوبة 

لمثــل هــذه المخصصــات عادلــة ومعقولــة.. 

أمــا االعتبــار اآلخــر فهــو انتشــار الدفعــات العينيــة بيــن بعــض القطاعــات 
ــي  ــك العمــل المنزل التــي يهيمــن عليهــا العمــال المهاجــرون، بمــا فــي ذل
واإلنشــاءات وصناعة األلبســة. ومن الشــائع للعمال المهاجرين في الدول 
العربيــة العيــش فــي أماكــن اإلقامــة التــي يوفرهــا لهــم أصحــاب العمــل، 
باإلضافــة إلــى تغطيــة تكاليــف الطعــام والملبــس ومســتلزمات النظافــة 
الشــخصية وتكاليــف النقــل. تنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
٩٥ علــى إرشــادات ذات الصلــة بهــذا الشــأن، ممــا يســمح بالدفــع الجزئــي 
ــة  ــدالت عادل ــة عندمــا تكــون قيمــة هــذه الب ــدالت العيني ــى شــكل الب عل
ومعقولــة. وال تســمح معظــم الــدول بــأن تتجــاوز المدفوعــات العينيــة ٣٠ 

فــي المائــة مــن مجمــوع األجــور.٧ 

المدفوعــات  المبالغــة فــي تقديــر قيمــة  كمــا أن هنــاك مخــاوف مــن 
العينيــة، وعــدم مناســبتها إلجمالــي األجــر، وعــدم قــدرة العمــال علــى 

رفــض خيــار الدفعــات العينيــة.

كمــا يزعــم البعــض أنــه بالنظــر إلــى هــذه المســاهمات العينيــة، ينبغــي أال 
يكــون للعمــال المهاجريــن نفــس الحــد األدنــى لألجــور الــذي يتمتــع بــه 

المواطنيــن.٨

تجيــز اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1٨٩ المتعلقــة بالعمــل الالئــق 
لعمــال المنــازل الدفــع للعمــال بنســبة محــدودة مــن المدفوعــات العينيــة 
التــي ال تقــل مالءمــة عــن تلــك المعمــول بهــا عمومــا لفئــات أخــرى مــن 

العمــال.

كمــا تتجــاوز اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1٨٩إاتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم ٩٥، التــي تســمح بالدفــع العينــي لألجــور«... شــريطة 

أن يوافــق العامــل علــى هــذه المدفوعــات العينيــة ...« )المــادة 1٢(.

وتقــدم التوصيــة رقــم ٢٠1 المالزمــة التفاقيــة عمــال المنــازل إرشــادات 
إضافيــة حــول حســاب األجــر العينــي، وتشــير إلــى أنــه »ال يجــوز إجــراء أي 
اقتطــاع مــن المكافــأة فيمــا يتعلــق بالســكن، مــا لــم يوافــق العامــل علــى 
خــالف ذلــك« وأن »البنــود ذات الصلــة المباشــرة بــأداء العمــل المنزلي »ال 
تعتبــر دفعــات عينيــة وال تخصــم تكلفتهــا مــن أجــر العامــل المنزلــي )المــادة 

1٤ )د( و 1٤ )ه((.

٧ دليل منظمة العمل الدولية حول سياسات الحد األدنى لألجور، الفصل 1: ما هو الحد األدنى لألجور، 1.٦: الدفع العيني. 
٨ في األردن، على سبيل المثال، يبلغ الحد األدنى لألجور لألردنيين ٢٢٠دينار أردني )٣1٠ دوالر أمريكي( شهريا، ولكن بالنسبة للعمال المهاجرين في قطاع األلبسة )داخل المنطقة 

الصناعية المؤهلة(، يبلغ األجر 1٢٥ دينار أردني فقط )1٧٨ دوالر( تبعا التفاقية مفاوضة جماعية. ويشير اتفاق المفاوضة الجماعية إلى دراسة تقدر النسبة العينية ألجور العمال 
المهاجرين بحيث تساوي أجورهم اإلجمالية )العينية والنقدية( األجور النقدية المدفوعة للعمال األردنيين عامي ٢٠1٧ و ٢٠1٨ )انظر: التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية و المؤسسة 

المالية الدولية )٢٠1٨(: مراجعة القطاع واالمتثال، األردن.
٩ لمزيد من المعلومات، انظر: راي جوريديني، نظم وبرامج حماية األجور في دول مجلس التعاون الخليجي، تقرير األبحاث رقم ٢٠1٧/٠1. 

4. كيف يمكن ضمان دفع األجور بشكل صحيح؟ 

ــزم أصحــاب  ــي يل ــة األجــور نظــام تحــول أجــور إلكترون يشــكل نظــام حماي
أو مراكــز صــرف  البنــوك  عــن طريــق  العمــال  أجــور  العمــل علــى دفــع 
العمــالت أو المؤسســات الماليــة. وقــد تــم تطويــر نظــام حمايــة األجــور 

ألول مــرة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتفعيلــه منــذ:  
2٠٠٩ فــي  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )تــم تحديثــه فــي 	 

عــام 2٠1٦(;
2٠1٣ في المملكة العربية السعودية  	 
  2٠14 في ُعمان	 
 2٠1٥ في قطر 	 
و2٠1٥ في الكويت	 

ــة االجــور الخــاص  وفــي عــام ٢٠1٨، أعلنــت البحريــن تشــغيل نظــام حماي
بهــا عــام ٢٠1٩. 

إال أن نقــاد حمايــة األجــور يشــيرون إلــى أن هــذا النظــام يخــدم أكثــر كنظام 
معلومــات أو إخطــار عــن األجــور أكثــر مــن عملــه كنظــام حمايــة. ويرجــع 

ذلــك أساســا الــى عــدم وجــود آليــة فعالــة لإلنفــاذ فــي حــال االنتهــاك.٩ 

وال يتنــاول نظــام حمايــة األجــور حالًيــا قضيــة التالعــب فــي األجــور )إســاءة 
حســاب أجــر العمــل اإلضافــي، مكافــأة نهايــة الخدمــة أو دفعــات اإلجازات 
الســنوية(؛ وال يعالــج الحــاالت التــي يتــم فيهــا ســحب المدفوعــات مــن 
ماكينــة الصــراف اآللــي مــن قبــل صاحــب العمــل حيــث يدفــع للعامــل نقــدا 

مبلغــا أقــل مــن أجــره المســتحق.

عــالوة علــى ذلــك، ال تحمــي األنظمــة الحاليــة العمــال مــن عــدم قــدرة 
أصحــاب العمــل علــى دفــع األجــور نتيجــة لإلفــالس علــى ســبيل المثــال.

االطار رقم ٣
دفــع  عــدم  مــن  الوقايــة  للتكنولوجيــا  يمكــن  هــل 
األجــور؟ يمكــن أن تعمــل آليــات فحــص بصمــات األصابــع 
أو شــبكية العيــن فــي أجهــزة الصــراف اآللــي علــى ضمــان 
وصــول غيــر العمــال إلــى لألجور في حســاباتهم. على ســبيل 
المثــال، فــي أواخــر عــام ٢٠1٦، أدخــل بنــك قطــر الوطنــي 
قزحيــة  علــى مســح  تعمــل  التــي  اآللــي  الصــراف  أجهــزة 
العيــن، فــي حيــن أدخــل البنــك التجــاري القطــري »الفحــص 
الضوئــي لــألوردة فــي مراكــز الخدمــة«. وفــي حيــن طبقــت 
بعــض البنــوك فــي معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
أو تــدرس تطبيــق الوصــول الحيــوي للحســابات، ويشــمل 
ذلــك التعــرف علــى الصــوت، ال يــزال مــدى التطبيــق غيــر 
واضــح بالنســبة لبطاقــات أجــور العمــال مــن ذوي الدخــل 

المنخفــض والخاصــة بأجهــزة الصــراف اآللــي.

مجلــس  دول  فــي  األجــور  حمايــة  وبرامــج  نظــم  جوريدينــي،  راي  )المصــدر: 
 )٢٠1٧  /٠1 رقــم  األبحــاث  تقريــر  الخليجــي،  التعــاون 

٣



٥. . كيــف يمكــن أن يكــون نظــام حمايــة األجــور أكثــر 
ســهولة للعمــال المســتخدمين لــه؟

العمــال  نظــر  وجهــات  فــي  التحقيــق  مــن  مزيــد  إلــى  الحاجــة  تدعــو 
واســتخدام نظــام حمايــة األجــور. علــى وجــه الخصــوص، تتســم العالقة بين 
ــوك والعمــال بعــدم الوضــوح ومــا إذا كان العامــل أو صاحــب العمــل  البن
يعتبــر »العميــل« الفعلــي. وباعتبارهــم أصحــاب حســابات، ينبغــي أن يحــق 
للعمــال الحصــول علــى قائمــة واضحــة بالخدمــات ونشــاطات التوعيــة 
ــادة فــرص حصولهــم علــى هــذه الخدمــات.   ــاء القــدرات حرصــا علــى زي وبن
كمــا ينبغــي علــى المؤسســات الماليــة اجــراء أبحــاث حــول أنــواع الخدمــات 

ــي يمكــن تقديمهــا للعمــال. الصحيحــة الت

كما أن هناك حاجة ألن يكون هناك قدر من الحرية بالنسبة لنوع المرفق 
المصرفــي المســتخدم. فتشــير األدلــة القوليــة إلــى أن العمــال الوافديــن 
يفضلــون، حيثمــا كان ذلــك متاًحــا، خدمــات مراكــز صــرف العمــالت، والتــي 
تقــدم خدمــات إضافيــة مثــل الترجمــة وخدمــات تنافســية بالنســبة لتحويــل 
األمــوال والمكالمــات الهاتفيــة الدوليــة / المكالمــات بواســطة البطاقات. 
وال يســمح للعمــال الذيــن يســكنون فــي مراكــز العمــل بالذهــاب إلــى مراكــز 
الخدمــات المصرفيــة اال فــي يــوم إجازتهــم، ممــا يعــزز مــن أهميــة الحاجــة 

إلــى الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول واإلنترنــت.

أمــا مســألة محــو األميــة الماليــة واإلدمــاج المالــي فمــا زالــت مشــكلة 
بتفضيــل  المهاجريــن  العمــال  مــن  كبيــر  عــدد  اســتمرار  بســبب  قائمــة 
اســتخدام النقــد ونظــام الحوالــة للمعامــالت غيــر الرســمية، حيــث يمكــن 
إدراج محــو األميــة الماليــة )بمــا فــي ذلــك المدخــرات واالســتثمار( فــي 

التدريــب التوجيهــي مــا قبــل المغــادرة وبعــد الوصــول.

االعتبارات الرئيسية للدول العربية

تحديد الحد األدنى لألجور
عنــد . 1 العمــال  احتياجــات  بمــكان فهــم  مــن األهميــة 

تحديــد الحــد األدنــى لألجــور. عندمــا ال توجــد منظمــات 
ألصحــاب العمــل أو العمــال التــي يمكــن التشــاور معهــا، 
ينبغــي تســهيل االتصــال المباشــر مــع العمــال، مــن خــالل 
التواصــل  ووســائل  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت 
االجتماعــي، مــن بيــن وســائل أخــرى. كمــا يعتبــر العمــل مــع 
ــات  مجموعــات المجتمــع الموثوقــة ومــن خاللهــا، والنقاب
فعالــة  وســيلة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  العماليــة 
لجمــع بيانــات مهمــة مــن العمــال. وينبغــي للــدول أن تدرس 
ذلــك مســوحات  فــي  )بمــا  اإلحصائيــة  األدوات  مراجعــة 
القــوى العاملــة( لتحديــد كيفيــة إدراج العمــال المهاجريــن.

2 يجــب مراعــاة العوامــل االقتصاديــة عنــد تحديــد الحــد . 2
األدنــى لألجــور )مــن خــالل إشــراك مجموعــة واســعة 
مــن أصحــاب المصلحــة(. ويعنــي هــذا أن دراســة تأثيــر الحــد 
األدنــى لألجــور ال تقتصــر فقــط علــى أصحــاب العمــل وإنمــا 
تشــمل االقتصــاد بشــكل عــام، بمــا فــي ذلــك دراســة اآلثــار 
اإليجابيــة المحتملــة للحــد األدنــى لألجــور على االســتهالك، 
وكذلــك علــى رفاهيــة المســتهلكين للســلع والخدمــات 
المنتجــة والمقدمــة مــن قبــل العامليــن بأجــر الحــد األدنــى 
)علــى ســبيل المثــال، فــي قطــاع الرعايــة، قــد يشــمل هــذا  
المحتاجيــن  اإلعاقــة  مــن ذوي  األشــخاص   / الســن  كبــار 

للرعايــة(. ينبغــي الجمــع بيــن التحليــل االقتصــادي للحــد 
السياســات  اســتخدام  كيفيــة  ودراســة  لألجــور  األدنــى 
األخــرى لتحقيــق أهــداف العدالــة االجتماعية، بمــا في ذلك 
سياســات التوظيــف، والتحويــالت االجتماعيــة وتهيئــة بيئــة 

ــز اإلنتاجيــة.   ــة للمؤسســات المســتدامة وتعزي مواتي

الحــد األدنــى لألجــور . ٣ تحــدد  التــي  السياســات  تجنــب 
للعمــال بنــاء على جنســيتهم. ويمكــن تحديد الحــد األدنى 
لألجــور بشــكل موضوعــي بحســب مســتويات المهــارات 
االعتــراف  يمكنهــا  التــي  المختــارة،  وللمهــن  المختلفــة؛ 
بخبــرة ومهــارات العامــل بمعــزل عــن جنســيته. وفي حيــن أن 
تكاليــف المعيشــة فــي مختلــف بلــدان المنشــأ قــد تختلــف، 
فــال ينبغــي أن يكــون ذلك ســببا لتحديد حــدود دنيا مختلفة 
لألجور، ال سيما أنه ال ينبغي افتراض أن العمال سيحولون 

دائمــا كل األمــوال إلــى وطنهــم.

ويجــب إعــادة النظــر بعنايــة فــي المســاهمات العينيــة . 4
التــي يتــم خصمهــا مــن أجــر العامــل. يجــب علــى صانعــي 
السياســات ضمــان التناســب مــا بيــن المدفوعــات العينيــة 
واألســرة  العامــل  واســتفادة  الشــخصي،  واالســتخدام 
منهــا؛ وتطبيقهــا فقــط عنــد موافقــة العامــل؛ وأن القيمــة 

المنســوبة لهــذه المخصصــات عادلــة ومعقولــة.

٤



ضمان دفع أجور العمال بشكل صحيح وفي الوقت المناسب
ينبغــي تعزيــز نظــام حمايــة األجــور مــن خــالل تحقيــق . 1

الخاصــة  التعاقديــة  للمعلومــات  أفضــل  ادمــاج 
بالعمــال، بمــا فــي ذلــك األجــر األساســي والبــدالت 
ــة  ــا فــي كيفي ــدول أيًض / االقتطاعــات. كمــا قــد تنظــر ال
ربــط نظــام حمايــة األجــور بالتوثيــق اإللكترونــي لســاعات 
العمــل )بمــا فــي ذلــك حســاب ســاعات العمــل اإلضافــي(. 
يجــب أن يقتــرن ذلــك بمتطلــب إلزامــي بــأن يســجل أصحــاب 
العمــل كشــوف األجــور لــدى مــزود نظــام حمايــة الراتــب 
الخــاص بهــم )البنــك( لضمــان وصــول العمــال إلــى كشــف 
تتضمــن  أن  فــي أي وقــت. ويجــب  بهــم  الخــاص  األجــور 
هــذه الوثيقــة عــدد ســاعات العمــل )بمــا فــي ذلــك الوقــت 

اإلضافــي( وأي اقتطاعــات.

العمــل . 2 علــى  التفتيــش  دوائــر  تفويــض  تقويــة 
وقدرتهــا علــى مراقبــة دفــع أجــور العامليــن بطريقــة 
صحيحــة وفــي الوقــت المناســب مــن قبــل أصحــاب العمــل؛ 
ببطاقــات  العمــال  تزويــد  التفتيــش علــى  ويشــمل ذلــك 
الصــراف اآللــي الخاصــة بهــم ومراقبــة دفــع األجــور مــن 

خــالل تبــادل المعلومــات مــع نظــام حمايــة األجــور.  

العمــال . ٣ وصــول  خــالل  مــن  اإلنفــاذ  تحســين  يمكــن 
إلــى آليــات تقديــم الشــكاوى، مثــل الخطــوط الســاخنة 
عــن  تكشــف  التــي  المحمــول  الهاتــف  تطبيقــات  أو 
التناقضــات فــي دفــع األجــور بســرعة ودقــة. وفــي حيــن 
يمكــن للتكنولوجيــا المســاعدة فــي ضمــان عــدم وصــول 
أصحــاب العمــل إلــى الحســاب نيابة عــن العمال )انظــر اإلطار 
٣(، فقــد تكــون هنــاك أيًضــا آليــات بســيطة للكشــف عــن 
الحــاالت التــي ال يقــوم العامــل فيهــا بســحب أو تحويــل 
األجــور علــى اإلطــالق – فذلــك قــد يوحــي بوجــود حالــة مــن 

االتجــار / العمــل القســري.

يمكــن اســتحداث آليــات لحمايــة أجــور العمــال فــي . 4
حــاالت عــدم قــدرة الشــركة علــى الدفــع /اإلفــالس، 
مثــل نظــام ضمــان األجــور فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

وصنــدوق التأميــن فــي قطــر.

يجــب توســيع نطــاق نظــام حمايــة األجــور ليشــمل . ٥
المنــازل  عمــال  ذلــك  فــي  بمــا  العمــال،  جميــع 
صريــح.  بشــكل  حاليــا  المســتبعدين  المهاجــرون 
يتطلــب هــذا إشــراك البنــوك بهــدف ضمان فتح الحســابات، 
واتخــاذ الخطــوات، بمــا فــي ذلــك تدابيــر المســاءلة، لضمــان 
عــدم احتفــاظ أصحــاب العمــل ببطاقــات الصــراف اآللــي 
الخاصــة بالعمــال أو منــع العمــال مــن الوصــول إلــى أجهــزة 

الصــراف اآللــي.

الماليــة . ٦ األميــة  محــو  لتعزيــز  الجهــود  بــذل  يجــب 
الروابــط  وضمــان  المهاجريــن،  العمــال  وإشــراك 
الحــواالت.  إرســال  وخدمــات  األجــور  حمايــة  بيــن 
هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن األبحــاث للتوصــل إلــى فهــم 
أفضــل لمعرفــة العمــال بالخدمــات الماليــة وحاجتهــم إليهــا، 
بمــا فــي ذلــك خدمــات إرســال الحــواالت اآلليــة المتصلــة 
بنظــام حمايــة األجــور. وينبغــي استكشــاف دور التطبيقــات 

التكنولوجيــة الجديــدة والخدمــات المتنقلــة. 

أو . ٧ البنــوك  تكييــف  لضمــان  الجهــود  بــذل  ينبغــي 
للعمــال  خدماتهــا  الماليــة  الخدمــات  مقدمــي 
بصفتهــم العمــالء وليــس ألصحــاب العمــل فحســب. 
التــي  بالخدمــات  واضحــة  قائمــة  هنــاك  تكــون  أن  يجــب 
يجــب تقديمهــا للعامــل كأصحــاب حســابات وتوفيــر أنشــطة 
للتوعيــة وبنــاء القــدرات لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن 
دراســة  الماليــة  المؤسســات  علــى  ينبغــي  الخدمــات.  
 / اإلنترنــت  عبــر  المصرفيــة  للخدمــات  العمــال  احتياجــات 
الهاتــف الجــوال وتحديــد كيفيــة توفيرهــا. كمــا ينبغــي أن 
يكــون هنــاك قــدر مــن الحريــة المتاحــة للعامــل فــي تحديــد 
مثــال  اســتخدامه،  يريــد  الــذي  المصرفــي  المرفــق  نــوع 

الخدمــات التــي توفرهــا مكاتــب الصرافــة.

كمــا ينبغــي مراجعــة الطرائــق األخــرى مثــل بطاقــات . 8
الرصــد  آليــات  لمعرفــة  مســبقًا  المدفوعــة  األجــور 

المعمــول بهــا وكيفيــة اكتشــاف االســتغالل.

٥


