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حمايــة أجــور العمــال المهاجريــن في الــدول العربية
الفريق االستشاري المعني بالهجرة التّ ابع لمنظمة العمل الدولية
مالحظة لصانعي السياسات *

واجــه العمــال المهاجــرون ،حتــى قبــل جائحــة كوفيــد ،19-مســائل حرجــة تتعلــق باألجــور علــى مســتوى العالــم ،والــدول العربيــة
خاصــة .أثــارت الجائحــة تحديــات هائلــة إضافيــة أدت إلــى فقــدان الوظائــف وخفــض الرواتــب والعــودة إلــى الوطــن دون ســابق
تخطيــط.
توضــح هــذه المذكــرة لصانعــي السياســات كيــف تُ ســاهم معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة حمايــة األجــور
(رقــم  )٩٥لعــام  ،١٩٤٩فــي دعــم دول المنطقــة فــي « إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل»  -ال مــن خــال أنظمــة أكثــر فعاليــة
لحمايــة األجــر فحســب ،بــل أيضــاً مــن خــال تحديــد أجــور العمــال مــن مختلــف الجنســيات علــى أســاس غيــر تمييــزي مــع اســتئناف
التوظيــف الدولــي .ويمكــن للحكومــات فــي الــدول العربيــة دعــم األجــور العادلــة والدفــع المنتظــم لهــا مــن خــال تعزيــز ســبل
الوصــول إلــى آليــات العدالــة والنهــوض بالمعاملــة المتســاوية فيمــا يتعلــق باألجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة ،وخاصـ ًـة
للعمــال المنزلييــن المهاجريــن.

 .1ما تأثير كوفيد 19-على حماية أجور العمال المهاجرين في الدول العربية؟
ـا علــى العمال ،وال ســيما المهاجرين منهم،
خلفــت أزمــة كوفيــد 19-أثــراً هائـ ً
بمــن فيهــم مــا يقــارب ال 35مليــون مهاجــر (والجــئ) فــي الــدول العربيــة منــذ
بدايــة الجائحة.1

وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر البيانــات المنهجية حتى اآلن ،فمن المســلم به
أن العديــد مــن العمــال المهاجريــن فقــدوا وظائفهــم وغــادروا البلــدان التــي
كانــوا يعملــون فيهــا ،أحيانً ــا بأجــور و /أو باســتحقاقات نهايــة خدمة متأخــرة أو
ال تــزال مســتحقة .2واحتفــظ آخــرون بوظائفهــم ،ولكــن تــم تخفيــض رواتبهــم،
وفقــا للتشــريعات الوطنيــة  3أم ال.
ســواء ً

أعربــت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي عــن قلقهــا مــن أن أزمــة
كوفيــد 19-قــد أدت إلــى تراجــع كبيــر في دفــع األجــور ،مــع اســتغالل بعــض
أصحــاب العمــل هــذه الجائحــة لطــرد العمــال المهاجريــن بصــورة غيــر قانونيــة
وحجــب رواتبهــم والمنافــع المســتحقة لهــم.4

*

نتجـــت هـــذه الوثيقـــة عـــن مباحثـــات الفريــق االستشــاري المعنــي
العربيــة) فــي شــباط/فبراير  .2021ويعمــل الفريق
بالهجــرة (الـ ّـدول
ّ
كمركــــز للدراســــات ومنتــــدى لالستشــــارات للمكتـــب اإلقليمـــي
للـــدول العربيـــة التابـــع لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة ،بهــــدف تقديــم
المشــــورة حــــول اســــتراتيجية منظمــــة العمــــل الدوليــــة لمناصــرة
تغييــــر السياســــات ضمــــن إطــــار أجنــــدة الهجــــرة العادلــــة فــــي
المنطقــــة .ال تشــــكل المعلومـــات واآلراء الـــواردة فـــي هـــذه
الوثيقـــة إقـــرارا مـــن مكتـــب العمـــل الدولـــي أو الهيئــات التابعــة
لــه .وتدعــــم الوكالــــة السويســــرية للتنميــــة والتعــــاون الفريــق
االستشــاري المعنــي بالهجــرة.

أقل وأخذ
العمال على قبول رواتــب ّ
وفــي حــاالت أخــرى ،أجبــر أصحاب العمل ّ
إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر دون موافقتهــم ،5كمــا وقامــوا باقتطاعــات غيــر
قانونيــة مــن أجورهــم (بمــا فــي ذلــك اإلقامــة أو معدات الحماية الشــخصية)
أو رفضــوا دفــع ثمــن تذكــرة عــودة العامــل إلــى بلــده عنــد انتهــاء عملــه.6

لــدى كافــة دول المنطقــة أنظمــة إداريــة للتعامــل مــع الشــكاوى المتعلقــة
بقضايــا العمــل (عــادة فــي شــكل وســاطة) ،باإلضافة إلى ســبل للوصــول إلى
االنصاف القضائي من خالل المحاكم العمالية أو المدنية .ولكن ،حتى قبل
تحديا
بداية الجائحة ،شــكل اإلنصاف في المنازعات الناشــئة عن دفع األجور
ً
للعمــال المهاجريــن فــي المنطقــة بســبب الحواجــز اللغويــة ،والوقــت الــازم
لتقديــم الشــكوى ،وضعــف العمــال الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي .وقــد
تفاقــم ذلــك بعــد أن دفعــت جائحــة كوفيــد 19-العديــد منهــم إلــى مغــادرة
بلدان المقصد قبل أن يتمكنوا من تقديم الشكوى  -لالستفادة من برامج
العفــو ،أو بســبب عجزهــم عــن إيجــاد فــرص عمــل بديلة للبقاء فــي البالد بعد
رفــع دعــوى ضــد صاحــب عملهم الســابق..

نظــراً لتدابيــر كوفيــد 19-الوقائية ،أغلقــت إدارات حكومية عدة ،بما في ذلك
المحاكــم وإدارات الشــكاوى العماليــة ،أو خفضــت مــن عــدد عمالها لالمتثال
لشــروط التباعــد االجتماعــي ،ممــا أدى إلــى تأخير في معالجة المنازعات.

وبالتالــي لــم يكــن أمــام العديــد مــن العمــال خيار ســوى العــودة إلى بلدانهم
األصليــة دون االنتظــار حتــى حــل قضيتهــم ،أو عــدم تقديــم شــكوى أساســاً،
بافتــراض أن مثــل هــذه العمليــة لــن تجــدي نفعاً .وعلى وجه الخصــوص ،كان
بإمــكان العامليــن فــي المنشــآت الكبيــرة أو البــارزة التــي لــم تســدد رواتــب
عشــرات العمــال االســتفادة مــن التحقيقات الجماعية فــي المنازعات (التي
تجريهــا وزارة العمــل أو الســفارة) .أمــا العمــال المهاجــرون فــي المؤسســات
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،و «العمال المياومون» أو العمال المنزليون
فقــد يواجهــون تحديــات أكبــر فــي التوصــل إلــى حــل عاجــل لمطالبهم.

 1إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية ،قسم السكان" ،أعداد المهاجرين الدوليين ."2019
وقعه على سوق العمل واستجابة السياسات العامة في الدول العربية .مذكرة موجزة ومجموعة من األسئلة واألجوبة.2020 ،
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ُ
 3سمحت التشريعات في اإلمارات العربية المتحدة واألردن خالل كوفيد 19 -ألصحاب العمل بتخفيض األجور مؤقتً ا (أو في حالة اإلمارات العربية المتحدة بشكل دائم) في ظروف محددة بشرط إجراء اتفاق بين
العامل وصاحب العمل .أنظر فهد الغالب الشريف ،و" ،Froilan T. Malitالهجرة ووباء كوفيد  19-في الخليج :دراسة لمواقف مجتمعات العمال المغتربين ،وممارساتهم ،وآفاقهم المستقبلية في دبي وجدة"،
برنامج  Konrad Adenauer Stiftungاإلقليمي ،تقرير سياسة دول الخليج رقم  ،2020 ،15الذي يشير إلى ثقافة "تخفيض األجور" بين العمال المهاجرين ،ال سيما
في سياق الضيافة والتعليم والصناعات األخرى ذات الصلة بالخدمات ،والتي تراوحت بين  25و 50في المائة ،وذلك لمراعاة خسائر أصحاب العمل االقتصادية.
 4على سبيل المثال ،أشار مرصد األعمال وحقوق اإلنسان إلى زيادة قدرها  275في المائة في عدد مزاعم االنتهاكات العمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بين
نيسان /أبريل وآب /أغسطس  2020٠مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق .وذكر مرصد األعمال وحقوق اإلنسان أن نسبة حاالت عدم دفع األجور بلغت  81في
المائة .راجع.”COVID-19:  Spike in Allegations of Labour Abuse against Migrant Workers in the Gulf :
 5على سبيل المثال ،راجع Equidem, The Cost of Contagion 2020
 6على سبيل المثال ،راجع Migrant Forum in Asia, Crying Out for Justice: Wage Theft Against Migrant Workers 2021
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نظــراً للصعوبــات التــي تواجههــا منشــآت عــدة في المنطقة فــي التدفقات
النقديــة ،قــد يتعــذر علــى بعــض أصحــاب العمــل ســداد مدفوعــات نهايــة
الخدمــة بالكامــل أو االســتحقاقات (التــي تتراكــم علــى مــدار فتــرة الخدمــة).
لذلــك ،اقتصــر التفــاوض علــى دفــع جــزء مــن المبلــغ المســتحق فقــط.

ورغــم الثنــاء علــى دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي الستحداثها نظــــاما
لحمايــــة األجــور ،وفــي بعــض الحــاالت صناديــق تأميــن لتعويــض العمال في
ظــروف معينــة ،فــإن القيــود القائمــة أساســاً تعنــي أن هــذه اآلليــات غيــر
كافيــة لمواجهــة المشــكلة ككل .يعالــج نظــام حمايــة األجــور التخلــف عــن
ســداد الرواتب بشــكل أساســي من خالل فرض عقوبة على صاحب العمل،
ولكنــه ال يعنــي بالضــرورة تعويــض العامــل .ال يشــمل هــذا النظام العمــال
المنزلييــن المهاجريــن الذيــن يشــكلون  12.3فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة
فــي المنطقــة ،و 25فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة فــي عــدد مــن دول
مجلس التعاون الخليجي .كما وال يتنـاول حاليـا قضيـة التالعب في األجور
(إســاءة حســاب أجــر العمــل اإلضافــي ،ودفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة) وال
يمنــع الخــداع مــن قبــل صاحــب العمــل الذي يســحب النقــود بالنيابــة عــن
7
العامــل.

أدى حجــم التحــدي المتمثــل فــي ضمــان دفــع أجــور واســتحقاقات مئات
اآلالف مــن العمــال المهاجريــن المغادريــن مــن المنطقــة إلــى نشــوء حملــة
عالمية بقيادة المجتمع المدني والنقابات العمالية تدعو إلى إنشاء آليات
قضائيــة عاجلــة الســترداد أجــور العمــال المهاجريــن العائديــن إلــى وطنهــم
غيــر المدفوعــة ،وتســليط الضــوء علــى إلحــاح المشــكلة ونطاقهــا الواســع.8

 .2كيــف تتنــاول معاييــر العمل الدولية مســألة األجور،
بمــا فــي ذلــك فــي ســياق األزمات؟
تعتبر معاييــر العمــل الدوليــة لحمايــة أجــور العمــال ،بمــا فــي ذلــك العمــال
المهاجرين ،وممارســات أجور العمل العادلة من العناصر الرئيســية المتصلة
بواليــة منظمــة العمــل الدوليــة .يفضي تأخيـــر وعـــدم دفـــع األجور إلــى
ظــروف قــد تتطــور فيهــا ممارســات العمــل الجبــري وانتهــاكات الحقــوق
األساســية والحقــوق فــي العمــل.9
اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة لحمايـة األجـور (رقم  )95والتوصيات (رقم
 )85لعــام  1949هــي صكــوك عمــل دوليــة تتنــاول دفــع األجــور علــى نحــو
شــامل ،وتســعى إلــى ضمــان أقصــى حمايــة ممكنــة ألجــور العمــال .ويمكــن
اعتبارهــا بمثابــة أدوات رئيســية لوضــع إطــار قانوني ومعاييــر تضمــن حمايــة
األجــور .كمــا وتحــدد بوجــه خــاص المســائل األساســية المتعلقــة بضمــان
دفــع أجــور جميــع العمــال ،بمــن فيهــم العمــال المهاجريــن ،بغــض النظــر عــن
وضعهــم القانونــي  ،10وبصــورة يمكــن التنبــؤ بهــا وفــي الوقــت المناســب
وبطريقــة كاملــة.

وفــي نيســان /أبريــل  ،2021صادقــت  99دولــة علــى االتفاقية رقم  ،95آخرها
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اإلطار رقم 1
المبادئ الرئيسية لالتفاقية رقم 95
Wضمان حريــة العمــال فــي التصــرف فــي أجورهــم.
Wدفع األجور بالعملة السائدة قانوناً.
Wفــي الحــاالت التــي يدفــع فيهــا جــزء مــن األجور عينــاً،
ينبغــي أن تكــون قيمتهــا عادلــة ومعقولــة.
Wحظــر إجــراء أي اقتطــاع غيــر قانونــي مــن األجــور (الحــق
فــي الحصــول علــى األجــر بكاملــه).
Wفــي حالــة إعســار صاحــب العمــل ،تعطــى األجــور
األولويــة مــن تصفيــة الموجــودات.
Wعنــد انتهــاء عقــد االســتخدام ،تجــري تســوية نهائيــة
لــكل األجــور المســتحقة خــال فتــرة زمنيــة معقولــة.

تعتمــد معاييــر حمايــة األجــور تعريفــاً واســعاً لـــ «األجــور») تنــص المــادة
 1مــن االتفاقيــة رقــم  95علــى أنهــا مكافــأة أو كســب) .وهــذا أمــر مهــم
حيــث إن بعــض حــاالت عــدم دفــع األجــور ال تقتصــر علــى الحــد األدنــى لألجــر
فحســب ،بــل تشــمل أيضــاً التخلــف عــن دفــع األجــور األخــرى (أو المرتبــات)
المســتحقة ،مثــل العمــل اإلضافــي وكذلــك اســتحقاقات نهايــة الخدمــة.12
ونظــراً الســتبعاد العمــال المهاجريــن (خاصــة العمــال المنزلييــن المهاجريــن)
غالبا
عـ ً
ـادة مــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،فإن اســتحقاقات نهايــة الخدمة ً
ـا بحكــم الواقــع عن المعــاش التقاعدي ،وبالتالــي فهي ذات
مــا تشــكل بديـ ً
أهميــة حاســمة للعمــال المهاجريــن.13

يشــكل توفير إرشــادات حول كيفية النظر فيما إذا كان االقتطاع قانونياً أو
ال جانبــاً هامــاً أخــر مــن االتفاقيــة رقــم  « ،95ال يجــوز االســتقطاع مــن األجــور
إال بالشــروط والمــدى الــذي تقــرره القوانيــن أو اللوائــح الوطنيــة ،أو تحــدده
االتفاقــات الجماعيــة أو قــرارات التحكيــم» (المــادة  .))1( 8وهــذا يعنــي أن
االتفــاق الفــردي بيــن صاحــب العمــل والعامــل لخفــض أجــر هــذا األخيــر ال
يتوافــق مــع االتفاقيــة .14وهــذا هــو واقــع الحــال نظــراً للقيــود المفروضــة
علــى تمثيــل العمــال والمفاوضــة الجماعيــة فــي الــدول العربيــة.

يتطلب تطبيق االتفاقية رقم  ،95وال ســيما اإلنفاذ الفعال لســداد األجور،
ثالثــة عناصــر رئيســية )1( :الرقابــة الفعالــة؛ ( )2العقوبــات المناســبة؛ و ()3
وســائل التعويــض عــن الضــرر الناجــم.15

ويرتبــط أحــد جوانــب االتفاقيــة رقــم  95الهامــة خــال جائحــة كوفيــد19-
بحمايــة أجــور العمــال عنــد إفــاس المنشــأة (المــادة  .)11فــي هــذه الحالــة،
يعامــل العمــال كدائنيــن ممتازيــن فيمــا يتعلــق بــأي أجــور غيــر مدفوعــة .إن
االتفاقيــة بشــأن حمايــة مســتحقات العمــال (عنــد إعســار صاحــب العمــل)
لعــام ( 1992رقــم  )173هــي مــن أحــدث المعاييــر التــي تتنــاول حمايــة أجــور
العمــال فــي حالــة إعســار صاحــب العمل  /المنشــأة ،وتنص فــي الجزء  3على
حمايــة مســتحقات العمــال عــن طريــق «مؤسســة ضمــان».16

 7منظمة العمل الدولية ،الحد األدنى لألجور وحمايتها في الدول العربية :ضمان نظام عادل للعمال الوطنيين والمهاجرين (“ )2019أنظمة وبرامج حماية األجور في دول مجلس التعاون الخليجي " Jureidini,
 ، )2018( .Rayفي ( Philippe Fargues and Nasra M. Shahمحرران) الهجرة إلى الخليج :السياسات في البلدان المرسلة والمستقبلة ،كامبريدج ،أبحاث الهجرة الخليجية و  GLMMالصفحة .32-9
 8راجع حملة Justice for Wage Theft
 9منظمة العمل الدولية .القضاء على العمل الجبري بحلول عام  :2030مراجعة للسياسات والبرامج .حددت منظمة العمل الدولية  11مؤشراً عملياً أساسياً للعمل الجبري ،بما في ذلك حجب األجور.
 10الحظت هيئات اإلشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية أن االتفاقية رقم  95تنطبق على جميع األشخاص المدفوعة أجورهم أو المستحقة ،بغض النظر عما إذا كان لديهم عقد عمل رسمي أو تصريح عمل .انظر ليبيا -
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ( ،)CEACRالمالحظات المنشورة بين عامي  1995و ،2001و ،2013وليبيا ،حالة فردية ( - )CASمناقشة ،1996 :المنشور :الدورة  83من مؤتمر العمل الدولي (.)1996
 11العراق ولبنان والجمهورية العربية السورية واليمن من بين  11دولة في المنطقة صدقت على االتفاقية رقم 95
 Katerine Landuyt and Najati Ghosheh 12حماية أجور العمال المهاجرين وكوفيد.19-
 13وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (رقم  )151لعام " ،1975ينبغي أن يخول أي عامل مهاجر يغادر بلد االستخدام الحق ،بغض النظر عن شرعية اقامته في هذا البلد ،بأي مكافأة غير
مدفوعة عن عمل قام بتأديته ،بما في ذلك أي مدفوعات معتادة تقدم عند الفصل من العمل" (الفقرة .))1( 34
 14تتناول الدراسة االستقصائية العامة التي أجرتها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات ،2003 ،للتقارير المتعلقة باتفاقية حماية األجور (رقم  )95وتوصية حماية األجور (رقم  )85لعام 1949
االستقطاعات من األجور الطويلة المدى (الفقرة  .)271- 2013صرحت لجنة الخبراء أن "أحكام التشريع الوطني التي تسمح باالستقطاعات بموجب االتفاقات الفردية أو الحصول على الموافقة ،في رأي اللجنة ،ال
تتوافق بالتالي مع المادة  ،8الفقرة  ،1من االتفاقية" (الفقرة .)2017
أيضا
 15منظمة العمل الدولية .حماية األجور والمعايير والضمانات المتعلقة بدفع األجر .مسح عام للتقارير المتعلقة باتفاقية حماية األجور (رقم ( 95وتوصية حماية األجور (رقم  )85لعام  .1949الفقرة ( 368انظر ً
الفقرات من  386إلى )474
 16منظمة العمل الدولية " ،حماية أجور العمال في حالة إعسار المنشأة ()2020
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أشــارت هيئات اإلشــراف التابعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى أنــه فــي
الحاالت التي يتم فيها ترحيل العمال المهاجرين أو اضطرارهم إلى مغادرة
البــاد بســرعة  -بغــض النظــر عــن أســباب المغــادرة  -تتولــى الحكومــة
مســؤولية ضمــان دفــع أجورهــم بشــكل منتظــم وكامــل وتســوية أي
مطالبــات ذات الصلة علــى الفــور .17وفــي حالــة آالف العمال الفلســطينيين
الذيــن تــم ترحيلهــم مــن ليبيــا فــي التســعينيات (معظمهــم غيــر نظامييــن)،
ذكــرت لجنــة الخبــراء المعنيــة بتطبيــق االتفاقيــات والتوصيــات التابعــة
لمنظمــة العمــل الدوليــة أن الحكومــة الليبيــة ال تــزال ملزمة بدفــع أجــور
العمــال المســتحقة ،حتــى لــو لــم يكــن لــدى العامــل تصريــح عمــل أو عقــد
عمــل رســمي.18

تضمــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن (األحــكام التكميليــة) (رقــم )143
والتوصيــة (رقــم  )151لعــام  ،1975المســاواة فــي معاملــة العمــال
المهاجريــن فيمــا يتعلــق بالحقــوق المترتبــة علــى عملهــم الســابق من حيث
األجــر ،والضمــان االجتماعــي والمزايــا األخــرى ،19بصــرف النظــر عــن وضعهــم
القانونــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تتــاح للعامــل إمكانيــة إثبــات حقوقــه أمــام
هيئــة مختصــة ،ويتمتــع بالمســاواة فــي المعاملــة مــع العمــال الوطنييــن
فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة.20

 .3كيفيــة إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل فيمــا يتعلـــق
بأجــور العمــال المهاجريــن
إن مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة وعــدم التمييــز ،بمــا فــي ذلــك فــي ســياق
األجــور ،هــو مبــدأ مكــرس فــي مختلــف االتفاقيــات .تُ لــزم االتفاقيــة بشــأن
مســاواة العمــال والعامــات فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية
(رقــم  )100لعــام  21 1951الــدول األعضــاء «بتشــجيع وكفالــة تطبيــق مبــدأ
مســاواة العمــال والعامــات فــي األجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية»
(المــادة  .( )1( 2ينطبــق المبــدأ علــى جميــع العمــال ،بمــا فــي ذلــك العمــال
المنزلييــن ،ســواء كانــوا مواطنيــن أو غيــر مواطنيــن ،مــع ايــاء اهتمــام
خــاص لضمــان عــدم االنتقــاص مــن قيمــة العمــل المنزلــي نتيجــة األنمــاط
الجنســانية .22تُ حظــر االتفاقيــة بشــأن التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة
(رقــم  )111لعــام ( 1958صــدق عليهــا معظــم دول المنطقــة)  »23أي تمييــز
أو اســتثناء أو تفضيــل يتــم علــى أســاس العنصــر ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو
الــرأي السياســي ،أو األصــل الوطنــي ،أو المنشــأ االجتماعــي ،ويســفر عــن
إبطــال أو انتقــاص المســاواة فــي الفــرص أو فــي المعاملــة علــى صعيــد
االســتخدام أو المهنــة» (المــادة  1( 1أ)) .تتطلــب التوصية بشــأن التمييــز
فــي االســتخدام والمهنــة (رقــم  )111لعــام  1958شــمل السياســة الوطنيــة
تدابيــر لتعزيــز المســاواة فــي األجــر عــن العمــل المتســاوي القيمــة (الفقــرة 2
(و)) .تُ عنــى الهيئــات اإلشــرافية لمنظمــة العمــل الدولية بالقضايا المتعلقة
بعــدم المســاواة فــي معاملــة العمــال المهاجريــن ،24منهــا تحديــد حــد أدنــى
منخفــض ألجورهــا 25أو اســتبعادهم بالكامــل مــن القوانيــن الوطنيــة للحــد
األدنــى لألجــور.26

المســاواة فــي المعاملــة فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل ،بما في ذلــك األجر،
هــي أيضــاً إحــدى المبــادئ الرئيســية الــواردة فــي صكــوك منظمــة العمــل
الدوليــة الخاصــة بالعمــال المهاجريــن.27

يهـــدف الحـــد األدنــى لألجــور إلـــى حمايـــة العمـــال مـــن األجــور المنخفضـــة
دونمـــا موجـــب وبالتالـــي الحـــد مـــن عـــدم المســـاواة ،بمـــا فـــي ذلـك مـا بيـن
الرجـال والنسـاء ،حيـث غالبـا مـا تُ شـكل النسـاء نسـبة كبيـرة مـن العمـال ذوي
األجــور المنخفضـــة.

قوانيــن الحــد األدنــى لألجــور التــي تُ غطــي العمــال المهاجريــن ُمتاحة فــي
األردن وقطــر والكويــت؛ ولكــن قطــر هــي الوحيــدة التــي تطبقهــا علــى
جميــع العمــال دون تمييــز (أنظــر اإلطــار .)2

أظهــر تقريــر حديــث لمنظمــة العمــل الدوليــة يســلط الضــوء علــى فجــوات
األجــور بيــن العمــال المهاجريــن والمواطنيــن فــي  49دولــةُ 28معاناة العمــال
المســتمر جــراء عــدم تكافــؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بتحديــد األجور،
المهاجريــن ُ
وال ســيما النســاء.

اإلطار رقم 2

ممارسات واعدة في وضع حد أدنى لألجور في قطر
اســتندت عمليــة تحديــد الحــد األدنــى لألجــور فــي قطــر إلــى
المبادئ األساسية المنصوص عليها في اتفاقية تحديد الحد
األدنــى لألجــور لعــام ( 1970رقــم  ،)131بمــا فــي ذلك :التطبيق
ـا
الواســع النطــاق؛ ومراعــاة احتياجــات العمــال وأســرهم ،فضـ ً
عــن الوضــع االقتصــادي فــي البــاد؛ والتشــاور مــع العمــال
وأصحــاب العمــل والخبراء والكيانــات األخرى ذات الصلة؛ وآلية
المراجعــة (لجنــة الحــد األدنــى لألجــور)؛ وســبل اإلنفــاذ (نظــــام
حمايــــة األجــــور) ،وفــرض عقوبات أشــد فــي القانون.
تــم جمــع معلومــات مفصلــة عــن توزيــع األجــور مــن خــال
نظــــام حمايــــة األجــور ،كمــا وأجريــت دراســة شــملت العمــال
وأفــراد أســرهم وأصحــاب العمــل فــي مختلــف القطاعــات.
وقــد ُجمعــت المعلومــات عــن أجــور العمــال المنزلييــن
المهاجريــن مــن خــال دائــرة االســتخدام فــي وزارة التنميــة
اإلداريــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة ،وكذلــك المقابــات
مــعالعمــالالمنزلييــنووكاالتاالســتخداموأصحــابالعمــل.

 17ليبيا -لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -مالحظات نشرت في عام 2013؛ راجع أيضاً العراق  -لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -مالحظات نشرت في عام  1992والعراق -
مناقشة الحاالت الفردية؛  ،1992المنشور :الدورة  79من مؤتمر العمل الدولي ()1992
 18راجع المالحظة رقم  10أعاله.
 19اتفاقية العمال المهاجرين) األحكام التكميلية) (رقم  )143لعام  ،1975المادة  ،)1( 9التوصية رقم  151الفقرة ( 1( 34تنص على أن يشمل التعويض مدفوعات معتادة تقدم عند الفصل من العمل ،والتعويض عن
أي عطالت مكتسبة لم يستخدمها ،واسترداد ألي مساهمات في الضمان االجتماعي.
 20اتفاقية العمال المهاجرين (األحكام التكميلية) (رقم  )143لعام  ،1975المادة  )2( 9والتوصية بشأن العمال المهاجرين (رقم  )151لعام  ،1975الفقرة .)2( 34
 21األردن ولبنان والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
 22راجع منظمة العمل الدوليةGiving Globalization a human face. General Survey on the fundamental Conventions, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 101st ،
 23البحرين واألردن والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
 24راجع على سبيل المثال :البحرين  -مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -طلب مباشر نشر في عام .2019
 25راجع على سبيل المثال :األردن  -مالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -طلب مباشر نشر في عام .2021
 26راجع المالحظة رقم  7أعاله.
 27اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة من أجل العمل (المنقحة) ،رقم  97لعام  ،1949المادة( )1( 6 .ا) (ي) واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (األحكام التكميلية (رقم  )143لعام
 ،1975المادتان  10و( 12ز).
)2020 ,Silas Amo-Agyei, The Migrant Pay Gap: Understanding Wage Differences between Migrants and Nationals (ILO 28
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نظــرا لمحدوديــة البيانــات المتوفــرة ،كانــت األردن الدولــة العربيــة الوحيــدة
التــي شــملها التقريــر ،حيــث بلغــت الفجــوة فــي أجــور العمــال المهاجريــن
يعانــي عمــال الرعايــة المهاجريــن ،أغلبهــم مــن
 29فــي المائــة .ومــع ذلــكُ ،
النســاء ،مــن هــذه الفجــوة التــي تبلــغ  43فــي المائــة ومن انخفــاض عائدات
التعليــم .تعانــي دول عــدة فــي المنطقــة لــم يشــملها التقريــر مــن ثغــرات
فــي األجــور أيضــاً ،حيــث بلغــت فــي البحريــن علــى ســبيل المثال حوالــي
بحرينيــا (حوالــي  900دوالر أمريكي) بيــن العمــال الوطنييــن
دينــارا
336
ً
ً
وغيــر الوطنييــن فــي أربــع قطاعــات رئيســية فــي القطــاع الخــاص .أمــا
فــي الكويــت ،فســجلت الفجــوة فــي أجــور المواطنيــن وغيــر المواطنيــن
العامليــن فــي القطــاع الخــاص  1٬154دينــار كويتــي ( .29)3,000$USلــم تُ ــدرج
أجــور نســبة كبيرة مــن العمــال المنزلييــن المهاجريــن فــي كال البلديــن فــي
هــذه الحســابات.

 .4لمــاذا تعتبــر مراعــاة أجــور العمــال المنزلييــن
المهاجريــن ذات أهميــة خاصــة؟
مــن المعــروف أن العامــات المنزليــات المهاجــرات يتقاضيــن أجــوراً
منخفضــة بشــكل خــاص ،ســواء بالمقارنــة مــع المواطنيــن أو حتــى العمــال
المنزلييــن المهاجريــن مــن الرجــال .وذلــك نتيجــة االعتقــاد بأنهــن يتلقيــن
دفعــات عينيــة علــى شــكل طعــام ومســكن ،30أو أنهــن أقــل «مهــارة»
أو تعليمــاً مــن ســائر العمــال .بيــد أنــه ،فــي الواقــع ،يعــود ذلــك إلــى
أســباب أساســية ،منهــا االســتخفاف بأعمــال الرعايــة حيــث يتوقــع أنهــا
وغالبا مــا تكــون غيــر مدفوعــة األجــر؛ وكذلــك
مــن مهــام النســاء أساســاً
ً
نتيجــة ضعــف تنظيــم ســوق العمــل وضعــف القــدرة التفاوضيــة للعمــال
المنزلييــن بســبب العجــز فــي حريــة تكويــن الجمعيــات.31

تُ قــدم اتفاقيــة العمــل الالئــق للعمــال المنزلييــن (رقــم  )189والتوصيــة
(رقــم  )201لعــام  2011توجيهــات ُمحــددة بشــأن دفــع أجــور العمــال
المنزلييــن .وتقضــي بــأن يتمتــع هؤالء بتغطيــة الحــد األدنــى لألجر ،حيثمــا
محــددة مــن دون
كانــت مثــل هــذه التغطيــة موجــودة ،وأن تكــون األجــور ُ
تمييــز قائــم علــى الجنــس (المــادة  .)11كمــا وينبغــي أن يتلقــى العمــال
المنزليــون أجورهــم مباشــرة نقــداً وفــي فتــرات منتظمــة علــى األقــل مــرة
فــي الشــهر (المــادة .))1(12
وتُ تيــح االتفاقية للقوانيــن ،أو اللوائــح الوطنيــة ،أو االتفاقــات الجماعيــة،
أو قــرارات التحكيــم ،أن تفــرض دفــع جــزء محــدود مــن أجــر العامــل المنزلي
فــي شــكل مدفوعــات عينيــة ،ال تكــون أقــل مؤاتــاة من تلــك المطبقــة
عمومــاً علــى فئــات أخــرى مــن العمــال ،شــريطة اتخــاذ تدابيــر تضمــن
أن يوافــق العامل علــى مثــل هــذه المدفوعــات العينيــة وأن تكــون
لالســتخدام الشــخصي للعامــل ولمصلحتــه وأن تكون القيمــة النقديــة
المنســوبة لهــا عادلــة ومعقولــة (المــادة  32.))2( 12تنــص الفقــرة )2( 15
مــن التوصيــة رقــم  201علــى أن تُ ســدد المدفوعــات المســتحقة فــوراً
عنــد إنهــاء االســتخدام.33

ال بــد أن تخلو األســاليب المســتخدمة لتصميــم أو تعديــل أنظمــة الحــد
األدنــى لألجــور علــى المســتوى القطاعــي أو المهني مــن أي تحيــز
جنســاني ،وأال يتــم التقليــل مــن قيمــة بعــض المهــارات المتعلقــة بالعمــل
المنزلــي باعتبارهــا «نســائية» أو حتــى التغاضــي عنهــا ،بالمقارنــة مــع
المهــارات «الذكوريــة» التقليديــة.34

اعتبارا من  30أيلول /سبتمبر .2020
 29الكويت ،نظام معلومات سوق العمل ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،توزيع الموظفين حسب متوسط األجور الشهرية ،الجنسية (كويتي/غير كويتي) ،القطاع والجنس
ً
 30راجع على سبيل المثال األردن  -لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات -طلب مباشر نشر في عام .2021
 31راجع على سبيل المثال :منظمة العمل الدولية " ،قياس القيمة االقتصادية واالجتماعية للعمل المنزلي" ،موجز سياسة العمل المنزلي لمنظمة العمل الدولية رقم .2011 ،3
 32الفقرة  14من التوصية بشأن العمال المنزليين (رقم  )201لعام  2011تتضمن المزيد من التفاصيل عن الدفع العيني لنسبة محدودة من األجر.
.Landuyt and Ghosheh 33
 34راجع منظمة العمل الدوليةGiving Globalization a human face. General Survey on the fundamental Conventions, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 101st ،
 ،2012الفقرة . 706
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خالصات
ُيشــكل تأخيـــر وعـــدم دفـــع األجـــور قضيــة منهجيــة فــي الــدول العربيــة .وتُ عــد جائحــة كوفيد 19-فرصــة ســانحة لتقييــم الــدروس
المســتخلصة والتوصــل إلــى حلــول مبتكــرة إلعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل.
ونظــراً لنــدرة البيانــات الكميــة المتعلقــة بحجــم المشــكلة ،تُ عــد الحاجــة إلى توثيــق حــاالت تأخيـــر وعـــدم دفـــع األجـــور ،بمــا فــي ذلــك
اســتحقاقات نهايــة الخدمــة ،ضروريــة بحيــث تتيــح للســلطات المختصــة فــي بلــدان المنشــأ والمقصــد أن تواصــل الســعي لتحقيــق
ً
ونتيجة لتجزئة البيانــات المتعلقــة بحجــم المشــكلة وصعوبــة الوصــول اليهــا،
العدالــة للعمــال ،حتــى بعــد عودتهــم إلــى وطنهــم.
يمســي بنــاء السياســات والحلــول المســتهدفة مهمــة شــاقة.
ومــع ذلــك ،يمكــن اســتخالص بعــض االســتنتاجات الرئيســية ،ال ســيما بالنســبة لبلــدان المقصــد فــي الــدول العربيــة مــع اســتئناف
التوظيــف الدولــي (خاصــة للعمــال المنزلييــن المهاجريــن):
1 .علــى حكومــات بلــدان المقصــد اتخــاذ خطــوات فعالــة
لضمــان دفــع أجــور العمــال المغادريــن المســتحقة
واالســتحقاقات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك العمــال
الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي .قــد تشــكل اتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ،95التــي صادقــت عليهــا
دول عــدة فــي المنطقــة ،إطــاراً مفيــداً يكفــل اعتمــاد
القوانيــن والسياســات والممارســات وتنفيذهــا بشــكل
فعــال لتحقيــق هــذا الهــدف لجميــع العمــال ،بمــن فيهــم
العمــال المنزلييــن .وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الســياق إلــى
أن االتفاقيــة رقــم  95تهــدف إلــى ضمــان دفــع جميــع
األجــور والمزايــا المســتحقة للعمــال .ويمكن للحكومــات
دفــع األجــور بطريقــة ســريعة مــن خــال إنشــاء صندوق
تأميــن مــزود بالمــوارد يمكنــه تعويــض العمــال بشــكل
مباشــر فــي حالــة عــدم الدفــع ،ومــن ثــم طلــب الســداد
مــن الشــركات المســؤولة ،مــن خــال إجــراءات منفصلــة.
2 .تعتبــر آليــات تســوية المنازعــات الميســرة والســريعة
حاســمة لضمــان عــدم حرمــان العمــال الذيــن يغــادرون
بلــد المقصــد مــن العدالــة .ويقتضــي ذلــك اتخــاذ إجــراءات
عاجلــة مــن قبــل وزارتــي العمــل والعــدل لتعزيــز قدراتهمــا
اإلداريــة مــن أجــل التعامــل مــع حجــم المشــكلة وتوفيــر
الترجمــة التحريريــة والشــفوية مجانــاً ،وتيســير إجــراءات
التوكيــل ،وتقديــم المســاعدة القانونيــة ،وتشــجيع العمــال
علــى تســجيل الشــكاوى المتعلقــة بعملهــم .أمــا فــي
الحــاالت التــي يكــون فيهــا العامــل قــد عــاد بالفعــل إلــى بلــد
المنشــأ ،فيمكــن لبلــدان المقصــد النظــر فــي تمكينــه مــن
التقــدم بشــكوى ،إمــا مــن خــال توكيــل رســمي إلكترونــي
أو (علــى األقــل خــال هــذه الفتــرة غيــر المســبوقة) تمكينــه
مؤقتً ــا مــن تقديــم شــكوى فــي ســفارة بلــد المقصــد فــي
بلــده األصلــي.

3 .ونظــرا لكثــرة العمــال الذيــن لــم يحصلــوا علــى اســتحقاقات
نهايــة الخدمــة ،ال بــد مــن إعــادة تنشــيط المناقشــات
حــول الوصــول إلــى الحمايــة االجتماعيــة ،أو علــى األقــل،
التأكــد مــن الحفــاظ علــى هــذه االســتحقاقات خــال فتــرة
خدمــة العامــل (فــي حســاب منفصــل ال يمكــن لصاحــب
العمــل اســتخدامه) وتمكينــه مــن الوصــول إليهــا بســهولة
بعــد انتهــاء االســتخدام.
4 .على الرغــم مــن الصعوبــات المالية التي تواجهها المنشــآت
فــي المنطقــة نتيجة األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن
جائحــة كوفيــد ،19-ال بــد مــن تفــادي خفــض أجــور العمــال
دونمــا موجــب .ومــن الضــروري فــي هــذا الصــدد وضع حــد
أدنــى لألجــور دون تمييــز وتحيــز جنســاني .عمليــة تحديــد
الحــد األدنــى لألجــر هامــة أيضــاً  -بمــا فــي ذلــك التشــاور
مــع منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل؛ وكذلــك اآلليــات
المؤسســية لمراجعــة تأثيــر وتطبيــق الحــد األدنــى لألجــور.
5 .تســتلزم حمايــة أجــور العمــال المهاجريــن إجــراءات مــن
جانــب بلــد المقصــد .تســعى دول المنشــأ بطبيعــة الحــال
إلــى حمايــة مواطنيهــا مــن خــال وضــع حــد أدنــى لألجــور،
ممــا يــؤدي إلــى تحديــد هــذا األخير علــى أســاس الجنســية
وبالتالــي يفضــي إلــى التمييــز بيــن مختلــف مجموعــات
العمــال المهاجريــن.
6 .قــد يســاهم اعتمــاد سياســات وتشــريعات شــاملة
ً
كافــة
للمســاواة وعــدم التمييــز تغطــي العمــال
وتنفيذهــا بفعاليــة ،فــي الحــد مــن التمييــز فيمــا يتعلــق
باألجــور ،وتعزيــز المعاملــة العادلــة للمواطنيــن والعمــال
المهاجريــن ،وال ســيما العامــات المهاجــرات.

