
 

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
  

  ٢ رقم معلومات مذكرة
  

  للعمال المنزليين ت العملوق معايير
  

 
 لعمال المنزليين؟لساعات عمل ا لماذا وضع حد

 
 إعداد الطعام على مجموعة من المهام مثل  عملهمينطوي . خدمات قيمة وهامة لألسريونزليقدم العمال المن

 على حد سيامضنية، جسديا ونفوهذه المهام متطلبة و .والتنظيف ورعاية األطفال أو كبار السن من أفراد األسرة
 ما عادةو اً من جنوب شرق آسيا وأفريقيا،نساء األحيان غالبؤدي العمل المنزلي في  تالمنطقة العربية، في. سواء

 . فيهنيعمل في المنزل الذييعشن 
 

أكثر عرضة من  يونزليعتبر العمال المن،  العملذا ها فيهايتمن به والظروف التي مووالعمل الذي يقنوع  بسبب
 في عدد من الدول العمال المنزليينالستطالعات أجريت بين  وفقاو. طويلة جداًلساعات للعمل  ن العمالغيرهم م

ساعات العمل  تُعد ١. ساعة في األسبوع١٠٠ من كثرأل نوليون يعملز، فإن العمال المن٢٠٠١ عامالالعربية في 
 يتم منح تعويض عن ساعات العمل ، خاصة عندما الالعملسمة من سمات االستغالل في  بشكل مفرطالطويلة 
 .قدمونها على نوعية الخدمات التي ي أيضاًؤثر سلباً، وتلما تضر بصحة العوهي. اإلضافي

 
ي لعالقة العمل مع العامل  اليوم الواقعاعتبارات وقت العمل فيحاب عمل العمال المنزليين أن إدماج أصقد يرى 

ناحية  من. ياب المعلومات واألطر التنظيمية بشأن هذه المسائلغ  ظلخاصة في، المنزلي أمر غير مريح أو صعب
عالقة العمل، فهم ليسوا في وضع  الطرف األضعف في مبصفتهو: حمايةال إلى ينالعمال المنزلو  يحتاجأخرى،
للمعايير أدنى اً عدم وجود حدإن  .العمل أو رفض أداء واجباتهم تحديد وقت  من طلب أو اإلصرار علىيمكنهم
  . في حالة إساءة المعاملة واالستغاللالمعالجةب القانون يقوض أيضا الحماية الفعالة وسبل بموج

  

والسيما ، الراحة وأوقات الفراغالحق في "لديهم  دون تمييز، جميع العمال، أن لحقوق اإلنسان يؤكد اإلعالن العالمي
  ).٢٤ المادة" (دورية مدفوعة األجر في تحديد ساعات عمل معقولة وفي عطالت

  
لضمان احترام ضروري   في قوانين العمل وعقود العمل والتدابير العملية أمر ساعات العملمسألة بالتالي، يعد تناول

 إدارة عالقة  كيفية حولصاحب العمل لتوجيه  أيضاًوكذلك ، وضمان صحتهم ورفاههم،العمال المنزليينحقوق 
ي، مييز، والعمل الجبر العمل في مكافحة التم وضع حد لساعاتيساهم تصمي. منزليةالخدمات ال جودة العمل وضمان
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  أمراًتنظيم وقت العمل للعمال المنزليين ليسهو موضح أدناه، فإن  كماو .العملفي واالتجار ألغراض االستغالل 
 لدان في العديد من البالعمال المنزليين أمر قابل للتطبيق كما يتضح من حقيقة أن أيضاًهو   فحسب، بلمرغوباً

 2.هذه الحمايةب ونتمتعي
 
  

   العمل؟بالتحديد القانوني لوقت المتعلقما هو الوضع العالمي واإلقليمي 
 

 ٨٠أكثر من و على األقل، أنحاء العالم  في جميع منزلي مليون عامل٥٣، يوجد منظمة العمل الدوليةتقديرات ل وفقا
 مليون، ٢.١نحو وجود عمال المنزليين في الشرق األوسط بتقديرات عدد الوتفيد  .من النساء هم  من هؤالء المائةفي

 .ة على أساس البيانات المتاحة رسمياًي تقديرات تحفظيه وهذه ٣. مليون رجل٠.٨  مليون امرأة و١.٣من بينهم 
 

،  للعمال المنزليين٤ظروف العملب  الخاصةوطنيةالقوانين ال قديرات مع معلومات عن تغطيةهذه الت ربطمن خالل 
هم بأن ليحق )  في المائة من المجموع٣٩.٧أو  (امل منزليع مليون ٢٠.٩  حوالىدت منظمة العمل الدولية أنوج

 من يدحديتم ت)  في المائة٣.٦( مليون ١.٩ أن، ولاممن الع غيرهمية كاداألسبوعية الع  ساعات عملهميتم تحديد
 إنما .شروط أقل مواتاة من العمال اآلخرين ظل  في من أن ذلك يتم على الرغم- األسبوعية العادية همعمل ساعات

 ألكثر من نصف العمال التشريعات الوطنية  فياألسبوعية العادية  الوطنيةعملالساعات ل ال يوجد حداً أقصى
 في ، وقت العملفي مسألة انخفاض مستوى الحماية ويعزى ).في المائة  ٥٦.٦  مليون أو٢٩.٧ (المنزليين في العالم

العادية  ساعات العمل األسبوعيةب  الوطنية القائمة الخاصة المعايير منالعمال المنزليين  إلى استثناء،ولالمقام األ
 -  حيث األضعف في آسيا والشرق األوسط،تُعد التغطية هيالمستوى اإلقليمي،  على ٥.)يزل مليون عامل من٢٨.٢(

 6. عالمياًاألسبوعي العادي يكون غائباًالتحديد القانوني لوقت العمل  يكاد –ما تتوفر بيانات  بقدر
 

  مليون٢٥.٧(ع أنحاء العالم المنزليين في جمي  العمالارب نصفالعمل الدولية أيضا أن ما يق منظمةأظهرت أبحاث 
 .متتالية  ساعة٢٤استحقاق قانوني لفترة راحة أسبوعية ال تقل عن ب حاليا ونيتمتع) المجموع  في المائة من٤٨.٩أو 
وا في عدد من كان دهم، وإنالعاملين بأجر في بل من محميون على قدم المساواة مع غيرهمهؤالء العمال إن 

ذلك، فإن  ومع. العمال بشكل عامغيرهم من  الراحة األسبوعية من لجهة ظروف أكثر مالءمةالحاالت، يتمتعون ب
 حوالى. ة الخاصة بفترات الراحة األسبوعيةونيالقان ماحكزال هناك فجوة كبيرة في األالبيانات تظهر أيضا أنها ال ت

وفقا  أسبوعيةهم بأي فترة راحة حق ل ال  مليون في العالم،٢٣.٦في المنازل، أو   في المائة من جميع العاملين٤٤.٩
 . في آسيا والشرق األوسط هؤالءيعيش معظم ٧.للقانون الوطني

 
  نزليين؟ وقت العمل للعمال الميدحدتل األساسية المبادئما هي 

 
أيضا عندما هذا المبدأ ينطبق  .فترات الراحةوقت العمل والتمييز بين هو وقت العمل يد حدتل المبادئ األساسية من

عمل ه ساعات  اعتبارما يمكنحد بالتالي فإن تحديد وقت العمل يعني ت .فيه  يعملفي المنزل الذيعامل ال يعيش
 تحت تصرف صاحب يكون فيها العاملإلى الفترات التي " ت العملساعا"مفهوم يشير  .) أجرإلىيحتاج بالتالي و(

 .ه كما يشاءوقتاً في التصرف في ها العامل حريكون فيفترات الراحة، هي تلك التي  وبعكس ذلك، فإن .العمل
 

من أجل ضمان  اتخاذ تدابير ب١٨٩سي الخاص بوقت العمل المنصوص عليه في االتفاقية رقم األسامبدأ اليتمثل 
  عنتعويضالساعات العمل العادية، وب فيما يتعلق العمال مساواة في المعاملة بين العمال المنزليين وغيرهم منال
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 ينبغي أن تؤخذ الخصائص ،عند القيام بذلك .الراحة اليومية واألسبوعية واإلجازة السنوية العمل اإلضافي، وفترات
 .المميزة للعمل المنزلي في االعتبار

 
سرية أو  األ تقتضي الحاجة، كمالنداءات محتملة البقاء في المنزل من أجل االستجابة نالعمال المنزليو لغالبا ما يسأ

غير أنه يطلب إليه  .تهجع إلى غرفيجوز للعامل أن يمتنع عن تنفيذ أي مهام، وقد يرهذه الفترات  خاللفي . المنزلية
اسم ويشار إلى مثل هذه الفترات ب .لوقت كما يحلو له مقيدةبالتالي تكون حرية استخدام او تحت تصرف األسرةالبقاء 
 على  االحتياطية إلى الساعاتنظرعلى أنه ينبغي ال ١٨٩االتفاقية رقم تنص  ".تحت الطلب"أو " احتياطية "فترات

  . الوطنيةه القوانين واألنظمة تحدد الذيعمل إلى الحدأنها ساعات 
  

  عمال المنزليينبال معايير وقت العمل الخاص تصميم وتطبيق
  ٢٠١ والتوصية ١٨٩توجيه من االتفاقية 

 

 اإلضافيالقواعد المتعلقة بالعمل و )واألسبوعية يومية الأي حدود الساعات( العمل العادية ساعات تحديد • 

 متتالية ساعة ٢٤بحيث ال يقل عن الراحة األسبوعية الراحة اليومية و فترات حديدت  •

 .في حاالت استثنائية، واألسبوعية الراحة اليومية اللخ بشأن العمل القواعد • 

  األجرالمدفوعة اإلجازة السنوية • 

 على أهبة االستعداد قواعد الخاصة بوجود العامل التحديد • 

الراحة اليومية  خالل فترات أفراد األسرة مع أو في المنزل على البقاء عمال المنزليين العدم إجبار ضمان • 
 اإلجازات السنوية أوعية الراحة األسبوو

 عقد العمل في وقت العمل باالشتراطات الخاصة بما في ذلك • 

 االحتياطفترات و العمل، والعمل اإلضافي ساعات تسجيل • 

 

  .٢٠١ من التوصية رقم ١٣  إلى٨الفقرات من و، )ب(٩و ١٠ المادتان، ١٨٩راجع االتفاقية 
  


