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1  

  مقدمة

على إدراج بند يتعلق ) ٢٠٠٨مارس  /آذار( ٣٠١مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورته وافق  . ١
) ٢٠١٠( تسعين لمؤتمر العمل الدوليفي جدول أعمال الدورة التاسعة وال عمال المنزليينبتوفير العمل الالئق لل

 .بهدف وضع معايير العمل

وتستمد هذه . إحدى أقدم المهن وأآثرها أهمية بالنسبة إلى ماليين النساء في العالم عمل المنزليشّكل اليو . ٢
وفي المجتمعات . ستبعادالمهنة جذورها من التاريخ العالمي للعبودية واالستعمار وغير ذلك من أشكال اال

خارج نطاق  ًاجيد سيرًااالقتصاد يسير حتى  ًاحيوي ًاأمر المنزلثة، ُتعتبر أعمال الرعاية المقدمة في الحدي
ويستند هذا . يزداد في المناطق آافة أعمال الرعايةوخالل العقدين األخيرين، لم ينفك الطلب على . األسرة

واالفتقار في آثير من جتمعات وتكثيف العمل االتجاه إلى اإلدماج الكبير للنساء في القوى العاملة وشيخوخة الم
. عدم آفاية هذه التدابير وأتدابير السياسة العامة التي تسمح بالتوفيق بين الحياة األسرية والعمل األحيان إلى 
 نسبة آبيرة من القوى العاملة، السيما في البلدان النامية وعددهم في تزايد مستمراليوم  ال المنزليونمويشكل الع

 .تى في العالم الصناعيح -

فتقر إلى التنظيم، وال يزال الكثيرون من العاملين في الخدمة يقّدر حق قدره ويال  عمل المنزليال أنغير  . ٣
وتعّج وسائل اإلعالم بقصص . المنزلية يعانون من آثرة العمل وال يحظون إال بالقليل من األجور والحماية

المهاجرون  المنزليون ي أماآن العمل، والتي يقع ضحيتها العمالتروى عن حاالت سوء المعاملة واالستغالل ف
 عملمن األطفال يعملون في ال جدًا وفي العديد من البلدان، نرى عددًا آبيرًا. الذين يعيشون في أماآن عملهمو
 .منزليال

العمالة بشكل أساسي، ضربًا من ضروب  عمل المنزلي بأجر يبقىال أنواقع الحال هذا جزئيًا إلى  وُيعزى . ٤
في هذا  والمستخدمون. كون في مصنع أو في مكتب بل في المنزلعمل المنزلي ال يفال. في بلدان آثيرة المحجوبة

وهم ال يعملون إلى جانب عمال . المجال ليسوا من المعيلين الذآور بل من النساء في الغالبية الكبرى من الحاالت
ة إلى م ال يرمي إلى إنتاج قيمة مضافة بل إلى توفير الرعايعمله أنآما . عزلة في أماآن مغلقةفي آخرين بل 

الشؤون المنزلية التي تقوم بها المرأة عادة ضمن أسرتها من دون  عمل المنزليشمل الوغالبًا ما ي. ماليين األسر
وغير  حق قدره من حيث قيمته النقدية وغالبًا ما يكون غير رسمي عمل المنزليال قدريلماذا ال  يفسروهذا . أجر
ندرج في اإلطار ، وبالتالي ال يالمنظمة أشكال العمالة خالفشكًال  عتبرأن يإلى  عمل المنزلينزع الوي. موثق

ونتيجة ذلك، ". السيد والخادم"من العالقة القائمة بين  يستمد جذوره هأن، بالرغم من الساريةالعام لقوانين العمل 
 المالمنزلي، مما يجعل العاالستخدام إلى عالقة تحديدًا طرق هناك العديد من النصوص التشريعية التي ال تت

 .عرضة لمعاملة غير منصفة وغير عادلة وتعسفية في غالب األحيان المنزليين

، ١٩٤٨ففي عام . من شواغل منظمة العمل الدولية منذ نشأتها ظروف العمال المنزليينآان تحسين و . ٥
قرارًا  ت، اعتمد١٩٦٥وفي عام  .١عاملين في الخدمة المنزليةاستخدام ال شروطاعتمدت المنظمة قرارًا بشأن 

أول دراسة  ١٩٧٠ألول مرة في عام  نشرتفي حين  ،٢يدعو إلى اتخاذ إجراء معياري في هذا المجال
ويوفر برنامج العمل الالئق سبيًال جديدًا وواعدًا  .٣استقصائية حول وضع العاملين في الخدمة المنزلية في العالم

وضع معيار بشأن توفير العمل  أنومن ش. وتوفير ما يستحقونه من احترام العمال المنزليين هتمام إلىلجذب اال
أن يتيح أمام منظمة العمل الدولية أال تكتفي بتحديد أوجه انعدام االمتثال فحسب، بل أن  المنزليين مالالالئق للع

                  
دولي     ١ ال    :مكتب العمل ال دو    محضر األعم دولي، ال امن عشر  ، الملحق  ١٩٤٨، ٣١رة ، مؤتمر العمل ال دها       :الث رارات التي اعتم الق

  .٥٤٦- ٥٤٥، الصفحتان المؤتمر
  .٢١-٢٠، الصفحتان ١، اإلضافة ١٩٦٥يوليه / ، تموز)جنيف( النشرة الرسمية: مكتب العمل الدولي   ٢
دراسة استقصائية من إعداد مكتب : ر الخاصةالعمالة وشروط استخدام العاملين في الخدمة المنزلية لدى األس: "مكتب العمل الدولي   ٣

  .٤٠١-٣٩١، الصفحات ١٩٧٠أآتوبر / ، تشرين األولمجلة العمل الدولية، وردت في "العمل الدولي



 المنزليين مالمن أجل العالعمل الالئق 

 2 

لعاملين الذين هم في أمّس الحاجة إلى الدعم تنظيمًا وبناءة حول آيفية تنظيم هذه الفئة من ا تقدم إرشادات محددة
 . فعاًال

معلومات من آافة  ، ويوفرفي المؤتمر عمل المنزلييهدف هذا التقرير إلى تسهيل مناقشة موضوع الو . ٦
من أجل  خاصةجهود  بذلتوقد . أنحاء العالم يمكن أن تكون ذات منفعة عند الرد على االستبيان المرفق به

التي بدأت تظهر في عدد من  ،مال المنزليينالقوانين واللوائح االبتكارية واألآثر ترآيزًا على الع ودراسةتحديد 
 .البلدان

استمرارية  عامًال في عمل المنزلي في عالمنا اليوم باعتبارهلل المتجددةيشدد الفصل األول على األهمية و . ٧
العاملين في الخدمة ا يسّلط الضوء على أن آم. المجتمعات والسير السلس ألسواق العمل على مستوى العالم

والعاملين  عمل المنزلييتسم بانحجابهم آمستخدمين بالرغم من عدم تجانس اليتقاسمون مصيرًا مشترآًا  المنزلية
اعتماد معايير عمل دولية محددة تنهض  بالدعوة إلىويختتم الفصل . هم يعملون داخل المنزلننظرًا أل ،فيه

 .بما في ذلك الحماية االجتماعية ،مال المنزليينللعبالعمل الالئق 

، السيما تلك التي العمال المنزليينتشمل الفصل الثاني معايير العمل الدولية القائمة التي ويستعرض  . ٨
 مالآما يناقش استخدام وسائل المرونة التي يمكنها أن تستبعد الع. المبادئ والحقوق األساسية في العملتجّسد 

هيئات اإلشراف في منظمة العمل  مدى تأآيدويشدد الفصل على . طاق تنفيذ صكوك العمل الدوليةمن ن المنزليين
من الحماية التي تنص عليها  الذين يؤدونهال تشّكل سببًا آافيًا الستبعاد  عمل المنزليخاصية ال أنعلى الدولية 

 .ابه حق لهميمعايير العمل الدولية والتي 

. ويتضمن دراسة عن التقنيات والتعاريف التنظيمية عمل المنزليتنظيم ال ويتناول الفصل الثالث طرائق . ٩
 معالجةاهتمام خاص إلى الدول األعضاء التي حاولت  ُيولىفي الفصلين الرابع والخامس، آما وفي هذا الفصل، 

تحليل آما تم استكمال . من خالل تقديم ردود قانونية معدة حسب آل سياق المنزليين مالظروف استخدام الع
 .لسياسات والبرامج المكرسة وأثرها، بتحليل احيثما أمكن، ل المنزليينامالتدابير القانونية الوطنية المتعلقة بالع

في القوانين المتعلقة بشروط  العمال المنزليينيستعرض الفصل الرابع نطاق وطبيعة عملية إدراج و . ١٠
عالقة ستخدام واألجور وساعات العمل وى عقد االعل المنظماالستخدام األساسية، بما في ذلك إضفاء الطابع 

 .تحت سقف واحد العيش

التي لطالما اسُتبعد منها  ،الحماية الجماعيةالتأمين ومجموعة من آليات  ويستعرض الفصل الخامس . ١١
السالمة والصحة المهنيتين حماية وهو يناقش بالتفصيل التحدي الكامن في توفير . العاملون في الخدمة المنزلية

إجازة الحمل واألمومة الرتباطها الوثيق بهذه المجموعة المهنية التي قضية ، ويتطرق أيضًا إلى المنزليين لاملعل
 .يغلب عليها العنصر النسائي

 والرقوينظر الفصل السادس في الروابط القائمة بين الهجرة للعمل في الخدمة المنزلية والعمل الجبري  . ١٢
المهاجرين أآثر  المنزليين ط الضوء على الظروف التي تجعل العمالوهو يسّل. والظروف الشبيهة بالرق

عرضة للعمل الجبري، ويشير إلى عدد من المبادرات الوطنية والثنائية والدولية الرامية إلى حماية العمال 
 .التعسفيةالمهاجرين فعليًا من المعاملة 

تضمن االنتصاف  ،تقديم الشكاوىللمنال وسهلة افعالة آليات وإجراءات إلى اعتماد الفصل السابع  ويدعو . ١٣
 هموأصحاب عمل العمال المنزليينوهو يشدد على أهمية استثارة وعي . نو، بمن فيهم المهاجرللعمال المنزليين

تقديم الشكاوى، بما  وآليةآما يتم مناقشة دور تفتيش العمل . العمل إنفاذ تشريعاتمن أجل ضمان على السواء 
 .طة بحقوق اإلنسانفي ذلك اآلليات المرتب

على  في نهاية المطافيتوقف  ل المنزليينامتحقيق العمل الالئق للع أنإلى أن يبّين الفصل الثامن  ويسعى . ١٤
وبالرغم من العراقيل العديدة، بما فيها القيود القانونية . العمل الجماعيوالضلوع في تنظيم القدرتهم على 

ل العاملون في الخدمة المنزلية في آافة أنحاء العالم أن يأخذوا في أسر خاصة، حاو العمال المنزليين وانعزال
ويستعرض الفصل هذه التجارب ويقدم بعض . التنظيمبزمام األمور فيما يتعلق بحياتهم المهنية من خالل 

 .هذه الحقوق ممارسة فعالة العمال المنزليينضمان إمكانية ممارسة االقتراحات الرامية إلى 

 بشأنع لمحة عامة موجزة عن المساعدة التقنية التي توفرها منظمة العمل الدولية يقدم الفصل التاسو . ١٥
وهو يناقش االستراتيجيات التي تم . منذ ظهورها خالل حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عمل المنزليال

الدولية في هذا ردًا على ثالثة شواغل رئيسية قادت الكثير من عمل منظمة العمل  األقاليموضعها في مختلف 
 .للعمال المنزليينوالتنظيم الجماعي  والممارسةوالثغرة القائمة بين القانون  عمل المنزليال" انحجاب: "المجال
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سيبقى مجرد وعد، ما  ل المنزليينامتوفير العمل الالئق للع أنمفادها فرضية إلى الفصل العاشر ويستند  . ١٦
واستنادًا إلى التجربة التنظيمية الخالقة في . اإلطار التشريعيمن أجل تحسين  ةمتضافر اتلم يتم اتخاذ إجراء

ومن شأن هذه . المنزليين لامتوفير العمل الالئق للع بشأنآافة أنحاء العالم، يقترح الفصل إعداد اتفاقية جديدة 
هنًا بتوافر ، رالفصل يدعوآما  .عمل المنزليحول تنظيم ال اإلرشاداتاالتفاقية أن تضع المبادئ والحقوق وتقدم 

التعاون التقني دعمًا للتنظيم  تعزيزبرنامج عمل مستهدف وممول تمويًال جيدًا من أجل  إلى اعتماد الموارد،
 .عمل المنزليالمحدد لل

من  ١٠وسيعالج المؤتمر هذه المسألة بموجب إجراء المناقشة المزدوجة المنصوص عليها في المادة  . ١٧
ووفقًا لهذه المادة، يعد المكتب هذا . من النظام األساسي للمؤتمر ٣٩دة النظام الداخلي لمجلس اإلدارة والما

 ٣٩من المادة  ١إلى الفقرة ويسترعى انتباه الحكومات . التقرير واالستبيان آأساس لمناقشة تمهيدية في المؤتمر
نظمات تمثيًال أن تستشير أآثر الم"ظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، التي يطلب فيها من الحكومات من الن

ارة في شن تتجلى نتائج هذه االستوالمفترض أ. "يغة النهائية لردودهاألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الص
  .ويطلب من الحكومات أن تذآر في ردودها أسماء المنظمات التي استشارتها. ردود الحكومات
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  األولالفصل 

  خصوصية العمل المنزلي في االقتصاد العالمي 
  تحدي العمل الالئق :المعاصر

  :المنزلي خصوصية العمل
  ظاهرة متعددة األوجه لكنها عالمية

  عبر الزمن المنزلي العمل
وهو . بالنسبة إلى نساء آثيرات في بلدان عديدة أقدم المهن وأآثرها انتشارًا ىحدأهو  المنزلي إن العمل . ١٨

 ، في تجلياتهالمنزليويمثل العمل . ١لعالمفي ا االستعبادواالستعمار وغير ذلك من أشكال  الرقمرتبط بتاريخ 
. ٢ثنية واألصل والفئة االجتماعية والجنسيةالمعاصرة، ظاهرة عالمية تؤبد الطبقية على أساس العرق واإل

 مد من األسرة بال أجر في إطار مسؤولياتهافرأبأجر أو  مستخدمونسواء قام بها  -اية داخل األسر وأعمال الرع
وازداد الطلب . أعمال ال غنى عنها بكل بساطة لسير االقتصاد خارج األسرة - ٣"محبةمن باب ال"األسرية و

على أعمال الرعاية في السنوات األخيرة بسبب تزايد مشارآة المرأة في القوة العاملة والتغيرات في تنظيم العمل 
ة وتأنيث وميمرعاية العبين العمل واألسرة وتراجع خدمات السياسات التوفيق  واالفتقار إلىوتكثيف العمل 
  .جتمعاتالم شيخوخةالهجرة الدولية و

 يعتبرن تقليديًاغير ماهر ألن معظم النساء  إذ يعتبر عمًال. غير أن العمل المنزلي ال يقدر حق قدره . ١٩
لذلك، . قادرات على القيام بذلك العمل، والمهارات التي يتعلمنها من النساء األخريات في المنزل تعتبر طبيعية

ما تكشف الدراسات  وفي المقابل، غالبًا. ى هذا العمل بأجر، يظل غير مقدر حق قدره ورديء التنظيمما يؤدعند
الذي يستوجب االعتراف  ٤الشاق مإيمانهم بكرامة عمله ، عنفرصة التعبير المنزليينعمال لالتي تتيح ل

  . واالحترام ويحتاج إلى التنظيم

  المنزلي مدى انتشار العمل
ومن األسباب الرئيسية لعدم توافر بيانات . في العالم العمال المنزليينمع بيانات عن عدد من الصعب ج . ٢٠

دقيقة وقابلة للمقارنة انتشار العمل المنزلي غير المسجل، وما يعقب ذلك من مشاآل نقص اإلبالغ، وتنوع 
عدم حساب العمال  في االستقصاءات اإلحصائية، واعتياد اإلحصاءات الوطنية على المنزليتعاريف العمل 

". الشخصيةوالمجتمعية واالجتماعية الخدمات نشطة أ"المنزليين آفئة على حدة وإنما تسجيلهم ضمن أبواب مثل 
ففي البلدان النامية، يمثل : آبيرة من القوة العاملة يستوعب نسبًا المنزليغير أن البيانات المتاحة تظهر أن العمل 

                  
  :انظر   ١

A. Fauve-Chamoux (eds.): Domestic service and the formation of European identity: Understanding the 
globalization of domestic work, 16th – 21 st centuries (Bern, Peter Lang, 2004). 

 : انظر   ٢
J. Andall: Gender, migration and domestic service (Aldershot, Ashgate, 2000); ILO: A rapid assessment of 
bonded labour in domestic work and begging in Pakistan, Working Paper, Collective for Social Science 
Research, Karachi (Geneva, Mar. 2004). 

  :انظر   ٣
D.E. Roberts: “Spiritual and menial housework”, in Yale Journal of Law and Feminism (1997), Vol. 9, No. 51. 

 .١٧ الصفحة ،نفسه رجعالم   ٤



 المنزليين مالمن أجل العالعمل الالئق 

 6 

مقارنة بالبلدان الصناعية ) وذآورًا إناثًا(لمائة من مجموع العمالة في ا ١٠و ٤العمل المنزلي ما بين 
من الرجال يستخدم، في  آبيرًا ومع أن عددًا. في المائة من مجموع العمالة ٢٫٥و ١تتراوح النسبة ما بين   حيث

لعمال ا منبعض البلدان، في المنازل الخاصة، آبستانيين وحّراس وسائقين، تمثل النساء األغلبية الساحقة 
  ).١-١الجدول (المنزليين 

 ونالمنزليالعمال   :١-١ الجدول

  )سنوات مختارة(من مجموع العمالة، بحسب الجنس مئوية آنسبة  ٥

نسبة النساء من مجموع  النساء  الرجال المجموع 
 ٢٠٠٦العمالة المنزلية 

(%)  1995  20002006199520002006 1995 2000 2006 

 92,4 18,31 18,51 18,05  0,31 0,82 0,89   7,94 7,93  7,42 ناألرجنتي

 74,2 12,80 9,80 10,14  2,30 0,90 0,98  5,90)ب(  3,70)أ(  3,74 بليز

 – – 13,17 13,70  – 0,44 0,80    –  6,06 6,70)ج( بوليفيا

 93,3 17,10 18,73 –  0,90 0,92 –  7,70)ب( 7,64)د(  – البرازيل

 – – 15,80 –  – 0,90 –   – 6,10)د(  – يليش

 91,7 17,79 17,56 15,50  1,21 0,92 1,40   7,17 6,17  5,60 آوستاريكا

 89,6 9,78 15,18 –  0,40 0,81 –   4,16 6,35  – إآوادور

 90,1 10,63 9,88 10,30  0,84 0,49 0,40   5,01 4,32 4,30)ه( السلفادور

 90,7 9,78 – –  0,70 – –   5,26 –  – إثيوبيا

 – 4,50 – –  0,80 – –  2,50)ب( –  – فرنسا

 94,1 3,49 3,03 3,57  0,31 0,34 0,25   1,78 1,56  1,66 لإسرائي

 – – – –  – – –  2,67)ب( 2,24  2,13 لكسمبرغ

 90,9 10,34 11,55 9,46  0,54 0,78 0,44   4,16 4,47  3,35 المكسيك

 87,1 15,53 14,48 16,30  0,98 1,21 1,07   6,19 5,66  5,98 بنما

 79,7 16,13 17,56 –  3,05 3,11 –   8,66 9,36  – جنوب إفريقيا

 90,9 8,63 6,67 7,11  0,59 0,49 0,62   3,85 2,75  2,84 إسبانيا

 83,0 2,40 2,81 2,87  0,29 0,43 0,04   1,24 1,47  1,24 سويسرا

 92,5 18,88 20,12 –  1,36 1,61 –   8,69 9,49  – أوروغواي

  .   ١٩٩٨  )ه(.    ٢٠٠٢  )د(.    ١٩٩٦  )ج(.    ٢٠٠٥  )ب(.    ١٩٩٩  )أ(
واعتمدت. غواستخدمت التقديرات الرسمية في حالة سويسرا ولكسمبر. في غياب مصادر أخرى، استخدمت استقصاءات القوة العاملة الستخراج هذه البيانات

.فقط ٢٠٠٠شيلي على إحصاء السكان، آما فعلت البرازيل لكن بالنسبة للعام 

 .٢٠٠٨يه نيو /، حزيرانwww.laborsta.ilo.org  :وقع اإللكترونيالتابع لمنظمة العمل الدولية، بيانات مستقاة من الم اتاإلحصاءمكتب : المصدر

  يونالعمال المنزل
في السنوات الثالثين الماضية في تزايد انتشار  المنزليتمثل أحد أبرز التحوالت في خصائص العمل  . ٢١

، ٧وبلدان الخليج والشرق األوسط ٦فمعظم العمال المنزليين اليوم في عدة مناطق، مثل أوروبا. العمال المهاجرين
   اـدان أمريكـن بلـة في البلدان الصناعية وعدد متزايد مـبخاصاهرة أخرى، وـوتتمثل ظ. اجراتـاء المهـن النسـم

                  
  .لتي لديها أشخاص مستخدمونإلى األسر ا  Laborstaتشير قاعدة إحصاءات العمل   ٥
 .M. Galotti: The gender dimension of domestic work in Europe (ILO, forthcoming)  :انظر   ٦
ي   العمل  نطاق  يختلف    ٧ ا  المصادر  تتفق  لكن  المصدر،  حسب المنزل ى  آله ة  أن عل ال  غالبي زليين  العم م  المن ذه    النساء  من  ه في ه

 .ILO: Gender and migration in Arab states: The case of domestic workers (Geneva, June 2004)  :انظر. المناطق
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الذين يعملون لدى أآثر من صاحب عمل واحد أو لدى صاحب  المنزليينعمال ال، في ارتفاع نسبة ٨الجنوبية
وبخصوص سن العمال المنزليين، توجد فتيات شابات إلى . أسرة صاحب العملعمل واحد لكنهم ال يعيشون مع 

، تفيد التقارير بأن العمال المنزليين األطفال القانونيين يشكلون أغلبية ففي غانا مثًال. ت أآبر سنًاجانب فئا
بأن الفئة المتوسطة  ،آوت ديفوار ،، وتفيد دراسة بشأن أبيدجانفي الخدمة المنزليةالمستخدمين في قطاع العمل 

أخرى، تتراوح أعمار جل العمال المنزليين في ومن ناحية . ٩عادة ما تلجأ إلى فتيات دون سن العشرين الدنيا
سنة، بينما تبلغ أعمار العمال المنزليين المهاجرين في األردن  ٤٩و ٢٩القرن الجنوبي من أمريكا الالتينية بين 

  .سنة فما فوق ٣٠

  العمل في المنزل
صنفة بحسب الم"لقاء االضطالع بمجموعة من المسؤوليات األسرية  أجرًا المنزليون عمالاليتقاضى  . ٢٢

غير أن العمل الذي يضطلع به العمال المنزليون ال . والمنزل هو مكان العمل. في المنازل الخاصة "الجنسنوع 
ويمكن أن يقوم العمال المنزليون بالطبخ . ويعكس ثنائية العمل واألسرة" سوق العمل"يتطابق والتصور العام لـ

قد ال تكون محددة  مهامن أو حتى الحيوانات األليفة، وهي والتنظيف ورعاية األطفال أو المسنين أو المعوقي
" رعاية" فتعبيروالمصطلحات ذاتها واسعة الداللة، . بمرور الزمن بوضوح في البداية ويمكن أن تتغير آثيرًا

المهام عالوة على ذلك، قد تبدو . تحمل المسؤولية الرئيسية عن تربيته بينومرافقته  بينتراوح يطفل يمكن أن 
، افرنس ضد سيليادينفي قضية (وفي الواقع، أقرت إحدى محاآم الدرجة األولى في فرنسا . نهاية بال يانًاأح

بأن الشخص الذي يبقى في المنزل مع األطفال يبدأ  )األولى من نوعها أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
وفي بعض البلدان، يقوم  .غم فترات الراحةل إلى الليل، رفي الصباح الباآر وقد يواصل العمبالضرورة العمل 

عدد آبير من العمال المنزليين بأعمال البستنة أو الحراسة األمنية في المنازل الخاصة، ويعمل غيرهم آسائقين 
  .وينزع الرجال إلى تأدية أشكال العمل هذه. لألسرة

في ما يكون أجر العمال المنزليين  وغالبًا. منتقص القيمة من الناحية النقدية المنزلي العملعلى العموم، و . ٢٣
وهو  - في سوق العمل، إال إذا آان العمل غير مدفوع األجر في األسرة  عملهمأدنى مما يربحه أصحاب تعريفه 

وتتجسد آيفية التعامل مع العمل . ما قد يشمل اضطالع النساء تقليديا برعاية األطفال أو أفراد األسرة المسنين
. في النزعة التاريخية القوية إلى دفع أجور العمال المنزليين عينًا ملموسًا تجسيدًاالمنزلي بأشكال مختلفة 

  . من األجر العيني شكًال ، آان الطعام والمأوى يعتبران دائمًامع األسرة وبالنسبة إلى العمال المنزليين المقيمين

ى أساس الجنسية ونوع عل المنزليينعمال الوجود تمييز في األجور بين بدورها وتبين بعض األدلة  . ٢٤
أعلى من غيرها بصرف النظر عن  مناطق يبدو أن بعض الجنسيات تتقاضى أجورًابعض الوفي . الجنس

نيين يتقاضون ي، تفيد التقارير بأن العمال المنزليين الفلبففي ماليزيا مثًال. مستوى التعليم أو الكفاءة أو الخبرة
. ١١أعلى من السريالنكيين واإلثيوبيين ا يتقاضون في األردن أجورًا، بينم١٠أعلى من العمال اإلندونيسيين أجورًا

فقد ال يتقاضى العمال المنزليون أجورهم حتى . نين شائعتيآما يمثل عدم دفع األجور أو التأخر في دفعها مشكلت
المنزليون نهاية فترة خدمتهم، التي قد تدوم سنوات، ويمكن خصم مبالغ مقابل األضرار التي تسّبب فيها العمال 

  . أثناء عملهم أو آشكل من أشكال السلطة

                  
 :انظر   ٨

J. Rodgers: “Cambios en el servicio doméstico en América Latina”, in N:E: Valenzuela (ed.): Trabajadores 
domesticas: un largo camino hacia el trabajo decente (Santiago, ILO, 2008), p. 20; and M. Díaz Gorfinkiel: The 
situation of migrant and non-migrant domestic labour in Latin America and ILO’s work in the region (ILO, 
2008). 

 :انظر   ٩
M. Jacquemin: “Travail domestique et travail des enfants, le cas d’Abidjan (Côte d’Ivoire)”, in Revue Tiers 
Monde (Paris, Armand Colin, 2002), Apr.–June, pp. 307–326. 

  :انظر   ١٠
I. Josiah, et al.: Protection of foreign domestic workers in Malaysia: Laws and policies, implication  
and intervention, Programme consultation meeting on the protection of domestic workers against the threat  
of forced labour and trafficking, Hong Kong, China, 16–19 February 2003, p. 13, at www.asera-
aspac.net/upload_files/9/Protection%20of%20Foreign%20Domestic%20Workers%20in%20Malaysia.pdf.  

 .١٨، ص )٢٠٠٤بيروت، ( وضع العمال المنزليين :رة في الدول العربيةالمرأة المهاج: وليةمنظمة العمل الد   ١١
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  صاحب العمل
ما يعكس مهم من الفئات القليلة من العمال الذين عادة ما يكون صاحب عملهم امرأة،  المنزليونعمال ال . ٢٥

بصرف النظر عّمن يدفع بالفعل أجر  ،هو المسؤولية التقليدية للمرأة" المنزلي"فكرة أن العمل في المجال 
 وفي غياب قوانين عمل نافذة بالفعل، يظل العمال المنزليون معتمدين على نزاهة أصحاب عملهم بدًال. لالعام

  . من اعتمادهم على قاعدة قانونية مقبولة تقر بكرامتهم آبشر

. في المنزلالرعاية غير أن صاحب العمل ال يكون بالضرورة صاحب عمل خاص حتى إن ُقدمت  . ٢٦
لرعاية المسنين في المنزل، يمكن اعتبار الوسيط الحكومي صاحب العمل، آما  دعمًا وعندما تقّدم الدولة مثًال

ر الوآاالت حسنة التنظيم وسيلة إلضفاء طابع وقد توف. ١٢)الثامنانظر الفصل (حدث في الواليات المتحدة 
على  ن وضعها آليًام بدًال متكافئًا ، وفرض لوائح فعلية توزع التكاليف توزيعًاالمنزليرسمي على عالقة العمل 

  .الرصد واإلنفاذ إجراءات سيرعن ضمان حسن  عاتق العامل المنزلي، فضًال

  في الخدمة المنزليةمنزل العامل 
. هو ذاته مكان إقامته لمنزليةفي الخدمة ااألسر في شتى أنحاء العالم، يكون مكان عمل العامل  ماليينفي  . ٢٧

العامل وتنقالته الشخصية، ويمكن أن يؤثر  يةر على استقاللوللعيش والعمل في منزل صاحب العمل تأثير آبي
عندما  المنزليومن نتائج ذلك أن العامل . ةأسر تأسيسذلك على القرارات المتعلقة بمستقبله، بما في ذلك قرار 

  .١٣يبلغ سن التقاعد قد ال يكون له أبناء يقدمون له الدعم الشخصي أو المالي

  حاالت اإلساءة
المبّلغ عنها على  المنزليين، عمالالاإلساءة إلى عمل الدولية قلق خاص بشأن حاالت يساور منظمة ال . ٢٨

ن بصفة خاصة يمعرض مع األسرةالمقيمون و المهاجرون وعادة ما يكون العمال المنزليون. نطاق واسع
غ بشكل ويبل. لمختلف أشكال سوء المعاملة في مكان العمل، وهو ما أدى في أسوأ الحاالت إلى وفاة العمال

آما . ١٤نابيةلفظية مثل الصراخ والشتائم المتصلة بجنسية العامل أو عرقه واستخدام ألفاظ  إساءاتمتكرر عن 
ُسجلت ضروب شتى من االعتداء الجسدي الذي قد يحدث في بعض الحاالت أمام أطراف أخرى بهدف إذالل 

انتشار التحرش واالعتداء  هر أيضًاويظ. دون أن يتعرض المعتدي للعقاب ،العامل أو إجباره على الخضوع
، عواقب وخيمة طويلة األمد على صحة اإلساءةالجنسيين، ويمكن أن تترتب عنهما، آما عن جميع ضروب 

  . ١٥فتياتمن الالعمال المنزليين، خاصة عندما يكون الضحايا 

  سياسات خدمات الرعاية العامة 
  في االقتصاد الجديد

والسياسات العامة . بالسياسات العامة وثيقًا ارتباطًا المنزليين عمالالإلى  يرتبط مدى إسناد أعمال الرعاية . ٢٩
، وتمّكن العمال من التوفيق بين مسؤولياتهم التي تعتبر رعاية األطفال الصغار والخدمات األسرية استحقاقًا

رات المتاحة وعلى الخيااألسرية وحياة الناس االقتصادية واألسرية، تؤثر مباشرة على التوازن بين عمل 
وعلى سبيل المثال، تؤدي السياسات التي تعترف بالمسؤوليات األسرية للعمال إلى وضع ترتيبات تدعم . أمامهم

واعتمدت بعض البلدان نهج تخفيض ساعات العمل العادية . تنظيم العمل وساعات العمل واإلجازات األسرية
 .لجميع العمال

بيد أنه نظرًا . وقت، بهدف تيسير التوفيق بين العمل واألسرةويتمثل نهج آخر في تشجيع العمل لبعض ال . ٣٠
 خدماتوتمثل . ما ال يكون طوعيًا أن العمل لبعض الوقت مقترن بإيرادات وفرص مستقبلية أدنى فإنه غالبًاإلى 

ز مالية م بلد ما حواففإذا قد. آخر بالنسبة إلى األسر مهمًا سياسيًا خارج المنزل خيارًاالمدعمة رعاية األطفال 
                  

  :انظر   ١٢
L. Delp and K. Quan: “Homecare worker organizing in California: An analysis of a successful strategy, in Labor 
Studies Journal (2002), Vol. 27 No.1, p.23. 

 .M. Diaz Gorfinkiel, op. cit., p.25   :انظر   ١٣
  :انظر   ١٤

ILO: Costa Rica: Female labour migrants and trafficking in women and children, Series on Women and 
Migration No. 2 (Geneva, 2002), p. 23. 

   .M. Díaz Gorfinkiel, 2008, op. cit., p. 24 :انظر   ١٥
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خدمات رعاية األطفال المؤسسية، يحتمل أن يقل اعتماد العمال ذوي المسؤوليات األسرية على ترتيبات  تشجع
بأهمية تربية  العام وقد تدل تلك السياسات على االعتراف. ١٦في المنزلاألمهات بقاء الرعاية الخاصة أو على 
 .ناّبدها الوالدا يخفض التكاليف التي يتك، مماألطفال بالنسبة للمجتمع

 اقتصاديًا" ويمثل دفع أجر لعمال منزليين يضطلعون بالتدبير المنزلي ورعاية األطفال والمسنين حًال . ٣١
تميل إلى اعتماده األسر مزدوجة الدخل المنتمية إلى الطبقة المهنية الوسطى، في العديد من اقتصادات " جديدًا

عن منال معظم  ، وإن آان هذا الخيار بعيدًااألسرية ل والحياةالسوق الصناعية، من أجل تحقيق التوازن بين العم
 دون شك آبير إلى حدوفي هذه االقتصادات، تفيد التقارير بأن قرار استخدام عامل منزلي يتوقف . األسر العاملة

 . ١٧على مدى توافر مرافق اجتماعية بالنسبة للعمال ذوي المسؤوليات األسرية

. على استخدام عامل منزلي واحد على األقل ، مهما آانت متواضعة،م األسري العالم النامي دأبت معظوف . ٣٢
الحماية االجتماعية وتعزيز والحد من الفقر األسرية وفي إطار استراتيجية لدعم التوفيق بين العمل والحياة 

رعاية األطفال لوالمساواة بين الجنسين في العمل، تشجع منظمة العمل الدولية البلدان النامية على تنظيم خدمات 
استراتيجية رئيسية  يينلعمال المنزللويمثل العمل الالئق . رعاية األطفالتعاونية لتدعمها الحكومة، أو خدمات 

  . أخرى لتحسين نوعية خدمات الدعم وتوسيع نطاقها بالنسبة إلى األسر العاملة

  العالميةسلسلة الرعاية 
الرئيسي لهجرة العامالت بأعداد آبيرة من  سببرة، الالعمل المنزلي في العقود األخي الطلب على شكل . ٣٣

، في جزء منها على سالسل الرعاية العالمية هاتهتعزى و. مدن في شمالهافي مناطق في جنوب المعمورة للعمل 
خيار من أمامهم نقص االهتمام بسياسات الرعاية في البلدان الصناعية، فال يجد مواطنو تلك البلدان  إلىاألقل، 
  . جاد حلول خاصةإيسوى 

، وهي شكل من "عابرة للحدود"معيشية  وتخلق هجرة النساء ألغراض العمل المنزلي في الخارج أسرًا . ٣٤
سلسلة الرعاية العالمية بين عّمال ذوي مسؤوليات أسرية في الشمال يحتاجون إلى خدمات أسرية ونساء  أشكال

هن إلى ترك أسرهن الخاصة رغم اضطرار -  مهاجرات مؤقتات من الجنوب يمكنهن تقديم هذه الخدمات
زيادة استقاللهن رغبًة في من زيجات صعبة أو  هربًاوقد تختار بعض النساء بالطبع الهجرة . ١٨وراءهن
نقص في وعن انفصال مطول التقييدية عن ، يمكن أن تسفر ممارسات الهجرة من أمر ومهما يكن. ١٩الشخصي

قد يتولى رعايتهم أفراد األسرة الموسعة أو عمال منزليون محليون  ، الذين٢٠رعاية أطفال األسر العابرة للحدود
  .بأجر متدن

  من أجل العملالهجرة 
فكرة أن العمال المنزليين ال يدعون إلى العمل في الخدمة المنزلية تعزز مخططات الهجرة المؤقتة للعمال  . ٣٥

ن العمال سيقيمون ويعملون في أمفاده ، وإن ُوجد افتراض أساسي "لدى أسرة"في سوق العمل وإنما للعمل 
سوق العمل فيطلبون الهجرة لالستخدام في أسرة صاحب العمل ثم يستغلون بعد ذلك خبرتهم إلثبات مالءمتهم 

                  
  :انظر   ١٦

OECD: Babies and bosses – Reconciling work and family life, Vol. 4: Canada, Finland, Sweden and the United 
Kingdom. (Paris, 2005). 

  :انظر   ١٧
ILO: Creating effective equality of opportunity and treatment for men and women workers: The ILO policy 
framework for workers with family responsibilities and national practices around the world. 
وثيقة أعدت الجتماع فريق الخبراء المعني بتقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق فيروس نقص 

تشرين  ٨  -٦مسين للجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اإليدز، في إطار التحضير للدورة الثالثة والخ/ المناعة البشرية
 .، جنيف٢٠٠٨أآتوبر  /األول

  :انظر   ١٨
R. Salazar Parreñas, Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered Woes (Stanford, 
Stanford University Press, 2005), pp. 99-112; G. Mundlak and H. Shamir: “Between intimacy and alienage:  The 
legal construction of domestic and carework in the Welfare State”, in H. Lutz (ed.): Migration and domestic 
work:  A European perspective on a global theme (Aldershot, Ashgate, 2008). 

 
   .J. Henshall Momsen (ed.): Gender, migration and domestic service (London, Routledge, 1999) :انظر   ١٩
 .نفسه المرجع   ٢٠



 المنزليين مالمن أجل العالعمل الالئق 

 10 

ويدعم ذلك فكرة أن العمل المنزلي مختلف عن االستخدام العادي، وهكذا يحّول االهتمام عن القيود . الدائمة
المنزليين على التمتع بالحريات الشخصية والمدنية التي تعتبر من تحصيل  الحقيقية المفروضة على قدرة العمال

  .الحاصل بالنسبة إلى باقي العمال

، إذ لم يحصل أساسيًا وفي معظم بلدان العالم النامي، لم تتلّق تلك الفئة من العمال بالضرورة تعليمًا . ٣٦
قد يكون العمال  ،وبعكس ذلك. نهمالكثيرون على أي تعليم رسمي وبدؤوا العمل في األسر منذ حداثة س

المنزليون المهاجرون في االقتصادات المتقدمة حاصلين على مستويات عالية من التعليم الرسمي والمؤهالت 
العمال المنزليين المهاجرين يشترط أن بشأن مخططات الوفي بعض . ال سيما آممرضين أو مدرسين - المهنية 

رسة أو شغل باستمرار وظيفة مدفوعة األجر في مجال أو مهنة متصلين في مد يكون العامل قد تلّقى تدريبًا
إجراء  يةالمنزلفي الخدمة ، تعتبر الهجرة ألغراض العمل وفي هذه الحاالت تحديدًا. ٢١الرعايةتقديم بخدمات 

لد أجانب على الدوام في الب نورغم ذلك، قد يبقو. ووسيلة إلتاحة فرص معيشة أفضل ألنفسهم وألسرهم مؤقتًا
  . ٢٢المتلقي

  التحويالت المالية
لعمال المنزليين على بتشجيع ا ردمط بعض الدول على نحو قيامفي  رئيسيًا تشكل التحويالت النقدية سببًا . ٣٧

ال يستهان اقتصادي يمثلون بالنسبة للعديد من البلدان المرسلة مصدر دعم وهم البحث عن العمل في الخارج، 
الر من دوالرات مليار دو ٢٨٠فاق  ن مجموع التدفقات المالية المسجلة رسميًاويفيد معهد سياسات الهجرة أ. به

وفي . إلى بلدان ناميةهذا المبلغ ، وُأرسل نحو ثالثة أرباع ٢٠٠٦على الصعيد العالمي في عام  الواليات المتحدة
، في حين ٢٠٠٦ام في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في ع ١٠بلغت قيمة التحويالت أآثر من  ،بلدًا ٢٢

واستنتجت منظمة التعاون والتنمية في . ٢٣في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ٢٠بلغت في ستة بلدان أآثر من 
الميدان االقتصادي أنه رغم التراجع الحاد المسّجل مطلع هذا القرن في االستثمارات األجنبية المباشرة وتدفقات 

ادي الذي اجتاح البلدان مرتفعة الدخل، استمرت تحويالت المهاجرين أسواق رأس المال بسبب الكساد االقتص
على نحو  وازداد مؤخرًا. ٢٠٠٢٢٤مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة في عام  ١٤٩٫٤في النمو وبلغت 

ة في وقد تؤدي اإلدارة والعوامل االقتصادي. مّطرد التدقيق في الصلة بين التنمية وتحويالت العمال المهاجرين
في بلدان  وماليًا وسياسيًا البلد المتلقي إلى منع أسر العمال المهاجرين من المجازفة باالستثمار اجتماعيًا

  .٢٥منشئهم

  تحدي وضع : المنزلي تنظيم العمل
  العمل الالئق للنهوضالمعايير 

استنتاج رئيسي  المنزلي بجميع أشكاله المتعددة، ويتمثل يتمثل أحد أهداف هذا التقرير في تناول العمل . ٣٨
ويتعلق استنتاج آخر . خلص إليه استقصاء بشأن العمل المنزلي في العالم إلى أنه ال يشكل ظاهرة موّحدة

أما . وإنما نساء في أغلب الحاالت أرباب أسر ذآورًا عمال المنزليونليس ال، وعمومًا. العمل هذا بخصوصية
غير "أشار إليه أدام سميث في البداية آعمل  إنما عمًالمن أنشطة سوق العمل، و" منتجًا" العمل فليس نشاطًا

ذاتها تعامل بشكل مختلف عندما تقدم  المنزلية غير أن الخدمات. يتمثل في خدمات الرعاية الشخصية" منتج
 يوجد وال يوجد تمييز واضح بين العمل في المنزل والعمل خارجه، وال. خارج المنزل وعندما تقدم داخله

                  
  :انظر   ٢١

Government of Canada: Immigration and Refugee Protection Regulations SOR/2002-227, section 112 (Live-in 
caregivers). 

  :انظر   ٢٢
R. Salazar Parreñas, “Perpetually foreign: Filipina migrant domestic workers in Rome”, in Helma Lutz (ed.): 
Migration and domestic work: A European perspective on a global theme (Aldershot, Ashgate, 2008), pp. 99–12; 
Mundlak and Shamir, op. cit. 

   :انظر   ٢٣
Migration Policy Institute (MPI): The Global Remittances Guide, at www.migrationinformation.org/ 
datahub/remittances.cfm. 

 OECD: Migration, remittances, and development (Paris, 2005). : انظر   ٢٤
  :انظر   ٢٥

H. de Haas: “International migration, remittances and development: Myths and facts”, in Third World Quarterly, 
Dec. 2005. 
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وتشكل رعاية طفل أو شخص . ام والخاص، والمنزل ومكان العمل، وصاحب العمل والمستخدمتعريف بسيط للع
فيها مجموعة من سياسات  رسممن طائفة لوائح تنظيمية، ت معوق أو مسن في المنزل أو في مؤسسة عامة جزءًا

 . العرض والطلب فيما يتصل بخدمات الرعاية معالم الهجرة وسياسات أخرى،

ال يتمتعون في الغالب بوضع واضح في إطار قوانين العمل الحديثة، فإنهم  نزليينالعمال الموألن  . ٣٩
يتعرضون الستبعاد فعلي من نطاق اللوائح التنظيمية وإنفاذها وال يعني ذلك بالضرورة أن حياتهم المهنية ال 

بالعمل في أسرة  بل إن حياتهم وعملهم محكومان بقواعد قوية غير حكومية تتعلق. ٢٦ تخضع للتنظيم والمراقبة
 بين صاحب العمل، وهي تختلف إلى حد آبير من سياق ثقافي إلى آخر، لكنها جعلت من العمال المنزليين من

لذلك يهدف تنظيم العمل . صعب المنال حتى بات العمل الالئق بالنسبة إليهم طموحًا - أآثر العمال تهميشًا
عن البلدان المرسلة  توظيف والمتلقين للرعاية، فضًالالمنزلي إلى مخاطبة فرادى أصحاب العمل ووآاالت ال

الفاعلة  هيئاتمن ال يفالط اوينبغي أن يتصّدى وضع المعايير لهذ. للعمال المنزليين والبلدان المتلقية لهم
  .العمل الالئق للجميع تعزيزوالسياسات آيما يتسنى لمنظمة العمل الدولية تحقيق واليتها المتمثلة في 

 في الخدمة إذ يحتاج العمل. ال القواعد غير الرسمية في إطار التشريع الرسمي ليس آافيًاومجّرد ارتج . ٤٠
ومن ثم، قد تكون مكاسب العمال المنزليين . إلى قوانين تحقق العمل الالئق والحماية االجتماعية ةالمنزلي

أي بناء قدرات العمال  - ع التشريعية بدورها شديدة الضحالة، وال بد من مزيج تكميلي من سياسات الحفز والرد
  .إذا أريد تحقيق هذا الهدف - ألصحاب العمل واتخاذ تدابير إنفاذ حكومية صارمة  تنفيذية المنزليين وتقديم حوافز

بشكل خاص بالنسبة إلى  صعبًا وهكذا فإن العمل المنزلي في االقتصاد العالمي المعاصر يشكل تحديًا . ٤١
إحدى أآبر الفرص إلعادة تأآيد أهمية وضع المعايير الدولية  ح أيضًاوهو يتي. على الصعيد الوطنيالمنظمين 

في اآلن ذاته لعمل منظمة العمل الدولية واالقتصاد العالمي ووالية  اال غنى عنه لهيئات مكونة والتعاون التقني
  . العمل الالئق للجميع تعزيز

   مصدر قلق قديم بالنسبة: المنزلي العمل
  لمنظمة العمل الدولية

، اعتمد ١٩٦٥عام مطلع ومنذ .حالة العمال المنزليين طيلة عقود مصدر قلق لمنظمة العمل الدولية تّكلش . ٤٢
إلى  "الحاجة الماسة"ـسلم ب ٢٧ةالمنزلي املين في الخدمةبشأن شروط استخدام الع مؤتمر العمل الدولي قرارًا

بالنسبة إلى " ة الالزمين للعدالة االجتماعيةتتوافق واحترام الذات والكرامة اإلنساني"معيشة دنيا  مستوياتإقرار 
وتقّرر إجراء بحوث تشكل األساس العتماد صك . على السواء العمال المنزليين في البلدان المتقدمة والنامية
أن العمال المنزليين  بناء على ذلك، وبين االستقصاء المطلوب. دولي بشأن شروط استخدام العمال المنزليين

، "معرضون بصفة خاصة لالستغالل"، و"اصة من نطاق الحماية االجتماعية والقانونيةمستبعدون بصفة خ"
  .٢٨مصالحهم المشروعة ورفاههم أمور طالما تجاهلتها معظم البلدان"وأن 
منظمة العمل الدولية مجال لبس في تأآيدها أن من حق العمال المنزليين  في شرافاإلولم تترك هيئات  . ٤٣

حقوق المبادئ والعالن الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن اإلق؛ وأعادت تأآيد العمل الالئ بظروفالتمتع 
فيما يتصل بهذه  تامًا معايير العمل الدولية واجبة التطبيق امتثاًاللمتثال االاألساسية في العمل، وشجعت على 

العمال المنزليون  بات، وبفضل هذا اإلشراف المستمر والتعاون التقني). الثانيانظر الفصل (الفئة من العمال 
  . تشريعات العمل األساسية مدرجين أآثر فأآثر فيفي معظم البلدان، 

 محجوبًاورغم ذلك، ورغم اإلدماج االسمي في التشريع، يبقى العمل المنزلي مدفوع األجر في معظمه  . ٤٤
بمفهومي األسرة  هيعلى ما  ، المرتبطةاالستخداموتعتبر عالقة . آشكل من أشكال االستخدام في بلدان آثيرة

في اإلطار العام لقوانين العمل القائمة رغم عودة أصولها إلى  تامةبصورة " متالئمة"والعمل غير المنتج، غير 
غير أن تلك . ونتيجة لذلك، ال تتناول معظم التشريعات خصوصية عالقة العمل المنزلي". السيد والخادم"عالقة 

                  
  :انظر   ٢٦

B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur and E. Ostrom: “Beyond formality and informality”, in B. Guha-Khasnobis, R. 
Kanbur and E. Ostrom (eds.): Linking the formal and informal economy: Concepts and policies (Oxford, Oxford 
University Press, 2007), p. 4. 

 .٢١-٢٠، الصفحتان ١، اإلضافة ١٩٦٥يوليه / ، تموز)جنيف( النشرة الرسمية: مكتب العمل الدولي   ٢٧
  :انظر   ٢٨

ILO: International Labour Review, Oct. 1970, op. cit. See also A. Blackett: Making domestic work visible: The 
case for specific regulation, Labour Law and Labour Relations Programme, Working Paper No. 2 (Geneva, ILO, 
1998). 
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لى مستوى القواعد المحلية غير الرسمية والمسلمات الشائعة المتعلقة ع ،تخذ تعلةالخصوصية ذاتها عادة ما ُت
لهم حق التمتع باالعتراف " عمال حقيقيين"بالعمل والعمال المعنيين، لتبرير حرمان العمال المنزليين من صفة 

  . والحماية التشريعيين الكاملين

   آخر، أي عملعمل آ: تنظيم خاص
  عمل وعمل ال آأي
. ستخدامعن اال مختلفًا أمرًا ما يعتبر صية العمل المنزلي مدفوع األجر في أنه غالبًايكمن جزء من خصو . ٤٥

وال شك في أن العمال المنزليين في بعض البلدان ". مثل أفراد األسرة"فعادة ما يشيع القول إن العمال المنزليين 
، أقارب أغنى منهم أو أحسن تعليمًا أطفال يعهد بهم والدوهم إلى يكونون من أقارب األسرة الموّسعة، وهم غالبًا

ما يستخدم  لكن هذا التعبير غالبًا. على أمل أن يرعوهم، وفي أحسن األحوال يعّلموهم، ليعيشوا حياة أفضل
غير أن هذا التأآيد . وجود عالقات ودية وثيقة بين أسرة صاحب العمل والعامل المنزلي) افتراض(لإلشارة إلى 

العمال المنزليين العمل  فيها تبرير للطلب منإلى عالقة أبوّية ُيرى  استخدامد عالقة قد يحّول االهتمام عن وجو
 هذه الترتيبات هي في الواقع من مخلفاتو. دون مقابل مادي "موقر"أآبر ولوقت أطول لدى صاحب عمل  بعناء

ويعّرفه ويحّد من  لعمل،يالزم الشخص الذي يؤدي ا" وضعا"مل المنزلي لسيد بالخادم، التي يظل فيها الععالقة ا
القوى  ختاللاالستحقاقات تتطور، لكنها تخضع البعض وما فتئت القواعد غير الرسمية و. آل خياراته المستقبلية

  .الذي يترك العمال المنزليين بدون الحماية التي يتمتع بها العمال اآلخرون في االقتصاد المنظم
قائمة  استخداميؤآد على إرساء عالقة  ،العمل الالئق وفي المقابل، فإن إرساء إطار يرآز على نموذج . ٤٦

يستحق  الوضع، ويعترف في الوقت ذاته بالكرامة البشرية للعامل باعتباره شخصًا وليس علىعلى الحقوق 
آما يدل ذلك على االنتقال من نموذج العالقة . عمله والمجتمع عمومًا صاحبالتقدير واالحترام من جانب 

نحو نموذج يحترم فيه صاحب  التكرمالعامل المنزلي بنوع من " صاحب العمل الطيب"فيها  األبوية التي يعامل
إلى درجة أنه ال يحتاج إلى التأآيد عليه هنا،  وهذا المسار مألوف جدًا. ٢٩العمل حقوق العمال المنزليين المهنية

وهي بقايا يتعين على  - لقلقر لما لم تكن بقايا النهج التقليدي المتعلق بالعمل المنزلي حاضرة على نحو مثي
  .منظمة العمل الدولية التصدي لها في عصر عولمة عادلة

 العاملين في الخدمةالعمل الالئق للجميع في اإلقرار بأن  توفير على المهمة ويتمثل أحد عناصر الترآيز . ٤٧
استخدموا في مؤسسة سواء عملوا في أسرة أو وظفتهم وآالة في أسرة معيشية خاصة أو  ،عمال حقيقة ةالمنزلي

وهذا يعني االعتراف بالطابع الشخصي . وفعالةويتطلب العمل المنزلي قوانين ولوائح محددة . عامة أو خاصة
إذ يجب أن يعامل العمل . ستخدامفي اآلن ذاته مع عالقة اال ماشيه، وإعادة تأآيد تالذي يؤدى فيهلسياق لللعمل و

  . ٣٠ال آأي عمل عمًالو آخر آأي عمل المنزلي، باعتباره عمًال

  االنتقال من عالقات قائمة على الوضع 
  االستخدامإلى حقوق 

ينبغي عدم االنتقاص مما يسفر عنه االنتقال إلى إطار تنظيمي قوامه العمل الالئق من تبعات بالنسبة  . ٤٨
اليومية  وفي حين يمكن أن تصل حاالت االستغالل الفاحش إلى الصحف، قّلما تالحظ القرارات. ألصحاب العمل

وفي مجتمعات آثيرة، . منزليينالذين يستخدمون عماًال  االعتيادية التي يتخذها أصحاب العمل المحترمون
يشوب عالقة أصحاب العمل بالعمال المنزليين غموض يجمع بين الفارق االجتماعي الصارخ والقرب المادي 

الذي يحكم " القانون"بمهمة وضع  نزليينالعمال الم وفي غياب تنظيم محدد آاف، يضطلع أصحاب عمل. الحميم
 من المحتملعالوة على ذلك، . في أفضل األحوال الوطنيالعمل المنجز في بيوتهم، مستلهمين ذلك من التشريع 

ال يقومون  أي عمل ال يستطيع العمال المنزليون إنجازه أوعن مسؤولية إلى تحمل ال صاحب العمل يضطرأن 
العمل  رغم أنوبعبارة أخرى، و. تنازعي أساسًا تجاه العاملين لديهمفي موقف  ، مما يجعلهم ضمنيًابإنجازه
قد ينطوي على تعدد المهام أو التطلعات األسرية، فإنه في حالة ما لم ينجز العامل المنزلي العمل تعّين  المنزلي

  .األسرة إنجازه أفراد على فرد من
                  

  : مثًال انظر   ٢٩
D. Vidal : “Le syndicat des travailleurs domestiques de Rio de Janeiro: un observatoire des transformations de 
l’emploi domestique au Brésil”, in Sociologie du travail, July 2007, pp. 351–365. 

  :انظر   ٣٠
A. Blackett: “Promoting domestic workers’ human dignity through specific regulation”, in A. Favre-Chamoux 
(ed.): Domestic work as a factor of European identity: Understanding the globalization of domestic work,  
16th–21st centuries (Bern, Editions scientifiques européennes, 2005). 
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بشأن  تطلعاتال بعض المنزليين لامللعن، وبات وال شك في أن األعراف الثقافية تطّورت بمرور الزم . ٤٩
غير أن ميزان القوى يظل في غالب . قد توحي بها إليهم وآاالت االستخدام أحيانًا وهي تطلعات -  استحقاقاتهم

وتتعلق  االستخدام شروطاألحوال لصالح صاحب العمل الذي يجب عليه اتخاذ قرارات ذات أهمية بالنسبة إلى 
الراحة في حالة  فتراتوضع ترتيبات بالنسبة ل ؛جراألر مناسب في غياب آلية ثالثية لتحديد تحديد أج: بما يلي

غير  حامل إيجاد رد أخالقي في حالة عاملة منزلية أجنبية ؛رعاية طفل أو شخص مسّن من األسرةعامل يتولى 
، وما مهنيًا منزلي يشكل خطرًاتحديد ما إذا آان منتج ُيستخَدم في العمل ال ؛األمومة إعاناتمؤهلة للحصول على 

  .إلى ذلك

ما تتغاضى تشريعات العمل والضمان االجتماعي ذات التطبيق العام عن هذه الجوانب من عالقة  وآثيرًا . ٥٠
لصاحب العمل "نة والمر شديدةبقى سوى المفاهيم يوال . األمر لفرادى أصحاب العمل العمل المنزلي وتترك

حتى بالنسبة إلى أآثر أصحاب  ،مناسبًا والتنظيم الذاتي ليس بديًال. ماعيوقدر معين من الضغط االجت" الطيب
. عن وجود تشريعات محددة تعّمم معايير العمل الدولية على العمال المنزليين بصورة فعلية ،العمل نزاهة

بالعمل  واعتماد إطار للعمل الالئق موجه بالتحديد لتنظيم العمل المنزلي يتيح فرصة وضع قواعد عادلة خاصة
  . ن االعتماد عليهايويمكن ألصحاب العمل الجدي - المنزلي

فإذا . جتماعية بالنسبة للمعنييناالحماية الالمنزلي وتنفيذ تدابير  من تنظيم العمل وتكسب الحكومات أيضًا . ٥١
قيق لتعزيز العمالة وتح عومل العمل المنزلي آعمل الئق وُدفع لقاءه األجر المناسب، يمكن أن يصبح مصدرًا

  . في هذا المجال ، أساسي للمبادرات التنظيميةوهذا النهج السياسي، في فرنسا مثًال. مكاسب على مستوى الفعالية

العمل ب لنهوضل المطلوبةبشأن نوع االستراتيجيات  وال شك في ضرورة القيام ببحوث أآثر ترآيزًا . ٥٢
االختبار المنسق الذي تعد منظمة العمل على عنصر أساسي يتمثل في  ذلك ويشتمل. الالئق للعمال المنزليين

ولن يقتصر وضع معايير العمل الالئق للعمال المنزليين بالنسبة إلى منظمة العمل . الدولية خير من يضطلع به
بناءة وملموسة بشأن آيفية التوصل  إرشاداتبل سيتطلب منها تقديم  ،الدولية على تحديد حاالت عدم االمتثال

وفي . افتراضات مكان العمل التقليدية لكنها في حاجة ماسة إلى الدعم دحضمن العمال، تإلى تنظيم فعلي لفئة 
في ) ونظرتهم إلى أنفسهم(هذا السياق، تستطيع منظمة العمل الدولية تغيير نظرة المجتمع إلى العمال المنزليين 

  . نيةأصحاب حقوق إنسانية ومه أيضًا أنهم علىالنظام االجتماعي وتعيد التأآيد بقوة 

  نحو تنظيم العمل الالئق
لمن التزموا بتحقيق العمل الالئق للجميع، مصدر قلق جوهري  المنزلي شكل وضع تنظيم محدد للعملي . ٥٣

في جدول أعمال الدورة القادمة  ينالمنزلي لعمالاوضع معايير تتعلق ب بند ادراج وقرار منظمة العمل الدولية
اإلقرار بأن أعمال الرعاية في المنزل   "١" :هو يعكسف. ة مهمةللمؤتمر يكشف أولويات المنظمة بطرق ثالث

العزم على مواصلة   "٢" ؛العمل الالئق للجميع تعزيزوالية منظمة العمل الدولية المتمثلة في  تندرج ضمن
ته لقرار مؤتمر العمل الدولي واستنتاجا الحماية االجتماعية للعاملين في االقتصاد غير المنظم، وفقًاب النهوض

العزم على ترويج عولمة عادلة في ضوء قرار   "٣" ؛العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم بشأن ٢٠٠٢لعام 
، واإلطار متعدد األطراف وغير نهج عادل للعمال المهاجرين في االقتصاد العالميبشأن  منظمة العمل الدولية

التي تؤبد شكل العمل الجبري  ،هجرة العمال ، من خالل تقييد بعض أسوأ أشكالبشأن هجرة اليد العاملةالملزم 
 . المعاصر

لبرنامج  جميعها الدعائم األربع المنزليين العمل الالئق للعمال عزيزويشمل وضع المعايير من أجل ت . ٥٤
المبادئ والحقوق  ؛العمل والحماية االجتماعية ظروف ؛العمالة تعزيز: وهي ،العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية

تعترف تلك العملية بأن العمل المنزلي يشكل في  ،فأوًال. الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي ؛ي العملاألساسية ف
يمّكن العمال ذوي  الذي من أشكال االستخدام اآلن ذاته أحد األشكال الرئيسية لعمالة النساء، وآذلك شكًال
ترف عملية وضع المعايير بالنتائج ، تعوثانيًا. المسؤوليات األسرية من المشارآة بنشاط في سوق العمل

من العمال خارج نطاق اللوائح التنظيمية والحماية  ضعفةمستاألخالقية الناجمة عن ترك هذه الفئة المعزولة وال
هم وآرامتهم وأمنهم نتيجة لعدم تنظيم استخدام يتآما تقر بالقيود المفروضة على استقالل. الفعالة االجتماعية

باألهمية االقتصادية  عملهم وتوفير الحماية االجتماعية لهم ليس اعترافًا ظروفنظيم وت. العمال المنزليين
، محض عملية وبعبارات. بما يتسم به عمل رعاية الغير من سمو ألعمال الرعاية في المنزل فحسب، بل أيضًا

في مكان " منصف"و يحددون على أساسه ما ه ،على الحقوق قائمًا ألصحاب العمل إطارًا التنظيمهذا  مثل يوفر
العمل المنزلي، ويتيح لهم سبل تحديد العوامل التي يمكن أن تشكل مصدر خطر مهني واتخاذ الخطوات الالزمة 

التصدي للتفاوتات وألشكال التمييز المتعددة في غالب األحيان، التي  ، يرمي وضع المعايير إلىوثالثًا. لتفاديها
والذي  -  بعض العمال المهاجرين عاني منهاستئصال العمل الجبري الذي ييواجهها العديد من العمال المنزليين و
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، يعيد وضع المعايير وأخيرًا. لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات مرارًا استرعت االنتباه إليه
هم النقابية وحقهم تأآيد حق العمال المنزليين، مثل سائر العمال دون تمييز، في التمتع باالعتراف الفعلي بحريت

، تستند إلى مقارنة القوانين والممارسات بهدف التنظيروإذ تخرج العملية عن نطاق . في المفاوضة الجماعية
صحاب عملهم ممارسة الحرية النقابية والمشارآة في العمل ألبحث الكيفية التي يمكن بها للعمال المنزليين و

  . الثالثي والحوار االجتماعي
 

  ١-١اإلطار 
  الحظة بشأن المصطلحاتم

إذ تغيرت المصطلحات المتصلة بهذه  ؛"العمال المنزليون"و "المنزلي العمل" :ينبغي شرح استخدام مصطلحي
  . خرآقد يختلف معناها من بلد إلى  ،وهكذا. بمرور الزمن وباختالف السياقات الجغرافية والثقافية آبيرًا المهنة تغيرًا

التي تدل  ،"الخادم"و" ةدماالخ"إلى تحديث اإلشارات العتيقة لمصطلح ذا التقرير في هويرمي استخدام هذه اللغة 
أهمية خاصة بالنسبة إلى منظمة " العامل"ويكتسي االنتقال المعاصر إلى مصطلح . بوضوح على الخضوع المباشر

  . العمالجميع العمل الدولية المسؤولة عن تحسين ظروف 
لما ينطوي عليه من معاني سلبية " زلاالمن خدم"عن استخدام مصطلح بالفعل  وابتعدت بعض أنحاء العالم

هين منّو" المنزلي"وفي المقابل، فّضل آخرون االحتفاظ بمفهوم العمل . ونزعة إلى االنتقاص من قيمة أعمال الرعاية
األسرة " الحديث عن ن يفضلونيغير أن آخر. في لغة فرادى الدول أن الكلمة لها مكانها في لغة العالقات الدولية آماب

، لكن هذا ينطوي على خطر الرجوع إلى تمييز تنظيمي بين العام والخاص تجاوزته منظمة العمل "الخاصةالمعيشية 
   ).١٧٧رقم ( ١٩٩٦، المنزل في عل باعتماد اتفاقية العملالدولية بالف

على بعض المزايا الحقيقية، لكنه ينطوي " الرعاية المنزلية"والقرار الذي اتخذته بعض البلدان باعتماد مفهوم 
صورة البستاني أو  ربما ال تنقل تلقائيًاالجنسين على حد سواء، فإنها  نظريًااللغة تعني  وآون. يأتي بمشاآل أخرى

آما يمكن أن تختزل الواقع، فتخفي المجموعة الواسعة من الوظائف األسرية الوضيعة التي يطلب من العمال . السائق
غير أن . على أفراد األسرة، واألم عمومًا ها في حين تبقى وظائف أخرى ذات طابع تحفيزي أآبر حكرًاالمنزليين أداؤ

وبالفعل، يتحدث بعض . من أشكال العمل شكًال تمثل القيمة الحقيقية لهذه اللغة تكمن في أنها تقر بمبدأ أن الرعاية
المهارات المقترنة بأعمال الرعاية وأهمية دفع أجر لقاء  إلبراز" الرعايةتقديم  "بدال من " الرعاية "ن عن ياألآاديمي

  .ذلك
وتزيل هذه الصيغة  ؛"نواألسرين والمعين" أو" نون األسريوالمساعد" :وفي بلدان أخرى، استخدم مصطلح

فّضل عدد من  ،وهكذا. هذه المهنة" إلغاء مهارات"ا خطر ، ويترتب عليه"العامل"لألسف التأآيد على مفهوم 
حقيقي يتمثل في الخلط مع مصطلح  لكنه يقترن بخطر. آحل لغوي" أسرة العمل لدى"المدنية استخدام  جمعياتال
  . في عمليات وضع المعايير، وهو خلط يتفاقم في الترجمة إلى بعض اللغات المعتمد سابقًا" المنزل في عملال"

عة من المسؤوليات والمهارات يجب أن تعكس اللغة المختارة في الصك القادم السلسلة الواس ،ومهما آان
  .المطلوبة في العمل المنزلي

 لامالع" من أجلدارة اإلشارة إلى العمل الالئق اإلويحترم هذا التقرير الصادر عن المكتب قرار مجلس 
آما حّدث هذا . منظمة العمل الدولية وغير ذلك من تقارير المنظمة في شرافاإلمع استخدام هيئات  ، تمشيًا"ينالمنزلي

  ".الخادمات"و" الخدم"التقرير، قدر المستطاع، اإلشارات التاريخية في وثائق المنظمة إلى 
الدول ، وأن في اعتماد اتفاقية بعنوان مختلف ملء الحريةمؤتمر العمل الدولي لتوضيح أن النه ينبغي فإ أما بعد،
بسلطة استخدام  حتفظت ،للعمالو العملصحاب ألة مثلمبالتشاور مع المنظمات ال ،منظمة العمل الدوليةاألعضاء في 

أنه ينبغي  والمهم. قبل من يقومون بالعمل السيما من ،والتعريف الذاتي أساسي. المصطلح األنسب في السياق المحلي
  .التي يوفرها استفادة فعلية من الحمايةأن يستفيد العمال المشمولون بنطاق الصك الدولي المقترح 

 
 

 

 

 



 

15  

   الثانيالفصل 

  التغطية في إطار  :ونالمنزلي لاموالعنون الدولي القا
 لمنظمة العمل الدولية المعايير القائمة

تتمثل إحدى أهم األدوات المتاحة لمنظمة العمل الدولية لتحسين تشريعات الدول األعضاء وممارساتها  . ٥٥
وصيات العمل الدولية في اعتماد اتفاقيات وت ،في الكفاح من أجل تحقيق هدف العمل الالئق للعمال المنزليين

على العمال المنزليين، فإن معايير العمل  لصك دولي ينطبق حصرًا ورغم أنه ال وجود حاليًا. ورصد تنفيذها
سيما تلك المتصلة بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، تشمل العمال  الدولية في مجاالت رئيسية آثيرة، ال

، )٢٤رقم ( ١٩٢٧، )الصناعة( ، مثل اتفاقية التأمين الصحياتوالتوصيوتنص بعض االتفاقيات . المنزليين
  .نها تنطبق على العمال المنزليينعلى أ صريحًا ، نصًا)٧٩رقم ( ١٩٤٦ وتوصية الفحص الطبي لألحداث،

العمال مشمولون في نطاق أي اتفاقية أو هؤالء ورأت منظمة العمل الدولية في مناسبات متكررة أن  . ٥٦
اتخذت خطوات لضمان عدم  والواقع أنها. ١ذلك الصك الدولي أولئك العمال صراحة توصية، ما لم يستبعد

 آانت تناقشعضاء عندما الدول األوعلى سبيل المثال، فإن . من نطاق االتفاقيات استبعاد العمال المنزليين سهوًا
تنقيح التعريف  أتارت، )١٧٣رقم ( ١٩٩٢ ،)عند إعسار صاحب عملهم(اعتماد اتفاقية حماية مستحقات العمال 
المفهوم من  بدًال" أصول صاحب العمل"بحيث يشير إلى ، ١الفقرة  ،١المقترح لإلعسار والوارد في المادة 

  .مال المنزليين بصورة غير مباشرة، لضمان عدم استبعاد الع"أصول المنشأة" أياألضيق 

العمال المنزليين في  استضعاف ىلفتت إلمنظمة العمل الدولية قد في شراف اإلواألهم من ذلك أن هيئات  . ٥٧
العمل بحيث تشملهم بصورة فعلية، آما أّآدت أن خصوصية العمل المنزلي  حمايةدعوتها إلى توسيع نطاق 

  .ةلتي توفرها معايير العمل الدوليالستبعاد العمال المنزليين من الحماية ا آافيًا ليست سببًا

سيما تلك التي تتناول المبادئ  العمل الدولية، ال ييرلمعا واإلشرافويستعرض هذا الفصل أوجه التغطية  . ٥٨
العمال المنزليين  تؤدي إلى استبعادالمرونة التي يمكن أن  بنودش استخدام َقآما ينا. والحقوق األساسية في العمل

 ويقف هذا االستعراض عند مواطن القصور، ويفيد بأن الهيئات المكونة. العمل الدولية بعض اتفاقيات منظمةمن 
معايير العمل على نحو لمتثال االبشأن آيفية التنظيم وضمان  إرشاداتيقدم صك الدولية ستستفيد من اعتماد 

  . يكفل استفادة العمال المنزليين بصورة فعلية من وعد العمل الالئق

  ادئـلمبواإلشراف على االتغطية 
  في العمل والحقوق األساسية

المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات إلى ضمان احترام يبين هذا الفصل آيف تسعى لجنة الخبراء  . ٥٩
وتناقش . لمنزليةظروف عمل العاملين في الخدمة االمبادئ والحقوق األساسية في العمل نظرًا إلى أنها تتصل ب

ث آراء لجنة الخبراء التي تتناول تعليقاتها بانتظام تنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية من حي الرابعفي الفصل 
  .القانون والممارسة في الدول األعضاء

  الحرية النقابية
العمال "على جميع  ،)٨٧رقم ( ١٩٤٨ ،من اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ٢تنطبق المادة  . ٦٠

 ،)٩٨رقم ( ١٩٤٩ ،وبالمثل، تتوخى اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية". وأصحاب العمل دون أي تمييز
. إدارتها أوتسييرها أو فيما يتعلق بتكوين منظماتهم التمثيلية عمال بالحماية الكافية من التدخل ضمان تمتع ال
                  

  .٢٠٠٢يوليه  /تموز ٢٩مكتب المستشار القانوني، الرأي القانوني المؤّرخ    ١
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وفسرت لجنة الخبراء تلك االتفاقيات في مناسبات متكررة على أنها تقتضي توسيع نطاق أحكام الحرية النقابية في 
الفردية المقدمة في مالحظاتها مثلما ورد في  تشريعات، بما في ذلك حق التنظيم، بحيث تشمل العمال المنزليين،ال

إلى نية اللجنة  توأشار. وهايتي والكويت وسوازيلند) أونتاريو(بشأن بنغالديش، وآذلك بشأن آندا  ٢٠٠٨  عام
  .وغامبيا واليمن )الصين( تعديل التشريع بحيث يشمل حق العمال المنزليين في التنظيم في الصين وماآاو

المالحظة وفي  .ريع الوطنيتجاوزت مجرد اشتراط إدماج األحكام المناسبة في التش لجنة الخبراء بيد أن . ٦١
لجنة ال ، أحاطت٨٧التفاقية رقم ابشأن تطبيق  ٢٠٠٥في عام  التي قدمتها لجنة الخبراء إلى حكومة المكسيك

الحكومة  نفسه منفي الوقت طلبت و، في المكسيك قانون العمل الفيدراليبن وأن العمال المنزليين مشمولعلمًا 
  ".على صعيد التطبيق"أن تكفل تمتع العمال بضمانات االتفاقية 

  المساواة وعدم التمييز
 ،)في االستخدام والمهنة(إن المبادئ األساسية لعدم التمييز وتكافؤ الفرص، آما وردت في اتفاقية التمييز  . ٦٢

العاملين في الخدمة على  تنطبق أيضًا، )١٠٠ رقم( ١٩٥١ ،واتفاقية المساواة في األجور، )١١١رقم ( ١٩٥٨
، وإلى تعدد العمال المنزليون المهاجرون واسترعت االنتباه إلى استضعاف هؤالء العمال، ال سيما. المنزلية

أشكال التمييز واإلساءة بسبب عالقة االستخدام الفردية واالفتقار إلى الحماية التشريعية والتفكير النمطي بشأن 
وذّآرت لجنة الخبراء بأن القوانين أو التدابير الرامية إلى . المنزلي وانتقاص قدر العمل دور آل من الجنسين

 ،التي تستبعد العمال المنزليين من نطاقها ،المعاملة في االستخدام والمهنةالمساواة في تشجيع تكافؤ الفرص و
تنص القوانين واللوائح على دمج العمال  نلجنة الخبراء إلى أ لم تدُعو. ٢قوانين أو تدابير مخالفة لتلك االتفاقيات

ومن عدم  االستخدامإلى ضمان فعالية الحماية من التمييز في  أيضًادعت الحكومات فحسب، بل  باالسمالمنزليين 
وعلى سبيل المثال، الحظت لجنة الخبراء أن العمال المنزليين في . المساواة في األجور وإنفاذ تلك الحماية

المتحدة مشمولون بقانون اإلجراءات المدنية وأن إدارة الجنسية واإلقامة تتضمن وحدة خاصة اإلمارات العربية 
وطلبت لجنة الخبراء . عمل العمال المنزليين المهاجرين ويمكنها تلقي شكاوى من هؤالء العمال لإلشراف على
في أرض الواقع، وتفاصيل عن تقديم المزيد من المعلومات عن آيفية حماية التشريع للعمال من ثم إلى الحكومة 

عدد وطبيعة الشكاوى الموّجهة إلى إدارة الجنسية واإلقامة، ومعلومات عن الحمالت الرامية إلى إعالم العمال 
  . ٣عن معلومات بشأن نتائج تلك الشكاوى المنزليين المهاجرين بحقوقهم وباآللية المختصة في الشكاوى، فضًال

العمال المنزليين يعانون غالبًا من التفاوت في األجور بين الرجال والنساء، وتبين للجنة الخبراء أيضًا أن  . ٦٣
ودعت الحكومات إلى ضمان أّال تكون . وحذرت من االنتقاص من قيمة العمل المنزلي لدى تحديد األجور الدنيا

هن يغلب فيها ، أدنى من المعدالت المحددة لمالمنزليالمعدالت المحددة لمهن تغلب فيها المرأة، مثل العمل 
وعلى سبيل المثال عمل المعهد الوطني للمرأة إلى جانب وحدة . الرجل وتنطوي على عمل ذي قيمة متساوية

لألجر  المساواة بين الجنسين، في آوستاريكا، على ضمان أن يكون األجر األدنى للعامالت المنزليات معادًال
وبخصوص االتفاقية رقم . لوطني على زيادة نسبة مئويةاألدنى للعمال غير الماهرين وأن يوافق مجلس األجور ا

غير أن لجنة الخبراء، إذ . ، الحظت لجنة الخبراء إحراز تقدم تمثل في تحسين دخل العامالت المنزليات١٠٠
في اعتبارها تفاوت مستويات تعقيد المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها العمال المنزليون، شّككت في وضعت 

  .٤"غير ماهر"المنزلي آعمل تصنيف العمل 

  العمل الجبري
العمل استئصال بشأن  ٢٠٠٧في عام  الدراسة االستقصائية العامة التي أجرتهارت لجنة الخبراء في ذّآ . ٦٤

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي الحديث لحقوق  اإللزاميالجبري، بأن حظر استخدام العمل الجبري أو 
، اللتان ترميان إلى ضمان عدم تعرض جميع البشر للعمل ١٠٥ورقم  ٢٩رقم وتنطبق االتفاقيتان . اإلنسان

                  
  :انظر   ٢

ILO: Equality in employment and occupation, Report III (Part 4B) (General Survey), ILC, 75th Session, Geneva, 
1988, para. 127. 

  .٢٠٠٨، ١١١طلب مباشر، اإلمارات العربية المتحدة، االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ٣
  :انظر   ٤

CEACR: direct request, Costa Rica, Convention No. 100, 2008. See also: direct request, Haiti, Convention 
No. 100, 2008; direct request, Saint Vincent, Convention No. 100, 2008. 

ات والتوصيات         ق االتفاقي ة بتطبي راء المعني ة الخب تاريكا اعت الحظت لجن زليين،       مدت أن آوس ال المن دنيا للعم د األجور ال وائح لتحدي ل
ة، لضمان أال تكون               وطلبت  اوية القيم ال متس بة ألعم ك بالنس ا في ذل دنيا بم د األجور ال د تحدي ه، عن من الحكومة أن توضح ما تقوم ب

  .معدالت المهن التي تهيمن عليها النساء دون مستوى معدالت المهن التي يهيمن عليها الرجال
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الحظت لجنة  ،وبالفعل. الجبري في القانون وفي الممارسة، على جميع العمال بمن فيهم العمال المنزليون
ما زالت توّرث ألفراد بعض المجموعات االثنية عند ميالدهم، فيجبرون على أداء  الرقالخبراء أن ظروف 

في بعض البلدان مثل  رقهام منها العمل المنزلي لفائدة أسيادهم دون أجر، وذلك رغم وجود تشريع مناهض للم
  .٥النيجر

وتناولت لجنة الخبراء المسألة المهمة المتمثلة في االتجار بالنساء، وهي ظاهرة تتعرض لها عامالت  . ٦٥
 العمل الجبري األخرى التي آثيرًا شكالألآما تصّدت لجنة الخبراء . منزليات مهاجرات آثيرات بصفة خاصة

ما يواجهها العمال المنزليون المهاجرون، بالترآيز على العناصر الهيكلية الشائعة في القوانين واللوائح 
األعضاء، في مالحظتها العامة الدول وطلبت لجنة الخبراء إلى . هذه األوضاعإلى  المؤديةوممارسات الهجرة 

معاقبة المسؤولين عن ممارسة العمل الجبري بواسطة  تكفل، أن ٢٩أن االتفاقية رقم بش ٢٠٠١المقدمة في عام 
آما . الهجرة القانونية أو غير القانونية، في مهن من بينها العمل المنزلي، وإلغاء االتجار بالبشر في أرض الواقع

لجنة الخبراء من جانب هتمام الشديد ويتيح اال. ناشدت البلدان المرسلة والمتلقية أن تكفل اتخاذ التدابير المناسبة
لدى  فيما يخص العمل الجبري يمكن أن يكون فعاًالالمبادئ والحقوق  بأن احترام مهمًا بهذه الممارسات تذآيرًا

  .العمال المنزليون المهاجرونتجاوزات آثيرة يتعرض لها لالتصدي 

االدعاءات الواردة من إلى ، ٢٠٠١ي في مالحظة بشأن لبنان فأشارت لجنة الخبراء  وعلى سبيل المثال، . ٦٦
العمال المنزليين المهاجرين من واإلساءة إلى بحاالت االستغالل غير القانوني االتحاد العالمي للعمل، والمتعلقة 

عدم دفع األجور والعقوبة الجسدية لووضعهم االجتماعي عرضة استخدامهم الذين جعلتهم عالقات  ،أفريقيا وآسيا
اتخاذ التدابير بناًء على ذلك وقد طلبت لجنة الخبراء إلى الحكومات . ٦والحبس القسري الجنسيواالعتداء 

إلى  ، سعيًا منهااللبنانية المنزلي، والحظت أن السلطات العملالمناسبة لوضع حد لظروف العمل الجبري في 
قدم العمال المنزليين تعمل الوآاالت التي تس ينظم قانونًا سنتحظر الممارسة غير القانونية للعمل الجبري، 

  .المهاجرين

ما تتسم به فئة العمال  االنتباه إلىلجنة الخبراء  استرعتوفي طلب مباشر موجه إلى المملكة المتحدة،  . ٦٧
أن بعض  ٧خاص، وبينت باإلشارة إلى تقرير مقدم إلى األمم المتحدة استضعاف بشكلالمنزليين المهاجرين من 

 وثيقًا وأفادت الحكومة أنها تتعاون تعاونًا. س وعد آاذب بالعمل آممرضاتالنساء انتدبن في الخارج على أسا
وأجري  .مع منظمة آااليان غير الحكومية من أجل توفير حقوق أآبر للعمال المنزليين في المملكة المتحدة

 بصرف النظر عن ،اتخاذ إجراءات لدى تلقي أي إخطار بالتعديمقرونًا بسلطة  ،تصاريح العمل تحقيق في
  .التحقيقات إلى دعاوى قانونيةأن تفضي  وبإمكانيةمصدر المعلومات، 

 ٢٠٠٦يونيه / في حزيرانوفي حالة إندونيسيا، اعتمدت لجنة الخبراء إلى حد آبير على دراسة أعدها  . ٦٨
يتضمن بعض األحكام  عن القلق بشأن تشريع حديثوأعرب فيها  ٨مكتب منظمة العمل الدولية في جاآارتا

 أن لجنة الخبراءغير . سيما بمراقبة أنشطة وآاالت التوظيف تحسين ظروف العمال المهاجرين، الالمراد بها 
رأت أن القانون ال يوفر فيما يبدو حماية فعالة للعمال المهاجرين من مخاطر االستغالل بسبب أحكامه العامة 

على نحو يزيد خطر االستغالل الذي ورغم التدابير المعتمدة، تنتشر الشبكات غير القانونية . وعيوبه المتعددة
 وصاغت لجنة الخبراء أيضًا. ٢٠٠٨عام يتوقع أن يهاجروا للعمل سيواجهه العمال اإلندونيسيون المليون الذين 

، آما جاء في مضيفًا الموّقعة مع ماليزيا بوصفها بلدًابشأن العمال المنزليين مالحظات بشأن مذآرة التفاهم 
أن مذآرة التفاهم  ويشير التقرير المذآور إلى. ٩اص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرينتقرير األمم المتحدة الخ

 حماية وال تكفل ضمانات المستخدمينحقوق إلى تكاد ال تتطرق  لكنهاتغطي مسائل إجرائية بشأن التوظيف، 
لخبراء مشيرًة إلى وختمت لجنة ا. والتصدي لهاموحدة للعمال، آما أنها ال تتضمن تدابير لمنع حاالت التعسف 

                  
، مؤتمر العمل الدولي، )ألف ١(تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث : مكتب العمل الدولي   ٥

مالحظة فردية، : انظر أيضًا لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات). النيجر( ٢٣٦- ٢٣٥، الصفحتان ٢٠٠٨جنيف، 
  .١٩٩٨، ٢٩السودان، االتفاقية رقم 

  .)لبنان( ٢٢٦، مرجع سابق، ص ٢٠٠٨لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، : مكتب العمل الدولي   ٦
  :، الوثيقة)٢٠٠١جنيف، (تقرير الفريق العامل المعني بأشكال الرق المعاصرة :  لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة   ٧

E/CN.4/Sub.2/2001/30. 
   :انظر   ٨

ILO: Using Indonesian law to protect and empower Indonesian migrant workers: Some lessons from the 
Philippines (Jakarta, 2006). 

  .ILO: RCE, 2008, op. cit., p. 222  :انظر   ٩
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 مع معايير العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بحق العمال في االحتفاظ بجوازات مشىال تتمذآرة التفاهم أن 
  . سفرهم

  عمل األطفال
خاصة في التصدي لمشكلة عمل  جهودًاالمعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات بذلت لجنة الخبراء  . ٦٩

 ١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  د الخاص على هذه المسألة فيإلى التشدي األطفال المنزلي، نظرًا
العمل الجبري واتفاقية  ات منظمة العمل الدولية بشأنإلى جانب اتفاقي ١٨٢وقد شكلت االتفاقية رقم ). ١٨٢ رقم(

ويسهل . ليعمل األطفال المنز مكافحةبشأن  لالسترشاد عند وضع المعايير أساسيًا مصدرًا ،الحد األدنى للسن
انظر (سيما من خالل البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال  تقني مهم التنفيذ االتفاقيات بفضل تقديم تعاون 

لمنع عمل  فعالة وناشدت لجنة الخبراء الدول األعضاء في مناسبات متكررة أن تتخذ إجراءات). التاسعالفصل 
من أقارب العائلة (طفال صغار األلتقليدية المتمثلة في ترك األطفال المنزلي، وسلطت الضوء على الممارسات ا

التي آلت  ،في هايتي) البقاء بصحبة( ريستافيكمثل ممارسات  - في عهدة أشخاص بالغين) الموسعة غالبًا
بما أفادت به لجنة حقوق الطفل لألمم المتحدة  وأحاطت لجنة الخبراء علمًا. باألطفال إلى ظروف العمل الجبري

يتعلق بالعمال المنزليين األطفال المقيمين لدى أصحاب العمل والعاملين آامل الوقت في بنغالديش، الذين فيما 
عمل ساعات  ويعملونبمهام تعتمد على عمل مكثف  البتة، وهم في الواقع مكلفونغير عاملين وآأنهم يعتبرون 

على بحث حالة العمال  أيضًا الحكومةاء لجنة الخبروحثت  .لالعتداء اللفظي والجسديويتعرضون نهاية لها  ال
لجنة وتشير مالحظة عامة صادرة عن . )٢٩ رقم( ١٩٣٠العمل الجبري، المنزليين األطفال في ضوء اتفاقية 

أن تطبيق االتفاقية ما زال يثير إلى  ،)١٣٨رقم ( ١٩٧٣، اتفاقية الحد األدنى للسنبشأن  ٢٠٠٤الخبراء في عام 
، حتى في البلدان التي تلقت مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية بغية حل لعملياصعيد الصعوبات جمة على 
  . مشكلة عمل األطفال

إلى  متطورة ،منظمة العمل الدوليةعمل األطفال المنزلي بموجب معايير العمل الصادرة عن وبما أن تغطية  . ٧٠
  .رة عن لجنة الخبراء بشأن عمل األطفالللمالحظات المفصلة الصاد ، فلن يتضمن هذا التقرير استعراضًاحد آبير

  في االتفاقياتمرونة بنود الاستخدام 
منها يجيز صراحة  قليًال رغم أن معظم اتفاقيات العمل الدولية تنطبق على العمال المنزليين، فإن عددًا . ٧١

ات العمل الدولية، للتغطية الفعلية التفاقي واضحةرسم صورة  أريدإذا  ،لكن. من نطاقه أو جزئيًا آليًااستبعادهم 
في شراف اإلتفسيرها من قبل هيئات بنود المرونة على أرض الممارسة وطريقة  آيفية استخدام بحثفمن المهم 

  .منظمة العمل الدولية

 عادتما  تعتبر صكوآًا، أي أنها "مرآونة"اتفاقيات بنود المرونة هي االتفاقيات الخمس التي تتضمن  إن . ٧٢
التصديق على تلك االتفاقيات من المشجع عد يولم ). ١- ٢انظر الجدول (الية تستجيب إلى االحتياجات الح

  . تقديم تقارير منتظمة مفصلة عن تطبيقها المرآونة وال عاد مطلوبًا

  بند مرونةاالتفاقيات المرآونة التي تتضمن   :١-٢ الجدول

  بند المرونة    االتفاقية المرآونة

  )ي(٢، الفقرة ٢المادة     )٣٥رقم ( ١٩٣٣، .)الخ الصناعة،(اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة 

  )ي(٢، الفقرة ٢المادة     )٣٧رقم ( ١٩٣٣، .)الصناعة، الخ(اتفاقية التأمين ضد العجز 

  )ي(٢، الفقرة ٢المادة     )٣٩رقم ( ١٩٣٣، .)الصناعة، الخ(اتفاقية التأمين على الحياة 

  ٢ ، الفقرة٢المادة     )٤٤رقم ( ١٩٣٤اتفاقية البطالة، 

  ، )مراجعة) (األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن 
  )٦٠رقم ( ١٩٣٧

العمل المنزلي في "إمكانية استثناء ( ٤، الفقرة ١المادة   
  ")الذي يؤديه أفراد هذه األسرةواألسرة 

لة اتفاقية الحد وتجدر اإلشارة إلى حا. ضيقًا وفسرت لجنة الخبراء أحكام استبعاد العمال المنزليين تفسيرًا . ٧٣
عليها  ةقمصددولة  ٢٢ نقضتهاالتي ولى عهدها إذ  ،)٣٣رقم ( ١٩٣٢ ،)األعمال غير الصناعية(األدنى للسن 

العمل "على إمكانية استبعاد صراحة  ١من المادة  ٣وتنص االتفاقية في الفقرة . لكنها لم ترآن ،٢٥من أصل 
ودون االنتقال إلى تحديد الكيفية التي يمكن بها تفسير مفهوم ". الذي يؤديه أفراد هذه األسرةوالمنزلي في األسرة 

الحد األدنى "و. عمل المنزليللالكامل  ستثناءالاأن هذا الحكم ال ينص على على لجنة الخبراء شددت ، "األسرة"
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من  ًاألحكام االتفاقية بالنظر إلى العمل المنزلي الذي يؤديه شخص ليس فرد أن يحدد ويطبق وفقًا يجبللسن 
  . ١٠"أفراد األسرة

وعادة ما . قط تقد استخدم كوننة الموجودة في االتفاقيات، أال تيحتمل ببنود المرووفي بعض الحاالت،  . ٧٤
باالستبعاد وقت التصديق  رسميًا عضاء إعالنًاالدول األتقديم  البنودتقتضي الصكوك التي تتضمن هذا النوع من 

لإلجراءات ، توخت لجنة الخبراء الحذر في استعراضها لحكومات بذلكالحاالت التي لم تقم فيها اوفي . عليها
من ) ج(١للفقرة  وعلى سبيل المثال، ووفقًا. ذات الصلةستبعاد العمال المنزليين من تغطية االتفاقيات المتخذة ال

التصديق  وهي اتفاقية لم تعد مفتوحة أمام، )١٠٣رقم ( ١٩٥٢ ،)مراجعة(من اتفاقية حماية األمومة  ٧المادة 
العمل منظمة لدولة عضو في يمكن ، )١٨٣رقم ( ٢٠٠٠وتمت مراجعتها بموجب اتفاقية حماية األمومة، 

تطبيق االتفاقية استثناء من قدم، بواسطة إعالن مرفق بالتصديق، حاالت تعلى تلك االتفاقية أن  تصدقالدولية، 
تطبيق عن عندما أعلنت إيطاليا، في تقريرها األول لكن ". بالعمل المنزلي بأجر في المنازل الخاصة"فيما يتعلق 

الفصل أثناء تحظر التي  ،٦المادة بفيما يتصل هذا االستثناء ، أنها تنوي اللجوء إلى ١٩٧٤االتفاقية في عام 
أمومة، اعتبرت لجنة الخبراء االستبعاد المقترح غير مقبول بما أن الحكومة لم تنص على تغيب المرأة في إجازة 

  .١١وقت التصديقالستثناء احالة 

يجيز عدد من االتفاقيات استبعاد فئات محدودة لكنها غير محددة من العمال الذين تثار بشأنهم مشاآل و . ٧٥
). ٢- ٢انظر الجدول (صحاب العمل المعنيين ألمع المنظمات التمثيلية للعمال و موضوعية خاصة، وذلك بعد التشاور

العمل المنزلي بأجر في "أن ، ١٠٣االتفاقية رقم من  )ح() ٣(رة ، الفق١توضح المادة على سبيل المثال، و
ألي دولة عضو وال يجوز . التي تغطيها االتفاقية "المهن غير الصناعية"يندرج في معنى " المنازل الخاصة

عمًال استبعاد هذه الفئة من العمل من نطاق االتفاقية إال بواسطة إعالن مرفق بالتصديق على الصك الدولي، 
قائمة بفئات العمال المستبعدة في العضو الدولة أن تقدم اتفاقية دولية وقد تقتضي أي ). ج(١، الفقرة ٧لمادة با

اتفاقية و ،)١٨٣رقم ( ٢٠٠٠، تقريرها األول بعد التصديق على االتفاقية، آما في حالة اتفاقية حماية األمومة
، ٦من المادة  ٦الفقرة رت لجنة الخبراء فسألخيرة وفي حالة االتفاقية ا). ١٥٨رقم ( ١٩٨٢، إنهاء االستخدام

، بالتذآير بأن باستطاعة الحكومات أن تضع في اعتبارها التطورات الالحقة للحد من حاالت ضيقًا تفسيرًا
وبالفعل، تشترط . ١٢إضافيةاستثناءات االستبعاد المذآورة في التقرير األول، لكنه ال يجوز لها أن تقدم فيما بعد 

. في األصل بحيث يشمل العمال الذين آانوا مستبعدين وك صراحة توسيع نطاق األحكام تدريجيًابعض الصك
، مسألة )١٣١رقم ( ١٩٧٠ ،اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجورحالة ، في آذلك أثارت لجنة الخبراء مرارًا

شارة واضحة وقت التصديق إلى أن إمكانية توسيع حماية األجور الدنيا بحيث تشمل العمال المنزليين في غياب إ
 .١المادة من  ٣الفقرة لإلجراء المنصوص عليه في  ، وفقًاالتطبيق عمال المنزليين مستبعدون من نطاقال

التحضيرية بشأن االتفاقيات الدولية ذات الصلة أن الهيئات المكونة  والمفاوضات ويبين استعراض للتقارير . ٧٦
برت العمال المنزليين فئة مناسبة ألحكام االستبعاد في الصكوك ذات التطبيق لمنظمة العمل الدولية آثيرًا ما اعت

  .للتصدي لخصوصية العمل المنزليبقدر ما تكون هذه االتفاقيات غير موضوعة العام، 

  

                  
  .ILO: RCE, 1998, op. cit., p. 138  :انظر   ١٠
  .CEACR: direct request, Italy, 1971. See also CEACR: observations, Cuba, Convention No. 103, 1957  :انظر   ١١
  .٢٠٠٦، ١٥٨طلب مباشر، المغرب، االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ١٢
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  االتفاقيات التي تجيز استبعاد العمال المنزليين  :٢-٢الجدول 

  زليينالعمال المنإعالن استبعاد     المرونةبند     االتفاقية

، )مراجعة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر 
  )١٣٢ رقم( ١٩٧٠

  ١ بلجيكا في تقريرها األول بشأن تطبيق االتفاقية    ٢، الفقرة ٢المادة   

  اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين، 
  )١٥٥رقم ( ١٩٨١

  ال يوجد    ٢، الفقرة ٢المادة   

  ال يوجد    ٥، الفقرة ٢ة الماد    )١٥٨رقم ( ١٩٨٢اتفاقية إنهاء االستخدام، 

الجمهورية الدومينيكية في تقريرها األول بشأن     ٢، الفقرة ٢المادة     )١٧١رقم ( ١٩٩٠اتفاقية العمل الليلي، 
  ٢  تطبيق االتفاقية

 ١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت، 
  )١٧٥ رقم(

 ٥هولندا، في إعالن مرفق بصك تصديقها في     ١، الفقرة ٣المادة   
  ٣ ٢٠٠١أآتوبر  /تشرين األول

  ال يوجد    ٢، الفقرة ٢المادة     )١٨٣رقم ( ٢٠٠٠اتفاقية حماية األمومة، 

   ١٩٦٤إصابات العمل،  إعانات اتفاقية
  )١٢١ رقم(] ١٩٨٠الجدول األول معّدل في [

  ال يوجد    ٢، الفقرة ٤المادة   

اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 
  )١٣٠رقم ( ١٩٦٩

بعدت لكسمبرغ، في تقريرها األول، العمال است    ٥المادة   
ساعة في  ١٦المنزليين إذا آان عملهم ال يتجاوز 

  األسبوع

اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 
  )١٣١رقم ( ١٩٧٠

زامبيا وشيلي ودول عديدة، منها أوروغواي وبوليفيا     ٣، الفقرة ١المادة   
  ٤وغيانا وفرنسا ومصر واليمن

عند إعسار (ة مستحقات العمال اتفاقية حماي
  )١٧٣ رقم( ١٩٩٢، )صاحب عملهم

نطاق  من عدتستبا إسبانيا، في تقريرها األول،    ٢، الفقرة ٤المادة   
في األشخاص الذين هم  الجزء الثالث من االتفاقية

في خدمة أسرة عالقة استخدام ذات طبيعة خاصة 
  خاصة

الذي يحدد الطرائق العامة لتنفيذ القوانين المتصلة  ،١٩٦٧مارس   /آذار ٣٠شمولين بالمرسوم الملكي المؤرخ أعلنت الحكومة أن العمال المنزليين غير م  ١
الذي يكيف وينسق األحكام القانونية المتعلقة  ،١٩٧١يونيه   /حزيران ٢٨بالمرسوم الملكي المؤرخ  للعاملين بأجر، وغير مشمولينباإلجازات السنوية 
  . ملين بأجرللعا باإلجازات السنوية

اقتصادية وآليات إشراف  ًاوأعلنت الجمهورية الدومينيكية أن أسباب. ١٩٩٨و ١٩٩٧المباشرة الموجهة إلى الجمهورية الدومينيكية في العامين الطلبات انظر   ٢
منظمات الاقشة مسألة االستبعاد، واالتفاق بشأنها مع إضافة إلى ذلك، أّآدت من. دون أن تشمل قوانين العمل الليلي العمال المنزليين في قانون العمل تحول حاليًا
  .لعمال خالل المناقشات الثالثية التي جرت عند اعتماد قانون العمللصحاب العمل والممثلة أل

عن قلقه إزاء استبعاد العمال وقد أعرب اتحاد النقابات الهولندي . الذين يعملون أقل من ثالثة أيام في األسبوع ،استبعد العمال المنزليون في األسر الخاصة  ٣
  . االتفاقيةنطاق  من عند ثالث أسر مختلفة،طيلة األسبوع  آامًال المنزليين الذين يعملون وقتًا

ريعات الحد تستبعد العمال المنزليين من نطاق تش ،العمل الدولية إلى أنه يبدو أن جمهورية آوريا وسري النكا وغواتيماال ولبنان وهولنداأشارت إدارة معايير   ٤
  .١٣١، من االتفاقية رقم ٣، الفقرة ١األدنى لألجور دون إشارة واضحة إلى استيفاء الشروط اإلجرائية المنصوص عليها في المادة 

 ١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، وعلى سبيل المثال، ُأدخل أثناء مناقشة المؤتمر األولى التفاقية  . ٧٧
على فروع نشاط  هاق الصك المقترح، إذ يمكن أن يتعذر تطبيق أحكام، تعديل يرمي إلى توسيع نط)١٥٥ رقم(

ز استبعاد فئات معينة بحكم صعوبات التطبيق فقط وليس استبعاد المرونة أجابيد أن بند . معينة في بعض البلدان
 في نهايةُسحب  )١٥٨رقم ( ١٩٨٢إنهاء االستخدام، وبخصوص اتفاقية . ١٣فروع نشاط معينة من الصك بأآمله

تعديل آان سيجيز استبعاد العمال المنزليين، إذ اعتبر العمال المنزليون بالفعل من بين فئات العمال التي المطاف 
وفي حالة . العامببند المرونة مشمولين على هذا النحو اعتبروا ، وخاصة يمكن أن تثار بشأنها مشاآل موضوعية

حت إلى إمكانية استبعاد العمال لمقليًال من البلدان  عددًاشير إلى أن ي محضرال، رغم أن ١٥٥االتفاقية رقم 
وفي . فقد اعتبرت معظم البلدان أن االتفاقية ينبغي أن تنطبق على جميع فروع النشاط االقتصادي ،المنزليين

أن العمال المنزليين فئة من فئات  ،الصادر عن المكتب ،، أفاد تقرير القانون والممارسة١٣١ االتفاقية رقم
ناقشت الدول ، وأخيرًا. ١٤ما تستبعد في إطار نظم األجور الدنيا التي ال توفر تغطية عامة التي آثيرًا العمال

                  
   :انظر   ١٣

ILO: Record of Proceedings, ILC, 66th Session, Geneva, 1980, §p. 35/4. See also ILO: Record of Proceedings, 
ILC, 67th Session, Geneva, 1981, p. 25/4. 

  .ILO: Report VII(1), ILC, 53rd Session, Geneva, 1969, p. 23:  انظر   ١٤
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إمكانية مناقشة مطولة ، )٨١رقم ( ١٩٤٧، الملحق باتفاقية تفتيش ،١٩٩٥األعضاء، في إطار بروتوآول عام 
ة المطاف ألن هدف البروتوآول تمثل في ُسحب في نهايالرامي إلى ذلك استبعاد العمال المنزليين، لكن التعديل 

  .توسيع نطاق تفتيش العمل بحيث يشمل أماآن العمل في القطاع غير التجاري وليس أصحاب المؤسسات

  )١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، 
بند  ٤ دةمن الما ١ الفقرةتتضمن ، فأوًال. العمال المنزليينتتناول ثالثة أحكام  ١٣٨تتضمن االتفاقية رقم  . ٧٨

مر المفضية وخالل مناقشات المؤت. على عدم جواز استخدامه في حالة العمل الخطر) ٣( ٤ مرونة، تنص المادة
غير أن حكومة مصر . من نطاقها ، لم تذآر صراحة إمكانية استبعاد العمال المنزليينإلى اعتماد االتفاقية

يعة العمل تجعل من شبه المستحيل ضمان عدم دخول الستبعاد العمال المنزليين بحجة أن طب ٤ استخدمت المادة
طلبت من نطاق تطبيق االتفاقية عمال المنزليين للاليابان استبعاد وفي حالة . العمل الخطر في نطاق االستبعاد

لجنة الخبراء إلى الحكومة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان عدم قيام األطفال دون 
. ١٥على صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم بأعمال يمكن أن تشكل خطرًا آعمال منزليينثامنة عشرة العاملين سن ال
، ا، بينما قام غيرهبشأن استخدامها لبنود المرونة أآثر تحديدًاتفاصيل في المنظمة أخرى أعضاء ت دول وقّدم

بالحماية التي  ل تمتع العمال المنزليينعلى نحو يكف السويد، بتعديل أو تكميل قوانينهامثل حكومتي ترآيا و
  . تمنحها االتفاقية

على أنه يجوز ألي دولة ، التي تنص ٥  من المادة ١  الفقرةوالحكم الثاني الذي يتناول العمال المنزليين هو  . ٧٩
تضيق في البداية نطاق انطباق هذه أن " درجة آافية من التطور اإلداريةلم يبلغ اقتصادها وتسهيالتها "عضو 

 ٥من المادة  ٣وتعرض الفقرة  .بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدتالتفاقية، ا
، وبناًء عليه. آحد أدنى دون ذآر العمل المنزلي ١٣٨قائمة القطاعات التي ينبغي أن تنطبق عليها االتفاقية رقم 

في الواردة على فروع النشاط الدنيا  ١٣٨تفاقية رقم اال نطاق تطبيقبقصر قامت حكومة الكاميرون في البداية 
الحكومة موافاتها بمعلومات عن األطفال المستخدمين أو العاملين طلب من ، لكن لجنة الخبراء المذآورة المادة

نطاق تطبيق االتفاقية بقصر بعض الحكومات األخرى، مثل البرازيل وفيتنام، وقامت . ١٦خارج فروع النشاط تلك
  .١٧لكن تشريعات عملها الوطنية تشريعات ذات تطبيق عام على القطاعاتية في البدا

للدول األعضاء تخفيض الحد األدنى للسن  ١٣٨من االتفاقية رقم  ٧من المادة  ١، تجيز الفقرة وأخيرًا . ٨٠
تطور إذا سنة في حالة الدول األعضاء التي لم يبلغ اقتصادها ومرافقها التعليمية درجة آافية من ال ١٢سنة أو   ١٣(

من غير المحتمل أن يضر " عمل خفيف"فيما يتصل بأداء ) سنة ١٤آان الحد األدنى العام لسن االستخدام فيها 
. على حضوره المدرسي ومشارآته في برامج التوجيه أو التدريب المهني بصحة الطفل أو نمائه، أو يؤثر سلبًا

 -  آما فعلت جزر البهاما والكونغو والمملكة المتحدة، في تشريعاتهاالمرونة هذه بعض الدول األعضاء وأدرجت 
االتفاقية على التقيد بلجنة الخبراء وأشرفت  ،مثًال زلي في الفنادق ومؤسسات أخرىالعمل المنعن طريق إجازة 

 ًاالتي اتخذت سن الرابعة عشرة حدمطبق فقط في البلدان للتأآد من أن الحد األدنى لسن الثانية عشرة إشرافًا دقيقًا 
وشجعت الدول األعضاء على التصدي لممارسات محلية خاصة، مثل إشارة حكومة بنن إلى أنها  .أدنى عامًا

 .١٨)vidomégon(ستنظر في اعتماد مدونة لحماية الطفل آرد جزئي على تفشي مشكلة العمال المنزليين األطفال 

  مالحظات ختامية
ل مصدر القلق الرئيسي في تمث نطاق إحدى االتفاقيات، من ونالعمال المنزليالحاالت التي استبعد فيها في  . ٨١

يعالج نشاطًا  في نطاق صك فعليًا تغطيتهمالعمال تجعل من الصعب تصور آيفية عمل هؤالء أن خصوصية 
، وتستدعي السكان العاملينال يستهان به من  ويشكل العمال المنزليون جزءًا .اقتصاديًا يجري في سياق صناعي

لكن . من االستبعاد بالنظر إلى تعرضهم لظروف عمل خطرة وتمييزية وتعسفية بدًال خاصًا حالتهم اهتمامًا
بشأن آيفية تنظيم العمل اإلرشاد من بالتأآيد منظمة العمل الدولية االستفادة في عضاء الدول األباستطاعة 

 محجوبةالر بأهمية المهام اإلقراجزء من عملية آله وهذا . معايير العمل الدوليةيتماشى مع على نحو المنزلي 
  .والتي ينطوي عليها العمل المنزلي، وضمان ظروف استخدام الئقةالتي ال نهاية لها 

                  
  .CEACR: direct request, Japan, Convention No. 138, 2007  :انظر   ١٥
  CEACR: direct request, Cameroon, Convention No. 138, 2006.  :انظر   ١٦
   :انظر   ١٧

CEACR: direct request, Brazil, Convention No. 138, 2005; direct request, Viet Nam, Convention No. 138, 2006. 
  .CEACR: direct request, Benin, Convention No. 138, 2005  :انظر   ١٨
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عند آبيرة  جهودًا في منظمة العمل الدولية، فرغم بذل الدول األعضاء. وتجدر اإلشارة إلى مفارقة مهمة . ٨٢
من الحكومات يمكنه استبعاد  ًاريآب حيح أن عددًاوص. صياغة بنود المرونة، قلة هي الدول التي لجأت إليها عمليًا

أن  الواقع هولكن  ،الثامنو الخامسو الرابع، آما سيناقش في الفصول تشريعاتهاالعمال المنزليين من نطاق 
ومن شأن . للعمال المنزليينظروف الئقة بشأن آيفية ضمان من المكتب الهيئات المكونة للمنظمة تلتمس توجيها 

ممتازة فرصة أن يوفر  ،العمل الالئقللعجز في خصوصية العمل المنزلي ويتصدى يقّر بظيمي اعتماد صك تن
 .أمام المكتب آي يقدم تحديدًا نوع التوجيه المطلوب في التعاون التقني
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  الفصل الثالث

  وإدراجه في التشريعات تعريف العمل المنزلي

  نطاق الدراسة
معايير عمل دولية بشأن العمل الالئق بالنسبة إلى العمال المنزليين اعتماد  األسباب الداعية إلىيتمثل أحد  . ٨٣

وستؤدي . في غياب آلية منسقة لتقاسم المعلومات والتعلم من الممارسات الحسنة في مجال تنظيم العمل المنزلي
ستناد إلى على اال الهيئات المكونةمساعدة  منمنظمة العمل الدولية  تمكينفي  ًامحوري ًاالجديدة دور المعايير

  .العمالهذه الفئة من العمل الالئق لفائدة  لتعزيزالتجارب المقارنة 

المعلومات المتاحة في المقر وفي الميدان، فضال عن المعلومات التي يتقاسمها  بعنايةالمكتب  وبحث . ٨٤
د من الحكومات والشرآاء االجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني المتخصصة في العمل المنزلي وعدد محدو

المكتب بشكل آبير في البحوث التشريعية بهدف جمع  شاركآما . الخبراء األآاديميين وشبكات سياسات البحوث
 توهذه المعلومات رغم غزارتها ليس. على الصعيد الوطنيمعلومات عن آيفية تعامل البلدان مع العمل المنزلي 

مات أو الشرآاء االجتماعيين، إال إذا آانت إلى حد أو شاملة من الحكو منتظمةال تستند إلى بالغات  فهي. آافية
ينبغي اتخاذ المعلومات الواردة  ،وهكذا. السيما التعاون التقني المقدم من المكتب -ما مجّمعة في سياق عمل آخر 

  . فحسب أدناه من باب االستدالل

 ق ـتطبآما  اتوالممارس القوانينفهم 
   على العمال المنزليين

في منظمة العمل الدولية آما تطبق  ًاعضو دولة ٧٢لتشريعات  تفصيليإلى استعراض يستند هذا الفصل  . ٨٥
إشارات مختارة إلى مجموعة واسعة من دول أعضاء أخرى في منظمة  ويتضمن أيضًا ؛على العمال المنزليين

باألساس على وفيما ترآز الدراسة . في المائة من سكان العالم ٨٠وتمثل هذه البلدان أآثر من . العمل الدولية
ظمة العمل الدول األعضاء في منبعض في التأآيد على أن الدساتير الوطنية في تشريعات العمل، يرغب المكتب 

يدل الدولية، مثل البرازيل والمكسيك، وّسعت نطاق حقوق اجتماعية معينة لتشمل العمال المنزليين، وهو ما 
 . ١إليه آمسألة عامة النظرإلى  خاصة آمسألةالعمل المنزلي على تحول في النظرة إلى 

العمل ذات الصلة في مجموعة صكوك تشريعية وطنية وعبر  معايير حمايةعالوة على ذلك، توجد  . ٨٦
تشريع حقوق اإلنسان؛ قوانين الهجرة والقوانين المدنية واللوائح والسياسات  :بما في ذلك ،وطنية أخرى

  .المتلقية لهاالبلدان و لليد العاملةدان المرسلة اإللزامية؛ فضال عن مذآرات تفاهم موّقعة بين البل

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات  المكتب، عند إعداد هذا التقرير، تماشيًا مع وقد اعتمد . ٨٧
مدرجون في نطاق تشريعات القائل إن العمال المنزليين والمستشار القانوني لمنظمة العمل الدولية، االفتراض 

  .ريعاتهذه التشما لم يستبعدوا صراحة من نطاق العمل، 

والقانون الرسمي المطبق بشكل عام على جميع العمال . وهذا االفتراض مهم من حيث الحق في الحماية . ٨٨
في بعض البلدان، األساس الذي سمح للعمال المنزليين قد شّكل و. بالنسبة للعمال المنزليينالكبرى له أهميته 

في مناطق مضلًال هذا االفتراض  ه يحتمل إلى حد آبير أن يكونغير أن .شكاوى فرديةبتحقيق مكاسب من خالل 
  .    الطريقة التي ينظم بها العمل المنزلي في الواقع وال يمت بصلة تذآر إلىعديدة من العالم، 

                  
 .١٢٣؛ المكسيك، الدستور، المادة )١( ٧ة ، الماد١٩٨٨البرازيل، الدستور،  :مثًال   ١
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 هممبادئذ وإنفالشروط عمل العمال المنزليين  الفعلي التنظيمحتاج يما  ًاغالب رأينا،وإلى جانب ذلك، وآما  . ٨٩
ولهذا السبب يولى اهتمام . المهام التي يؤدونهاخصوصية ل إدراك صحيحاألساسية في العمل، إلى  هموحقوق
  .لعمل المنزليلقضية التصدي معايير العمل الموضوعة تحديدًا لإلى هنا خاص 

دة بانتشار وتتمثل ميزة حاسمة إضافية للوضع المعاصر في أن قطاع العمل المنزلي يتسم في بلدان عدي . ٩٠
ولئن آانت معايير منظمة العمل الدولية . مستنداتعدد آبير منهم  يكون لدىلعمال المهاجرين، الذين قد ال ا

على حد سواء،  واألجانب، على العمال الوطنيين الثانيفي الفصل  سابقًا ُأشير إليه، آما ًاتنطبق عموم
قد يستبعد العمال المنزليون نظام القانوني، ورهنًا بال .في القوانين الوطنية دائمًا يتجلىالمبدأ ال  هذا فإن
  مهاجرينآالعمل تحديدًا بسبب وضعهم  حماية من

وال شك في أن المحاآم في بعض الواليات . ٢
، وـذا النحـى هـح علـون أو اللوائـر القانـان تفسيـي اإلمكـفون ـا يكـى، عندمـتتوخ  ةـالقضائي
مثل الحق في لهؤالء العمال الحقوق األساسية من ال يحد  نحو على تشريعات الهجرة تفسير في الحرص

 في قضيةمحكمة العمل في جنوب أفريقيا اعتمدته مؤخرًا  الذي هو النهج ان هذاـوآ. عادلة ممارسات عمل
Discovery Health Ltd v. Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration لكن، وفي حاالت . ٣

الدولة العضو، قد يخشى العمال المهاجرون، وعلى  قاليميطبق فيها تشريع العمل على جميع العمال في أ أخرى
 . البلد المضيفاإلجراءات القانونية القائمة إلى ترحيلهم من ، من أن تفضي لديهم مستنداتاألخص الذين ليست 

فصل مستقل التدابير الخاصة الرامية  يرآز هذا الفصل على هذا الُبعد من أبعاد المشكلة، في حين يعالجو . ٩١
  .إلى منع العمل الجبري بين العمال المنزليين المهاجرين

الدول عدد آبير من في لقوانين من اتمثيلية مجموعة مختارة هذا التقرير  يبحثولكل هذه األسباب،  . ٩٢
بغرض رصد مفصًال وجرى بحث هذه القوانين بحثًا ). ١-٣ الجدولانظر (منظمة العمل الدولية في عضاء األ

التي  البلدانإلى  خاصًا ويولي التقرير اهتمامًا. تغطية فعليةتحديات تنظيم العمل المنزلي على نحو يضمن 
خصيصًا حاولت التصدي لخصوصية شروط عمل العمال المنزليين عن طريق توفير استجابات قانونية مطابقة 

. مع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية القائمة امًاففي بعض الحاالت، تتطابق تلك االستجابات تم. للسياق
  .الخصوصية أو ألنها تتيح حماية أقل تعالجإما ألن الصكوك الدولية ال عنها وفي حاالت أخرى، تختلف 

   يديناممشهد 
 تكون واردة فيوقد . محددة حديثة تطبق على العمال المنزليين لوائحتبرز في أصقاع مختلفة من العالم  . ٩٣
م وّسع القانون رق ،٢٠٠٦وفي عام . يجمع بين الشكليننون عمل عام أو صك تنظيمي منفصل أو نهج قا

العمل لتشمل العمال المنزليين، وأتممها بمرسوم  ةحمايتدابير مجموعة من نطاق في أوروغواي  ١٨٠٦٥
زليين من الحصول ألغى الشروط والمتطلبات التي تمنع العمال المن ،٢٠٠٧ يونيه /حزيران ٢٥رئاسي مؤرخ 

وفي إسبانيا، . حقوق مكان العمل خاصة بالعمل المنزليالمرسوم وضع آما . جتماعياالضمان العلى حماية 
، وقد اختير نظرًا المطبق بشكل عام، وهو نوع من التنظيم المباشر يحل محل نظام العمال مرسوم ملكي صدر

قانون وفي جنوب أفريقيا، دخل  .٤ابير إنفاذ أآثر ترآيزًاإلى طبيعة العمل المنزلي المعقدة وإلى الحاجة إلى تد
، وهو ينص على منح العمال المنزليين فرص اللجوء إلى ١٩٩٨ حيز النفاذ في ،١٩٩٧شروط العمل األساسية، 

، دخل المرسوم القطاعي الملزم حيز ٢٠٠٢سبتمبر / وفي األول من أيلول. لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم
   .ب قانون شروط العمل األساسية، لوضع شروط عمل مفصلة وحدودًا دنيا لألجور في العمل المنزليالنفاذ بموج

، ويشملهم قانون يتمتع العمال المنزليون بحق التنظيم المعترف به قانونًاالصين،  ،وفي هونغ آونغ . ٩٤
عقد  إبرامإدارة الهجرة وبما أن معظم العمال المنزليين من المهاجرين، تشترط . االستخدام المطبق بشكل عام

  .منح تأشيرة الدخولقبل إلزامية ومعايير دنيا  المتضمن شروطًاو الصادر عنها االستخدام النموذجي

دول أعضاء في منظمة العمل الدولية، منها إيطاليا وفرنسا ومالي، اتفاقات جماعية وطنية أو  ولدى عدة . ٩٥
 فيسيما  ال(آليات تنظيمية بين امات فيما بين الموقعين، والتز نشئبين عناصر من قانون العقود تتجمع إقليمية 

وعادة . صحاب العملأللعمال المنزليين والمنصوص عليها لمعايير ، مما يؤدي إلى مد نطاق ال)شكل مراسيم

                  
  .Hoffman Plastics Compounds Inc. v. NLRB, 535 U.S. 137 (2002): انظر مثال   ٢
  .Case No. JR 2877/06 of 28 March 2008 (Van Niekerk AJ) :انظر   ٣
   :انظر   ٤

R. Quesada Segura: El contrato de servicio doméstico (Madrid, Distribuciones de La Ley, 1991), pp. 11-45. 



 وإدراجه في التشريعات تعريف العمل المنزلي

25  

وهي تغطي . لجان ثالثية في موضع تفاوض من هذا القبيلتكون االتفاقات الجماعية الوطنية أو اإلقليمية  ما
قانونية  ًابعض الدول األعضاء صكوآ اعتمدتوقد  .العمل والحماية االجتماعيةمن ظروف سعة سلسلة وا

عالقتها  ، فإنفي شكل تشريع مفّوض أو لوائح تنظيمية أحيانًاورغم أنها تكون . بشأن العمال المنزليينخاصة 
لمثال، ينص االتفاق الجماعي ففي مالي على سبيل ا .، عالقة ذات شأنبشكل عام ةالعمل المطبق بقوانين ولوائح

المرسوم  ينص عليهاعلى أنه في الحاالت التي لم  )٤١المادة ( تحديدًاالمتعلق بشروط عمل العمال المنزليين 
قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي والنصوص الشروط المنصوص عليها في صراحة، تطبق المختص 

  .األخرى التنظيمية النافذة

الغرفة العليا في  أقرت، فعلى سبيل المثال .ول أعضاء أخرىرات قانونية مهمة في ديجري إعداد مبادو . ٩٦
القطاع قانون الضمان االجتماعي لعمال  ،٢٠٠٨أآتوبر  /تشرين األول ٢٣البرلمان الهندي، راجيا سابها، في 

ير المنظم، بما ويشمل القانون سلسلة واسعة من مخططات الضمان لفائدة العمال في القطاع غ. غير المنظمين
وتأمين األمومة والتأمين العام والتأمين  ات التقاعدويتناول القانون الجديد معاش. في ذلك العمال المنزليون

 الذي يرأسهوطني للضمان االجتماعي المجلس الهيئة جديدة لصنع القرار، أي  وينص على إنشاء. الصحي
تقديم توصيات بشأن وضع مخططات ل ستوى الوالياتة على مماثلفضًال عن مجالس استشارية موزير العمل، 
في واقترحت اللجنة النسائية الوطنية . ويجب أن يمر القانون اآلن في الغرفة السفلى، لوك سابها. رفاه مناسبة

وعند بيان األغراض ). التسجيل والضمان االجتماعي والرفاه(العمال المنزليين ، قانون ٢٠٠٨عام الهند، 
في غياب حماية  العامالت المنزلياتالذي تتعرض له " االستغالل الفاحش"اللجنة النظر إلى واألسباب، تلفت 

وبناء على مبادرة بعض حكومات الواليات في . قانونية وطنية، أو غياب آليات التنفيذ في حالة عمل األطفال
تنظم شروط لاللجنة تشريعات الهند إلى اتخاذ مبادرات تنظيمية السيما بشأن المستويات الدنيا لألجور، تقترح 

مجالس  وإنشاءوآاالت االستخدام، وللعمال المنزليين وأصحاب العمل  سجل إنشاءالعمل على الصعيد الوطني و
  .      رصد العمال المنزليين ومساعدتهملواليات وأقاليم 

 "المنزليين لمعينينلوثيقة تشريعية " ٢٠٠٧أآتوبر  /اعتمد مجلس الشيوخ الفلبيني في تشرين األولو . ٩٧
وفي حال اعتمدها الكونغرس، ستنظم شروط . لجنة العمل والعمالة، معروضة اآلن على )"باتاس آاساماهاي("

ألجر ودفع أجر شهر الحد األدنى لساعات العمل واإلجازة و بما في ذلكالعاملة المنزلية،  القوةوظروف عمل 
  . جتماعي والنظام الصحي الفلبينيعن التسجيل في نظام الضمان اال إضافي في السنة، فضًال

، ٢٠٠٦فبراير  /شباط ١٦مؤرخ  ١٦/١رقم  ،وزارة العملصادر عن نشئت في لبنان بموجب قرار أو . ٩٨
 . ٥قانون حماية منفصلمشروع وإعداد المهاجرين لجنة توجيه وطنية لبحث وضع العمال المنزليين 

ى جانب نطاق تغطية العمال المنزليين في القواعد إل التالية وترد قائمة البلدان التي تشير إليها الفقرات . ٩٩
  .والقوانين الوطنية، في الملحق بهذا التقرير

  تعريف العمل المنزلي

  عالقة االستخدام المنزلي واالقتصاد األسري
. ترتب عن هذا تبعتانيو". لدى أسرة"للعمل المنزلي في أنه ينجز أساس يتمثل معيار على العموم،  . ١٠٠

، مع وجود استثناء ٦مشمولة باالستقصاء توسع التشريع خارج نطاق األسرة الخاصة قليلة جدًا أوالهما أن بلدانًا
الذي يشمل العمال  ،١٩٩٩زاي لعام  - ١٩٠١٠رقم  اآوستاريكفي من المرسوم التنفيذي  ١٣٩مهم هو المادة 

على المنزلي قد ينجز ويحرص المرسوم الملكي في إسبانيا على النص على أن العمل . المنزليين في األديار
، يشمل )غومري، ماري الندتمقاطعة مون(وآذلك في الواليات المتحدة . سرةاأل من أجلسرة أو األداخل السواء 
  ".ينجز باألساس في منزل"العمل الذي  ٠٨-٢ رقم بموجب القانون" الخدمة المنزلية"تعريف 

لمساعدة في ال المنزلي من خالل استبعاد ، يسعى العديد إلى تحديد الطبيعة غير المربحة للعموثانيًا . ١٠١
وماليزيا ) ٩٧٩/٥٦-٧المرسوم (وفي بلدان مثل األرجنتين . يمكن إنجازها في المنزل" مهنية"أنشطة تجارية أو 

تستثني التشريعات ذات الصلة العمل المرتبط بالتجارة أو األعمال أو المهن التي يضطلع بها ) قانون العمل(
له غرض ليس البرازيل العمل الذي وتستبعد . من نطاق العمل المنزلي ،صاحب العملالعمل في منزل صاحب 

                  
 .٢٠٠٨، ١١١طلب مباشر، لبنان، االتفاقية رقم : اللجنة المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ٥
تستبعد بالتحديد أماآن عمل مثل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمدارس  االتحاديمن قانون العمل  ٣٣٢في المكسيك، المادة    ٦
 .من قانون العمل في باراغواي ١٥٠انظر أيضا المادة . داخلية وما شابهها من مؤسسات من نطاق العمل المنزليال
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العمل الذي يعود بالربح واألعمال  ،من قانون العمل من التعريف ١٦١وفي غواتيماال، تستثني المادة . ٧مربح
ستثنيان العمل الذي ت ةالمرافق الالئحةمن  ١من قانون العمال المنزليين والمادة  ٢والمادة . على صاحب العمل

  . يعود بالربح أو األعمال على صاحب العمل أو أسرته

 ،٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني ١٥المؤرخ  ١٨٠٦٥من القانون رقم  ١وفي أوروغواي، ترآز المادة  . ١٠٢
 اقتصاديًا آسبًا"المتعلق بمعايير تنظيم العمل المنزلي، في المقابل على األنشطة التي تحقق لصاحب العمل 

قد  هأن العمل المنزلي يتطلب سلسلة واسعة من المهارات والتدريب، وأنيبّين هذه الصيغة  واستخدام". شرًامبا
في آانتون جنيف السويسري  المستخدمةصيغة الوتقترح  .بمكاسب مادية على األسر واالقتصاد عمومًا يعود
  .مشابهًا نهجًا

  تصنيف العمل المنزلي
بالعمل المنزلي تحت مجموعتي  ،لمنظمة العمل الدولية ،لمهنالدولي الموحد ل التصنيفيعترف  . ١٠٣

وفي ). ١-٣انظر اإلطار (ويحدد المهام المرتبطة ومستويات المهارات المطابقة  ،)٩و ٥(تصنيف واسعتين 
وال غرابة في ذلك . للعمل المنزلي مقابل ذلك، لم يحدد آثير من التشريعات الوطنية المشمولة باالستقصاء تعريفًا

بشكل غير  مدرجين فيهالحاالت التي يكون فيها العمال المنزليون إما مستبعدين بالتحديد من التشريع أو  في
 ٢المواد من ( ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني ٩المؤرخ قانون العمل في التفيا، ذلك،  علىومثال . صريح
ظر عن وضعهم القانوني، عتبر أن قوانين العمل ملزمة لجميع أصحاب العمل بصرف الني الذي، )٤ إلى

ويوضع تعريف واسع لكل من صاحب . وللعاملين إذا آانت العالقات القانونية المتبادلة قائمة على عقد عمل
بوجود  وفي واليات قضائية أخرى، يحدث العكس تمامًا. يتضمن األشخاص االعتباريين بحيثالعمل والعامل 

، يعّرف نظام األجور في آاليفورنيا ي الواليات المتحدة مثًالوف. تشريعية منفصلة أحكامتعاريف متعددة بموجب 
وما إلى  المرافقون والطباخون والمنظفون والخادمات والممرضات(ويذآر أمثلة عنها " المهن األسرية"

صاحب عمل ثالث "خاصة أو بوصفهم أشخاصًا تستخدمهم أسرة " المرافقين الشخصيين"فيما يعّرف ) ٠٠٠ذلك
 أو عقليًا للعمل لدى أسرة خاصة لمساعدة المسنين أو المعوقين جسديًا" اع الرعاية الصحيةمعترف به في قط

عمال الرعاية  شملوتالعمال المنزليين إلى ضرائب الدخل الشخصي أحكام  يرشتو. المحتاجين إلى مراقبة
  . ٨الصحية المنزليين في نطاقها

  

  ١-٣اإلطار 
   لمهنحد لالموالدولي  التصنيفالعمل المنزلي حسب 

فئة التدبير : ويغطي فئتين رئيسيتين هما. المنشآت التجارية والمؤسسات واألسر الخاصة ٥التصنيف  يتناول
، التي تضم عمال التدبير المنزلي والعمال ذوي الصلة والطباخين؛ وفئة مقدمي الرعاية )٥١٢فئة صغرى (المنزلي 

فئة (المنزليين  الشخصيةية لألطفال ومقدمي الرعاية الشخصية والعمال ذوي الصلة، التي تضم مقدمي الرعا
على عمل اإلشراف الذي يؤديه عامل  ٥١٢١ التصنيفويؤآد التدبير المنزلي المنصوص عليه في ). ٥١٣صغرى 

يرعون أطفال أصحاب "مقدمي الرعاية لألطفال على أنهم أشخاص  ٥١٣١ويعّرف التصنيف . التدبير المنزلي
  :ويعتبر أن المهام تشمل ما يلي ،"شطتهم اليوميةالعمل ويشرفون على أن

  مساعدة األطفال على االستحمام وارتداء المالبس وتناول الطعام؛  )أ(
 الذهاب باألطفال إلى المدرسة والعودة بهم منها أو الخروج بهم في فسحة؛  )ب(
  اللعب مع األطفال، والترفيه عنهم بالقراءة أو رواية القصص؛  )ج(
  األطفال وقاعات لعبهم؛ ترتيب غرف  )د(
  اء أو استراحات مدرسية أخرى؛درعاية األطفال التالميذ خالل استراحة الغ  )ه(
  رعاية األطفال التالميذ خالل النزهات وزيارات المتاحف والجوالت المشابهة؛  )و(
  صلة؛ذات إنجاز مهام   )ز(
  .اإلشراف على عمال آخرين  )ح(

تلبية احتياجات شخصية " ٥١٣٣المنزليون المشمولون بالتصنيف  ةيوبالمثل، يتولى مقدمو الرعاية الشخص
متنوعة، وعلى العموم تقديم رعاية شخصية إلى من يحتاجونها في منازلهم بسبب مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة، 

في المساعدة في أعمال التمريض "وتشمل مهام هذه الفئة، التي من بينها مثال ". أو بسبب عجز ناجم عن الشيخوخة
  :ما يلي ،"المنزل

                  
  .١٩٧٢ ديسمبر /آانون األول ١١المؤرخ  ٥٨٥٩رقم  من القانون ١المادة    ٧
 .State of California (Employment Development Department): Household Employers’ Guide 2009  :انظر   ٨
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  مساعدة األشخاص في االلتحاق بفراشهم أو مغادرته وارتداء المالبس المناسبة؛  )أ(
 تغيير بياضات الفراش ومساعدة األشخاص على االستحمام واالغتسال؛  )ب(
 المحتاجين على تناوله؛ األشخاصومساعدة  -المعّد من قبلهم أو من قبل آخرين  - تقديم الطعام   )ج(
  مناولة األشخاص األدوية الالزمة أو السهر على تناولهم لها؛  )د(
  رصد أية إشارة تدل على ترّدي صحة األشخاص وإبالغ الطبيب المعني أو الخدمات االجتماعية؛  )ه(
  صلة؛ذات إنجاز مهام   )و(
  .اإلشراف على عمال آخرين  )ز(

". ي الصلة والمنظفين وعمال غسل الثيابوالمعينين المنزليين والعمال ذ"بالتحديد  ٩١٣ويتناول التصنيف 
عن مجموعة من األدوات الالزمة  ويشمل األسر الخاصة والفنادق والمكاتب والمستشفيات ومنشآت أخرى، فضًال

شؤون الكنس "المنزليون والمنظفون ، يتولى المعينون ٩١٣١وحسب التصنيف . للحفاظ على نظافة المرافق الداخلية
اللوازم األسرية وإعداد الطعام وتقديم الوجبات وإنجاز  وشراءلميع واالعتناء بالبياضات والتنظيف والغسيل والت
 ".  واجبات منزلية أخرى

  فئات العمل المنزلي
). ١- ٣انظر الجدول (ال تقدم آل البلدان المشمولة باالستقصاء إرشادات عن طبيعة العمل المنزلي  . ١٠٤

في شيلي، التي تشير إلى من قانون العمل  ١٤٦في المادة لطبيعة العمل المنزلي عام وهناك فهم مشترك 
  ."الخاصة أو المالزمة للبيتالتنظيف والمساعدة "

اآلخرين في مهن  إدراج، على مع ذلكوتحدد بعض البلدان الفئات المهنية في قائمة قد تنص صراحة،  . ١٠٥
 .٩"اديللعمل مباشرة في مكان إقامته الع"مشابهة، طالما أن صاحب البيت يستخدمهم 

  )اةغير مستوفقائمة (محددة في العمل المنزلي أو استبعادها منه فئات مهنية يحدد إدراج التشريع الذي   :١-٣الجدول 

 فئات مستبعدة بالتحديد من التعريف  بالتحديد في التعريف مدرجةفئات   الفئة

 ، زمبابوي، سويسرا١باراغواي، بورآينا فاسو  طباخ
ماليزيا، الواليات المتحدة، فرنسا، آينيا، )جنيف(
 )آاليفورنيا(، الواليات المتحدة )أوريغون(

  

، )أوريغون(آينيا، ماليزيا، الواليات المتحدة   ساٍق
 )آاليفورنيا(الواليات المتحدة 

  

باراغواي، بورآينا فاسو، زمبابوي، سويسرا   مربية /حاضنة
، آينيا، ماليزيا، الواليات المتحدة )جنيف(
 ، )أوريغون(

 )مربيات األطفال المسجالت(فنلندا  

باراغواي، بورآينا فاسو، جنوب أفريقيا،   بستاني
، آينيا، ماليزيا، )جنيف(زمبابوي، سويسرا 

، الواليات المتحدة )أوريغون(الواليات المتحدة 
 )آاليفورنيا(

 آوستاريكا 

، )جنيف( اباراغواي، بورآينا فاسو، سويسر  عامل غسل الثياب، غّسالة، آّواء
 آينيا، فرنسا، ماليزيا

  

   يا، آينيا، ماليزيادبورآينا فاسو، آمبو  خفير /حارس
، )جنيف(باراغواي، جنوب أفريقيا، سويسرا   سائق خاص /سائق

شيلي، آمبوديا، آينيا، ماليزيا، الواليات المتحدة 
 ٢)آاليفورنيا(

إذا ما انحصرت المسؤولية في(األرجنتين  
 يكا، آوستار)ذلك

 /خادم /يعامل تدبير منزل/ عامل منزلي
 "وصيف" /خادمة

باراغواي، بورآينا فاسو، زمبابوي، آمبوديا،  
آينيا، فرنسا، ماليزيا، الواليات المتحدة 

 )آاليفورنيا(، الواليات المتحدة )أوريغون(

  

جنوب أفريقيا، فرنسا، الواليات المتحدة   مقدم الرعاية للمسنين
 )أوريغون(

غومري، تمقاطعة مون(اليات المتحدة الو 
 ٣)الند  ماري

                  
  .من قانون العمل ٤المادة آمبوديا،    ٩
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 فئات مستبعدة بالتحديد من التعريف  بالتحديد في التعريف مدرجةفئات   الفئة

آولومبيا (باراغواي، جنوب أفريقيا، آندا   مقدم الرعاية للمعاقين
 ، فرنسا)البريطانية

إذا ما انحصرت المسؤولية في(األرجنتين  
 ، فنلندا)جنيف(، سويسرا )ذلك

   )آولومبيا البريطانية(آندا   مرافق ليلي
   )آاليفورنيا(، الواليات المتحدة )جنيف(را سويس  عمال التنظيف
، الواليات )ونـأوريغ(آينيا، الواليات المتحدة   حمال، خادم

 )آاليفورنيا(المتحدة 
 وروغواي، المكسيكأ 

 أوروغواي    حارس البناية
قانون شروط (أورغواي، جنوب أفريقيا   زمبابوي  مزارعون /عمال منزليون ريفيون

، فرنسا)جنيف(، سويسرا )العمل األساسية

في لرعاية األطفال بيت فتاة أجنبية في "
 "المأآل والمأوىاللغة ومقابل 

 )جنيف(البرتغال، سويسرا    

 )جنيف(سويسرا     ونالمتدرب
مقدمو  /طلبة يرعون األطفال، حاضنات

 على نحو مؤقتالرعاية لألطفال 
، آندا )ألبرتا(، آندا )جنيف(سويسرا    

 )أوريغون(، الواليات المتحدة )وأونتوري(

  .بمستوى مهارات عاٍل للفئة األخيرةالطباخون وآبار الطباخين مميزون ومصنفون بشكل مختلف، ويعترف    ١
  .State of California: Household Employers’ Guide, 2009  :انظر. الطائرات الخاصة لالستخدام العائلي قباطنةيفسر قانون آاليفورنيا على نحو يشمل    ٢
 ."من قبل وآالة إال إذا آان العامل مستخدمًا - سنة عاجز عن رعاية نفسه  ٦٧قين أو شخص يتجاوز عمره ولألشخاص المع ًامرافق عامًال"التشريع يستبعد    ٣

يستثني بعض الفئات ال لعمل المنزلي الحكم المتصل باأن على ببساطة  تدلوبعض حاالت االستبعاد  . ١٠٦
المنزليين خاص بالعمال شمل اتفاق جماعي وطني ي، وفي فرنسا مثًال .التشريعاتالتي قد تشملها ) نالمزارعيآ(

  . اس العاملين في ملكيات خاصةّرالح - والبستانيين منفصل الحّراس  شمل اتفاقيفيما  ،الريفيين

ال المنزليون، العم ن ينجزهاة للمهام التي يمكن أاقوائم غير مستوف على تشريعات بعض البلدان نصوت . ١٠٧
 برعايةبشكل خاص فيما يتعلق  مفصل يفرنسال واالتفاق الجماعي. ١٠متمايزةدون توزيعها إلى فئات مهنية 

وتنظيف غرفهم وحماماتهم  إعداد وجباتهم وغسل ثيابهم وإلباسهم وتنظيفهم ومرافقتهم في الجوالت( طفالاأل
بمقدمي  المتعلق للرعاية المنزلية تفاق الجماعياال يدرجو. )عن المساهمة في نمو الطفل ومطابخهم، فضًال

 . نطاقهرعاية األمومة في  مثلثة في هولندا،الرعاية المستخدمين ضمن عالقة 

العمل المنزلي  سمات، وأن إحدى المهنية ضعيف جدًا والمهام الفئات تعريفأن  مما تقدمومن الواضح  . ١٠٨
ة في تحديد الوظائف التي ُيطلب من العمال المنزليين في بقاع عديدة من العالم تتمثل في الصعوبة الموجود

  . إنجازها لدى أسر خاصة

  العمل المنزلي وعالقة االستخدام
مسألة المرؤوسية  فيما تشير قوانين ولوائح أخرى إلىاالستخدام  بعض القوانين واللوائح مسألة تتناول . ١٠٩

قانون العمل بالتحديد العمال المنزليين وتعّرفهم  من ١٣٩ج المادة روفي فيتنام، تد. عن األجور أو التبعية فضًال
العامل "ويعّرف قانون العامل المنزلي في بربادوس . سراأل على أنهم أشخاص مستخدمون للمساعدة لدى

 مادةستند التو". واجبات أسرية في منازل خاصة أداءأي شخص يستخدم بمقابل لغرض "على أنه  "المنزلي
ستبعد صراحة العاملين ت، وتغطيةفي البرتغال إلى مفهوم المرؤوسية لغرض المن المرسوم التشريعي ) ١(٢

  .خاصلحسابهم ال

                  
؛ ل والمساعدةوالغسي التنظيف والطبخ والكي، تعدد ١٩٩٩لعام  G-19010من المرسوم التنفيذي رقم  ١٣٩المادة  ،آوستاريكا   ١٠

 والمساعدة اإلسطبالت واألفراس تنظيفو ، تذآر تنظيف البيت والغسيل وأعمال المطبخ١٠ية، المادة االتفاقية الجماعية الوطن: إيطاليا
والتعاون المنزلي على  في االعتناء بالحيوانات األليفة واالعتناء بالمساحات الخضراء واألشغال اليدوية والمرافقة وحراسة األطفال

ي وتقديم الطعام لكوا عتناء بالحيوانات؛ وحراسة المنزلأداء وظائف متعددة منها، التنظيف والغسيل والطبخ والمساعدة في اال
ن وآبار الطباخين وعدة األشخاص ذوي الحرآة المحدودة ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات والسائقومسا قيادةوالشراب والبستنة وال

التنظيف في البرتغال الغسيل و ٢٣٥/٩٢من المرسوم القانوني رقم ) ٢(٢؛ وتذآر المادة ....والعمل آوصيف وإدارة الممتلكات العائلية
 .واالعتناء بالحديقة اية المسنين والمرضى واالعتناء بالحيوانات األليفةورع
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وينص بعضها . للعمال المنزليين ةشامل تغطيةوتسعى جّل النصوص المشمولة باالستقصاء إلى توفير  . ١١٠
ر دفع ريقة وتواتبصرف النظر عن ط ،العمال المنزليين في األحكام التشريعية ذات الصلة إدراجعلى أنه ينبغي 

العمال في االقتصاد "الموحد  عملالعقد  عّرفسويسرا، إذ يفي جنيف  آانتونوهذا هو الحال في . أجورهم
ن بشكل منتظم أو مؤقت وآامل الوقت وعمال بعض الوقت مستخدم على السواء على أنهم عمال" نزليالم

ويتناول بعضها اآلخر . آاملة أو أسابيع مًاحسب جدول زمني متفق عليه قد يكون ساعات أو أنصاف يوم أو أيا
 ١٨٠٦٥من القانون رقم  ١المادة ( منزلي واحد، والسيما أوروغواي حالة أصحاب العمل المتعددين لعامل
 ١٧المؤرخ  311PRES/FPT-77المرسوم رقم (وبورآينا فاسو  )المتعلق بمعايير تنظيم العمل المنزلي

  ).١٩٩٧أغسطس  /آب

. من حيث مدة االستخدام العمال المنزليين في قانون العمل تغطيةاألخرى نطاق  لبلدانوتحد بعض ا . ١١١
ففي بوليفيا ". مستمرًا"أو /و "على أساس منتظم"أن يكون العمل  قوانينموجودة في العديد من الوتشترط صيغة 

ن يكون العمل أ )٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٣المتعلق بالعامل المنزلي المؤرخ القانون (، يشترط القانون مثًال
 في بنماو". منتظمًا"أن يكون العمل  )من قانون العمل ١٤٨المادة ( القانون شترطي ،في باراغوايو". مستمرًا"
 منتظمًا"أن يكون العمل المنزلي  )من قانون العمل ١٦١ المادة(في غواتيماال و )من قانون العمل ٢٣٠المادة (

أو " منتظمًا"أن يكون العمل إما  )من قانون العمل ١٤٥المادة ( القانون شترطيوفي نيكاراغوا، ". ومستمرًا
 على نحوالعمل  على أن ينفذ في البرتغال )من المرسوم التشريعي) ١(٢ المادة(قانون ال نصوي". مستمرًا"

  . لواليات المتحدةاشروط مماثلة في تشريعات تونس و توجد أيضًا و. مستمر

أدنى من  لدى صاحب العمل ذاته عددًا مستخدمين المنزليون وتشترط تشريعات أخرى أن يبقى العمال . ١١٢
قل من شهر واحد، أو العمل ألقل من أربع ساعات ألوتستثني األرجنتين العمل . الساعات أو األيام في األسبوع

 من قانون ٢وتستثني المادة . ، أو العمل ألقل من أربعة أيام في األسبوع لدى صاحب العمل ذاتهاليومفي 
، أو واحدًا العمال المنزليين في فنلندا العمال المنزليين الذين ال تتجاوز مدة ارتباطهم التعاقدي شهرًا ماستخدا

على أقصى حد، أو الذين ال تتجاوز ساعاتهم  في األسبوع واحدًا الذين يعملون لدى صاحب العمل ذاته يومًا
  . المنتظمة لدى صاحب العمل ذاته ثالث ساعات في اليوم

يمكن أن تنظم  -اقتصادات السوق الصناعية  عدد منوبخاصة في  -االقتصادات الوطنية  وفي بعض . ١١٣
فضًال عن خدمات تنظيف فأعمال البستنة وخدمات إزالة الثلوج . فئات قليلة من العمل المنزلي على شاآلة منشأة

واللوائح، وتفسيراتها، وإذ يؤخذ في االعتبار أن القوانين . المنزل على نحو دوري، إنما هي أمثلة على ذلك
ينبغي أن تكون متمشية مع أهداف العمل الالئق، ويؤخذ في االعتبار أن قانون االستخدام أو العمل يسعى ضمن 

توصية  شيرفي قوة التفاوض بين األطراف في عالقة استخدام، ت المحتملأمور أخرى إلى التصدي لعدم التكافؤ 
إرساء معايير تنطبق على جميع أشكال الترتيبات التعاقدية، "أهمية إلى ، )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦، عالقة االستخدام

 وأهمية ،"بما فيها تلك التي تضم أطرافا متعددة، بحيث يتمتع العمال المستخدمون بالحماية التي يحق لهم بها
  ".مكافحة عالقات االستخدام المستترة"

ن بأحكام قانون ون مشمولل المنزلييجميع العما أنبعض البلدان  يعتبر القانون فيوفي هذا الصدد،  . ١١٤
جميع األشخاص الذين يقدمون خدمات ألسر لقاء "من قانون العمل في الفلبين على  ١٤١وتنطبق المادة . العمل

خدمة ضرورية في منزل صاحب عمل  عادةفي ال"على أنها " الخدمة المنزلية أو األسرية"وتعّرف  ،"تعويض
أسرة صاحب العمل، بما في  فرادبه، وتشمل توفير أسباب الراحة والرفاه ألأو مرغوب فيها لصيانته واالعتناء 

بعمال صاحب عمل  من االتفاق الجماعي الوطني المتعلق) أ(١، تعتبر المادة وفي فرنسا". قيادةذلك خدمات ال
 معتمد لنهجا اوهذ. ضهذات طبيعة أسرية أو منزلية آامل الوقت أو بع آل شخص يؤدي مهامًا مستخدمًا ،خاص

لجنوب  ٧ مرق القطاعي لمرسوممن ا ٣١ مادةنصوص تشريعية قليلة، مثل التنص و. أيضًا) جنيف(في سويسرا 
المتعاقد ، وفئة مستخدمينتوسيع نطاق الحماية ليشمل العمال المنزليين، المعّرفين آ صراحة علىأفريقيا، 

  .ًاأجر يتلقىله أن  أو يحق تلقىلدى أسرة خاصة وي منزليًا المستقل الذي يؤدي عمًال

وتتحدث بعض . أسرة صاحب العمل فرادوتتمثل فئة العمال المنزليين التي يتكرر استبعادها في أ . ١١٥
في بنما  ٣٩/٢٠٠٧من القرار رقم  ٦١وتنص المادة . مباشرةالتشريعات بالتحديد عن أسرة صاحب العامل ال

) بما في ذلك األطفال بالتبني(صاحب العمل ، وتستبعد أطفال درجتهابالتفصيل على طبيعة العالقة ومثًال 
 األشخاص الذين لديهم صالت في األرجنتين، ٣٢٦/٥٦رقم  التشريعيمرسوم الويستبعد . الشريك /والزوج
  .رب األسرةقربى ب
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  اإلقامةب المقرون تعريف العمل المنزلي
ل المنزليين يكونون إلى طبيعة العمل المنزلي الخاصة، تحّدد نصوص تشريعية عديدة أن العما نظرًا . ١١٦
لكن في آندا . )الرابع آما نوقش بالتفصيل في الفصل( لذلك م وفقًاوتنظِّ" غير مقيمين"أو " مقيمين"إما 

اية في المنزل ومرافقين رعوعمال  يعّرف العمال المنزليون المقيمون بوصفهم خدمًا، )آولومبيا البريطانية(
 .غير مقيمات" الحاضنات"ذلك، تكون وفي مقابل ؛ ليليين وعمال دعم منزلي مقيمين

المبّلغ عن ارتكابها في حق شابات مستخدمات في سياق برنامج العمل  لتعسفوفي ضوء أشكال ا . ١١٧
العمال المنزليين لقاء "، قد ترغب الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في اعتبار المنزلي لقاء المأآل والمأوى

وشبابًا في إطار عالقة تبادل ثقافي، وفي تنظيم ظروف عملهم على النحو  على حد سواء عماًال" المأآل والمأوى
  ).٢-٣انظر اإلطار (المناسب 

  ٢-٣ اإلطار
  استثناء العمل المنزلي لقاء المأآل والمأوى

بالسفر إلى الخارج والعيش لدى أسرة مدة سنة أو  بابتسمح برامج العمل المنزلي لقاء المأآل والمأوى للش
أآل والمأوى لكنه من أجل ضمان الم. فرصة تعلم لغة أخرى مآما يتيح له. ار أول تبادل ثقافيفي إط ًا، غالبسنتين

  .يتمثل عادة في المساعدة في رعاية األطفال وتدبير المنزل عمًال أولئك الشبابؤدي يوالمصاريف اليومية، 
ولية للعمل المنزلي لقاء المأآل غل برامج العمل المنزلي لقاء المأآل والمأوى عن طريق الجمعية الدوتش
ويتشكل باألساس من وآاالت  من أجل تنظيم هذا القطاع الذي يزداد توسعًا ،١٩٩٤التي أنشئت في عام  ،والمأوى

العمل المنزلي لقاء المأآل والمأوى في أوروبا والواليات المتحدة وبلدان قليلة في أمريكا الالتينية، آما توجد وآاالت 
لجنة  ٢٠٠٤في تقرير عام  اوأبلغ مجلس أوروب. الصين وغانا ونيوزيلندا أخرى منها بلدان فيالنوع، مؤهلة من هذا 

 سنالعامالت المنزليات لقاء المأآل والمأوى ل"إلى أن  مشيرًا تعسفالنساء والرجال بحاالت بين فرص التكافؤ 
 ،غالل من هذا النوع، أو حتى ألسوأ من ذلكبديالت لعامالت التدبير المنزلي أو المربيات، لكن بعضهن يتعرض الست

ومن بين هذه الحاالت انتحار فتاة في رومانيا أجبرت على العمل آالعبيد .... إذ يتعرضن للعنف أو االستغالل الجنسي 
في العّلّية، وفتاة سلوفاآية تراآمت عليها  فراشمقابل يورو واحد في اليوم، وفتاة روسية أجبرت على النوم على 

  ".  ون بسبب دخولها المستشفى من دون تأمين صحيالدي
يونيه  /حزيران ٢٢في  التي اعتمدتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ،)٢٠٠٤( ١٦٦٣ رقموتطالب التوصية 

  :بما يلي. ، فيما يتعلق بتوظيف شابات في العمل المنزلي لقاء المأآل والمأوى، بأن تقوم لجنة الوزراء٢٠٠٤
توجيهية في شكل توصية من لجنة الوزراء إلى الدول األعضاء، وهو ما من شأنه أن يكفل  وضع مبادئ  )أ(

) األمر ال يتعلق بالطالبات وال بالعامالت(اإلقرار بالوضع المميِّز للعامالت المنزليات لقاء المأآل والمأوى 
لقاء المأآل والمأوى آما  وحمايته، وتحديد شروط عملهن وتغطيتهن االجتماعية وتنظيم قطاع العمل المنزلي

 ينبغي على الصعيدين الوطني والدولي؛
توصية الحكومة بتنظيم قطاع توظيف العامالت المنزليات لقاء المأآل والمأوى، من خالل وضع نظام اعتماد   )ب(

 وضمان ارتباط مثل فرض رسوم معقولة -ير الدنيا تستطيع من خالله الوآاالت التي تلتزم ببعض المعاي
، الواجباتينص بوضوح على الحقوق والمسؤوليات و بعقد ملزم قانونًا نمالت المنزليات بأصحاب عملهالعا

ضمان حصول استمارات طلب التأشيرة المقدمة باسمها على  -وتقديم المساعدة الطارئة في الحاالت الصعبة 
المحتمل واألسرة المضيفة ن العامل بإجراء بحوث أولية بشأ وينبغي أن تلتزم الوآاالت المعتمدة أيضًا. الموافقة
 أو استغالل األطفال؛ جرامية آاالستغالل الجنسي مثًاللضمان عدم حملهما سوابق إ المحتملة

المشار إليه في الفقرة " االعتماد"لوآاالت المعتمدة وفق نظام لرصد منتظم بالسلطات المعنية  قيامضمان   )ج(
  . أعاله )ب(الفرعية 

عن استيائها إزاء الظاهرة التي  ،٢٠٠٥يناير  /آانون الثاني ١٢ء في ردها المؤرخ وأعربت لجنة الوزرا
  .مكافحة االتجارل، وبخاصة اإجراءات أخرى يجري وضعها داخل مجلس أوروب تناولتها التوصية، وأشارت إلى

رغم  ،ل من المالئميزا فيما إذا آان ال وقد يكون من المناسب أن تنظر الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية،
من خوض تجربة تبادل  بابين الشاألهداف الرسمية الممّيزة لبرنامج عمل منزلي لقاء المأآل والمأوى مقترن بتمك

. في معيار دولي جديد استثناء من تعريف العامل المنزليعالقة العمل المنزلي لقاء المأآل والمأوى، آ معالجةثقافي، 
لنظر إلى العامالت المنزليات لقاء المأآل والمأوى آعامالت وشابات يخضن تجربة ا وقد يكون من المناسب تمامًا

وقد يساهم هذا األمر في منع استغالل العامالت المنزليات لقاء المأآل . العمل آما ينبغي ظروفتبادل ثقافي، وتنظيم 
  .الذي يتطابق مع استغالل فئات أخرى من العمال المنزليين ،والمأوى
  :المصدر

Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1663 (2004), Domestic slavery: 
servitude, au pairs and “mail-order brides”, available at: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/ 
Documents/AdoptedText/ta04/EREC1663.htm. 
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  تعريف صاحب العمل
وتحدد بلدان عديدة أنه يجب أن يكون . لصاحب العمل المنزلي محددًا تعريفًا لتشريع أيضًايقدم ا . ١١٨

من  ٣المادة  تحدد مثًال،في البرازيل ف .أخرى األسرة برمتهابلدان فيما تدمج  ،"اعتباريًا شخصًا"صاحب العمل 
  ".منزليًا شخص أو أسرة يستخدم عامًال"أن صاحب العمل هو  ٧١٨٨٥/١٩٧٣المرسوم 

وفي بربادوس، . لصاحب عمل العامل المنزلي واسعًا وتقدم بعض البلدان المشمولة باالستقصاء تعريفًا . ١١٩
أي شخص يستخدم "، هو ١٩٨٥من قانون العمل المنزلي لعام  ٢، آما ورد تعريفه في المادة "صاحب العمل"

أو غير مباشر عن دفع  مباشرًا أو أآثر، ويشمل أي وسيط أو مدير أو ممثل له، يكون مسؤوًال منزليًا عامًال
  . ه، إلى العامل المنزليبعضاألجر، آله أو 

 يكون صاحب العمل شخصًا يجوز أّالوفي بلغاريا، فيما ال يعرف قانون العمل العمال المنزليين،  . ١٢٠
  ."استخدامفي إطار عالقات  عماًال على نحو مستقل ستخدمي" ما دام ،أسرة فقط، وإنما أيضًا اعتباريًا

 بشكل خاص يتمثل في أن صاحب العمل قد يكون طرفًا صريحًا تضمن بعض التشريعات توضيحًاوت . ١٢١
 مساعدال"أن  على على وجه التحديد آاليفورنياالمتعلق باألجور في  ينص القرار ،وفي الواليات المتحدة. ثالثًا

معترف به في قطاع من قبل صاحب عمل ثالث  ال يستخدم من قبل أسرة خاصة فحسب وإنما أيضًا" الشخصي
 يرد وصفه على نحو شامل، آما المنزلي أو العامل/واليات قضائية أخرى العمل و عّرفوت. الرعاية الصحية

  .   بشكل أقل على طبيعة صاحب العمل ترّآزأعاله، و
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  الرابعالفصل 

 العمل فوظر
مال المنزليين، العمل األساسية للع ظروفيعرض هذا الفصل القوانين والممارسات التي تنظم  . ١٢٢

بما في ذلك انتشار األجور (بالترآيز على إضفاء طابع رسمي على عقد العمل وفترات االختبار واألجور 
للعمال المنزليين ووقت  ية الشخصيةواالستقالل ،سكنقامة وتبعات توفير صاحب العمل الموعالقة اإل) العينية

  . العمل والمساواة وإنهاء االستخدام والتطور المهني

  عقد العمل
  االستخدامإضفاء طابع رسمي على عالقة 

ويعتبر بالتالي من تحصيل  -عالقة استخدام رسمية على  واضحًا ما يعتبر وجود عقد عمل دليًال غالبًا . ١٢٣
تعتبر آافية في بلدان آثيرة، بحيث يمكن استخدام لكن القدرة على إقامة عالقة . تشريعات العمل الحاصل في

. وعادة ما يفترض في عقد العمل غير المكتوب أن يكون غير محدود المدة. أو شفويًا يًاإبرام عقد العمل خط
التحديات التي تواجه وترى بعض جمعيات العمال المنزليين أن عقد العمل المكتوب وسيلة مهمة للتغلب على 

  .استخدام وشروطها المتفق عليهاوجود عالقة  إثبات
وغيرها من  يتنام وآوستاريكا ونيكاراغوابوليفيا وغواتيماال وفالبرازيل وو يوباراغوا إسبانياوفي  . ١٢٤
أو  يمكن أن يكون شفويًااالستخدام في الخدمة المنزلية ، ينص تشريع العمل بوجه التحديد على أن عقد البلدان
من جانب صاحب العمل؛ وفي حاالت أخرى، يعفى اإلبالغ زال التشريع يشترط  وفي بعض الحاالت، ما. خطيًا

  .عمال المنزليون من هذا المطلبال
الصادر في  ،)المساعدون األسريون(األجور الدنيا قانون من  ١٠المادة نص تداد وتوباغو، يوفي ترين . ١٢٥
وبوضوح مهام أي مساعد أسري وساعات عمله وأوقات  صاحب العمل خطيًا حددأن ي"على  ،١٩٩١ عام

 اتمن مدونة الممارس) ١(٥، تشترط المادة أيرلندا أيضًاوفي ". راحته عندما يستلم المساعد عمله للمرة األولى
 من أصحاب عمل األشخاص المستخدمين في منزل شخص آخر تقديم بيان خطي بشروط العمل وظروفه، وفقًا

ويشمل ذلك ساعات العمل . ٢٠٠١إلى عام  ١٩٩٤المعتمدة من عام  ،شروط العمل) معلومات(لقوانين 
ات وفترات اإلجازة السنوية ومكان أو أماآن العمل وتاريخ البدء وتفاصيل األجور وقائمة الواجب معدالتو

رقم من القانون  ٢، تنص المادة أما في البرازيل، ففي حين ال يعتبر العقد الكتابي إجباريًا. أوقات الراحة
على إعداد بطاقة عمل وضمان اجتماعي  ٧١٨٨٥/٧٣ رقم من المرسوم ٥و ٤والمادتان  ٥٨٥٩/١٩٧٢
  .شروط عمل محددة تتضمن
بالنسبة إلى العمال المنزليين الموظفين عن ) نيويورك(في الواليات المتحدة مطلوب العقد الكتابي و . ١٢٦

  . طريق وآاالت استخدام
، تزويد ٧القطاعي رقم  المرسوممن ) ١(٩للمادة  وفي جنوب أفريقيا، يشترط من صاحب العمل، وفقًا . ١٢٧

عن نموذج  المرسوم مرفقويرد في . ّصلة بالبنود المحددةمة مكتوبة مفلدى بدء العمل، بقائ لمنزليينالعمال ا
مادة فريدة من نوعها، إذ تشترط أن يتأآد صاحب ) ٢(٩والمادة . العملوزارة مقدم من  ،المكتوبةالمحددة لبنود ا

أصحاب العمل وإذ يضع ذلك على عاتق . العمل من فهم العامل المنزلي للبنود المكتوبة، بشرحها له بلغة يفهمها
مسؤولية مهمة تتمثل في التأآد من وضوح الشروط التعاقدية، يمكن اعتماد آلية تشريعية ترمي إلى تعزيز 

  .١وامتالك زمام األمور إذ تعهد بمسؤولية شرح العقد إلى سلطات العمل على نحو أنسباستقاللية العامل 
                  

  :انظر   ١
Gugulethu Mbatha: “The predicament of an African woman: A critique of current legislation relating to domestic 
workers” (2003), 15 S.A. Merc. L.J. 407, 410 and 413. 
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ر تحقيق هدف إضفاء طابع أن تيسممارسة تشريعية يمكن  ،ابيآتباشتراط وإلزام أصحاب العمل  . ١٢٨
رسمي على عالقة العمل المنزلي، وأن تلقي بوضوح في اآلن ذاته بعبء المسؤولية على الطرف ذي السلطة 

 ،EEC/91/533 رقمى أن التوجيه اإلعالمي األوروبي وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إل. التفاوضية األآبر
بالشروط المطبقة إخطار العامل الذي ينطبق عليه التوجيه صاحب العمل يقتضي من ، ١٤/١٠/١٩٩١المؤرخ 
أو رسالة قوم بذلك بواسطة عقد عمل آتابي ويشترط من صاحب العمل أن ي ،االستخدامأو عالقة  على العقد

  .أو وثيقة آتابية أخرى أو أآثرف توظي

  العقود الكتابية عند عبور الحدود الدولية اشتراط
. آتابية عندما يعبر العمال المنزليون الحدود الوطنية للعمل في الخارج ما يشترط توفير عقود غالبًا . ١٢٩

 ١٩٤٩، )مراجعة(من المرفق الثاني من اتفاقية العمال المهاجرين  ٦من المرفق األول والمادة  ٥وتنص المادة 
لكن هذا . ، على أن عقد العمل هو أحدى الوثائق التي ينبغي أن تعطى للعمال المهاجرين قبل سفرهم)٩٧رقم (

جمهورية وينص تشريع العمل في . على عقود العمل لإلشرافااللتزام ينطبق على الدول التي تمتلك نظامًا 
؛ وإال فمن البلدالعمل خارج آان العقد ينص على إذا  على أن يكون العقد المبرم مع العامل خطيًاالمتحدة تنزانيا 

واألجر  العمل ، بما في ذلك مكان العمل وساعاتًاواجب صاحب العمل أن يقوم بتوضيح بعض البنود خطي
تفاهم بين البلدان  اتمذآرتقتضي وفي عدة بلدان أخرى، . ٢أو الدفع عينًااإلعانات وطريقة الحساب وتفاصيل 

بين إندونيسيا وعلى سبيل المثال، تشترط مذآرة التفاهم المبرمة . المرسلة والبلدان المتلقية إبرام العقود خطيًا
وتتحمل . أن تكون شروط عقد العمل واضحة ومفهومة ،يت والمتعلقة بتوظيف العمال المنزليين اإلندونيسيينالكوو

للعامل المنزلي الذي يحق له  وواضحًا تامًا وآالة التوظيف اإلندونيسية مسؤولية التأآد من شرح الشروط شرحًا
  .بدئه أو عندبدء االستخدام الحصول على نسخة من العقد الموّقع قبل 

واالتفاق المبرم بين الفلبين وقطر فيما يتعلق باستخدام القوة العاملة الفلبينية ال يشترط إعداد عقد العمل  . ١٣٠
فحسب، ) ٦المادة (لقانون العمل القطري  األساسية وفقًااالستخدام بالعربية واإلنجليزية وتحديد شروط الفردي 

). ٧المادة (صاحب العمل فيما يتصل بسكن العامل امات التزأن يحدد عقد العمل بالتفصيل  بل يشترط أيضًا
وفي . عليهوزارة العمل تصديق ويجب أن تتحقق السفارة أو القنصلية المعنية من ذلك العقد وتصّدق عليه بعد 

، فال يجوز لصاحب العمل إدخال )٩المادة ( التي يعتمد عليهاحين تعتبر الصيغة العربية لعقد العمل هي الصيغة 
  ). ٨المادة (ن شروط الخدمة وظروفها لفائدة العامل ديل على العقد إال إذا آان ُيحّسأي تع

وآانت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات قد أشارت إلى أنه على ضوء الممارسات  . ١٣١
 العمل عقوددور أنشط في اإلشراف على إصدار ينبغي للبلدان المستقبلة للمهاجرين أن تضطلع ب االحتيالية،
  .٣  وتنفيذها

  العقود النموذجية
 العقد النموذجي المعديؤدي وفي بيرو، . اتخذت عدة بلدان مبادرة إضافية تتمثل في توفير عقد نموذجي . ١٣٢

أن يوم العمل العادي ينبغي أال  ، إذ يوضح مثًالمهمة توجيهيةألغراض مرجعية والمتاح على شبكة اإلنترنت 
وفي فرنسا، يرد العقد النموذجي . ٤واالنتهاء إال لتحديد أوقات البدء ال يترك مجاًاليتجاوز ثماني ساعات عمل، و

. شروط العملإرشادًا بشأن م العقد النموذجي آذلك يقد. هألحكام في مرفق االتفاق الجماعي الوطني ويبرم وفقًا
  .٥صم المبالغ الالزمةوعلى سبيل المثال، ينبغي أن يحدد العقد الراتب اإلجمالي والراتب الصافي بعد خ

وأعدت بعض البلدان المتلقية عقود عمل موحدة وجعلتها من المتطلبات اإللزامية للحصول على  . ١٣٣
في الواردة معايير العمل وتشير إلى العقد بإصدار ، تقوم وزارة الهجرة ، الصينوفي هونغ آونغ. التأشيرات

  . عمال المنزليينوالتي يحق بها لل ،مرسوم االستخدام

                  
  .٢٠٠٤، قانون عالقات االستخدام والعمل، ١٥و ١٤ المادتان   ٢
  : انظر   ٣

ILO: Migrant workers, Report III (Part 1B) (General Survey), ILC, 87th Session, Geneva, 1999, para. 143. 
  .www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/trab_hogar/mod_con_trab_hog.pdf   :انظر   ٤
ون    . را، يتحمل الكانتون مسؤولية إعداد عقد نموذجيفي سويس   ٥ ذي يعمل زليين ال وأعد آانتون جنيف أيضًا عقدًا نموذجيًا للعمال المن

  .آامل اليوم أو جزءًا منه، لكنه في هذه الحالة يأخذ شكل نص تشريعي عوضًا عن اتفاق نموذجي قد يكتفي األطراف بملئه وتوقيعه
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يشكل عقد العمل الموحد المبرم بين العمال المنزليين األجانب وأصحاب العمل، الذي  سنغافورة وفي . ١٣٤
على ينطبق اإلطار التنظيمي في غياب تشريع خاص  ،وآاالت االستخدامرابطة ه الوآاالت المعتمدة لدى تعّد

من  ٧، تنص المادة ثًالوبخصوص عدد أيام الراحة الشهرية م. وينص على معايير أساسية العمال المنزليين
ما على  ،العمال المنزليين األجانبظروف عمل الذي ينظم ، الجدول األول من قانون استخدام العمال األجانب

. د تجاهله أو تعريضه للخطرءة المعاملة أو االستغالل أو تعميكفل صاحب العمل عدم تعرض العامل إلسا": يلي
غير أن  ."لشروط عقد العمل راحة وفقًا) أيام(راحة آافية ويوم ويشمل ذلك تمكين العامل من الحصول على 

د يتيح لألطراف اختيار ما إذا آان يحق للعامل المنزلي أن يتمتع بيوم راحة أو يومين أو من العقد الموح ١٢البند 
  .إذا لم يؤخذ يوم الراحة فإن العامل يعّوض نقدًاوينص على أنه ثالثة أيام أو أربعة في الشهر، 

صادرة عن وزارة الهجرة  ،، ال يحصل األجانب على شهادة قبول ألغراض الهجرة)آيبيك(في آندا و . ١٣٥
عندما يستوفون متطلبات معينة، بما في ذلك توقيع عقد عمل آتابي مع صاحب العمل إال  ،والجماعات الثقافية

، وقد أعدت بعد للعقد اإللزامي وتحدد وزارة الهجرة والجماعات الثقافية المحتوى". طيلة فترة االستخدام"يمتد 
. في المنزل لمقدمي الرعاية المقيمين ًاالتشاور مع الجمعيات التي تمثل العمال المنزليين، عقد عمل نموذجي

العمل التي يجب أن يتفق بشأنها قبل توقيع شهادة القبول وينص على وجوب ظروف ويتضمن العقد النموذجي 
معايير العمل، فيما يتصل بكيفية دفع األجور وآيفية حساب الساعات احترام امتثال صاحب العمل لقانون 

. وسبل االنتصاف اإلعاناتاإلضافية وفترات الطعام واإلجازات القانونية واإلجازة السنوية واإلجازة األسرية و
حق له على أن صاحب العمل ال ي المتصلة بنفقات السفر، وينص تحديدًاالترتيبات توضيح  ١٢ويتوخى في البند 

عامل من تاة للاأقل مؤآما يوضح أن أي شروط تعاقدية . االحتفاظ بأي جزء من أجور العامل لدفع نفقات السفر
  .المعايير الواردة في القانون تعتبر باطلة

والعقود النموذجية الصادرة عن السلطات الحكومية يمكن أن تساعد العمال المنزليين وأصحاب عملهم  . ١٣٦
آما يمكن أن تبسط األعباء . على عالقة العمل بصورة تتوافق ومعايير العمل المناسبةعلى إضفاء طابع رسمي 

. العمل المنزلي إضفاء طابع رسمي علىاإلدارية التي يتحملها الطرفان، وهو ما يساعد على المضي نحو 
  .المنزليينل بحقوق اإلنسان األساسية وحقوق العمل للعمابأسلوب يعترف نموذجية العقود ال تصاغ والمهم أن

  فترات االختبار
، وتدوم بعض أقصر شاسعًا تتفاوت فترات االختبار المطّبقة بوجه التحديد على العمال المنزليين تفاوتًا . ١٣٧

 يومًا ٩٠نحو الفترات ، بينما تدوم أطول ٦واحدًا الفترات أسبوعًا
وتتراوح هذه الفترات في البلدان المشمولة . ٧

وفي ؛ يومًا ١٥وعلى سبيل المثال، تدوم هذه الفترة في إسبانيا لمدة أقصاها . يومًا ٣٠و ١٥باالستقصاء بين 
يمكن و )من قانون العمل) ٢(٧٧المادة ( يومًا ١٥للعمال المنزليين المفترضة ختبار االفترة تدوم  آولومبيا،

جماعي الوطني، وفي في إيطاليا بموجب االتفاق ال يومًا ٣٠وتمتد فترة االختبار لمدة أقصاها . تقليصها خطيًا
من االتفاق الجماعي الوطني على مدة اختبار أقصاها  ٨وفي فرنسا، تنص المادة . فيتنام بموجب قانون العمل

يخضع العمال  ،آذلك. قبل انتهاء فترة االختبار األولى شهر واحد، مع إمكانية تمديدها بعد إخطار العامل خطيًا
من االتفاق الجماعي المتعلق  ٨للمادة  شهر قابل للتجديد مرة واحدة، وفقًاالمنزليون في مالي لفترة اختبار مدتها 

  .بشروط استخدام العمال المنزليين
وال . بطين بعقود هجرة مؤقتةتبعات فترات االختبار أشد بالنسبة للعمال المنزليين المهاجرين المرتو . ١٣٨
 أيضًا ال تتصدى لهاالمسألة بصفة عامة، و التفاهم الثنائية المتعلقة بالعمال المهاجرين لهذه اتى مذآرتتصد

وينظر في . وماليزيا وبين إندونيسيا والكويت إندونيسيامذآرات التفاهم المتعلقة بالعمال المنزليين والمبرمة بين 
  .بادئ والحقوق األساسية في العملتلك التبعات في سياق مناقشة الم

  األجور

  ألجورالحد األدنى ل
الحد وتدل على أن تحديد  آبيرًا ألجور اختالفًابالحد األدنى لية المتعلقة تختلف الممارسات الوطن . ١٣٩
فهي معقدة ألن العمال المنزليين يعتمدون . مسألة معقدة وحاسمة في هذا المجالوحماية األجور  لألجور األدنى
المستويات  يفسروهذا ما قد  - على مدى إمكانية مختلف األسر المعيشية تحمل تكاليف العمل المنزلي هيكليًا

                  
  .Austria, section 13(4), Act governing Domestic Help and Domestic Employees (HGHAG), 1962:  انظر   ٦
  .)يومًا ٩٠( ٢٣٥/٩٢مرسوم القانون رقم  ،٨البرتغال، المادة    ٧
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عن قدرة أصحاب العمل النسبية على فرض مستويات  لألجور المدفوعة للعمال المنزليين، فضًال المتدنية العادية
لألجور واعتماد تشريعات لحماية األجور بهدف النهوض بظروف حد أدنى لذلك، ال بد من تحديد . أجور أدنى

للعمال المنزليين وعزلتهم في أغلب الحاالت المتكافئة غير  القوة التفاوضيةتقوض ما  وآثيرًا. العمل الالئق
جر يتناسب مع العمل الذي يؤدونه والمهارات الالزمة ناهيك بأقدرتهم على الحصول على أجر معيشي مناسب، 

عالوة على ذلك، يمكن أن يفضي تصور أن القدرة على أداء العمل المنزلي فطرية إلى . ألداء ذلك العمل
  . در أآبر من مستويات المهارات المختلفة عند تحديد األجوراالنتقاص بق

على أن وتدل هذه األحكام . ٨عضوًا دولة ٦٦لألجور في الحد األدنى أحكام  )١-٤الجدول (ويبين  . ١٤٠
 . ألجور العمال المنزليينتضع حدًا أدنى  تقريبًا البلدانأغلبية ثلثي 

  ألجور بحسب البلد والمنطقةى لندالحد األحكام العمال المنزليين من أ استبعاد /دمج  :١-٤الجدول 

ون غير ـالعمال المنزلي    المنطقة
ة ـــن بحمايــموليـالمش

  الدنيا لألجور المستويات

العمال المنزليون المشمولون   
  ات ـات المستويـبتشريع

  الدنيا لألجور

ون ــــال المنزليـــــالعم  
بالمفاوضة  المشمولون
  ةــالجماعي

زليون المشمولون العمال المن  
د ــرى لتحديــات أخــبآلي

  المستويات الدنيا لألجور

الدانمرك؛     البلدان الصناعية
؛ فنلندا؛ )أ( سويسرا

  ؛ اليابان)أ( آندا

إسبانيا؛ أيرلندا؛ البرتغال؛   
ة ـا؛ المملكـا؛ فرنسـبلجيك

المتحدة؛ هولندا؛ الواليات 
  )ب( المتحدة

ألمانيا؛ إيطاليا؛   
  النمسا

    

روبا الوسطى أو
 والشرقية

وجنوب شرق 
  أوروبا

ا؛ ـإستونيا؛ بلغاريا؛ ترآي    آرواتيا  
ة التشيكية؛ ـالجمهوري
  رومانيا

        

رابطة الدول 
  المستقلة

االتحاد الروسي؛ جمهورية       
  مولدوفا؛ آازاخستان

        

إندونيسيا؛ باآستان؛     آسيا
د؛ ـش؛ تايلنـبنغالدي

ا؛ ـجمهورية آوري
ا؛ ـالصين؛ آمبودي
  )ج( دـماليزيا؛ الهن

          الفلبين؛ فيتنام  

باراغواي؛ البرازيل؛ بنما؛     بيرو    أمريكا الالتينية
بوليفيا؛ شيلي؛ غواتيماال؛ 

ا؛ ـيـا؛ آولومبـآوستاريك
  ؛ نيكاراغوا)د( كـالمكسي

  )و(  األرجنتين    )ه(  أوروغواي  

      بربادوس    داد وتوباغويترين        منطقة الكاريبي

األردن؛ لبنان؛     سطالشرق األو
ة ـالمملكة العربي

  السعودية؛ اليمن

          إسرائيل  

السنغال؛ مصر؛     أفريقيا
  موزامبيق

فاسو؛ تونس؛  بورآينا  
ابوي؛ ـا؛ زمبـوب أفريقيـجن

  رـآوت ديفوار؛ مالي؛ النيج

        

 مانيتوبا وأونتاريو( العمال المنزليين، لكن بعض األقاليم الكندية ال يوجد على الصعيد الفدرالي في آندا وسويسرا حكم بشأن المستويات الدنيا ألجور  )أ(
    . ق حدًا أدنى لألجور للعمال المنزليينتطب )جنيف(وآانتون سويسري واحد ) وآيبيك

زليون، لكنه يقصي العمال دنيا ألجور عمال بعض المهن، بما في ذلك العمال المنمعدالت يحدد قانون معايير العمل العادل، على الصعيد الفدرالي،    )ب(
    . المرضى أو المسنين" مرافقي"مثل رعاة األطفال و" العارضين"

غير أنه يسمح للحكومات المرآزية واإلقليمية . مهنة، استثني منها العمل المنزلي ٤٥ لزهاءحددت الحكومة المرآزية المستويات الدنيا لألجور بالنسبة    )ج(
دنيا لألجور معدالت دت واليات آارناتاآا وآيراال وأندرا براديش وتاميل نادو وبيهار وراجستان وقد حد. سبة لمهن إضافيةجور بالندنيا لألمعدالت تحديد 

     .بالنسبة للعمل المنزلي
     .، لكن عملية التنفيذ مازالت جاريةلم يدخل بعد حيز النفاذألجور العمال المنزليين  نهناك حد أدنى معّي  )د(
منظمة العمل و. من العمال وتجري مفاوضات لزيادة المستويات الدنيا ألجور هذه الفئة. هيئة معنية بأجور العمال المنزليين ٢٠٠٨أغسطس  /ي آبأنشئت ف   )ه(

     .اتفاق ووّقعآان قد تم التوصل إلى ما إذا  رؤيةبصدد رصد الوضع ل الدولية هي
تقع مسؤولية ذلك بالنسبة لفئات أخرى من العمال على المجلس  نى لألجور للعمال المنزليين، في حيوزارة العمل في األرجنتين هي التي تضع حدًا أدن   )و(

  .المعني بالحد األدنى لألجور، وهو هيئة ثالثية

                  
  .طنيالوويشمل المعايير التشريعية المعتمدة على الصعيد  ،٢٠٠٨سبتمبر   /مايو إلى أيلول  /أجري البحث خالل الفترة الممتدة من أيار   ٨
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من الالزم عدم إغفال الهدف الحقيقي لنظام الحد األدنى لألجور، الذي "وقد أآدت لجنة الخبراء أن  . ١٤١
ولكي يعامل العمل . ٩"الفقر وضمان مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهميتمثل في المساهمة في استئصال 

الموضوع لتلك األغراض وأن  ،المنزلي آعمل الئق، يجب أن تكون األسر مستعدة لدفع الحد األدنى لألجور
  .تكون قادرة على ذلك

ستوى المهارات بتفاوت م المنزلي، العامل أجر تحديد لدى ،وأآدت لجنة الخبراء أيضًا أهمية االعتراف . ١٤٢
في معرض  الثانيآما نوقش في الفصل  -لالنتقاص من قيمة العمل المؤدى  المتصلة بالعمل المنزلي، تجنبًا

  .آما ينبغي تجنب االنحياز إلى جنس من الجنسين في معايير تحديد األجور. ١٠٠الحديث عن االتفاقية رقم 

مستويات دنيا لألجور بالنسبة إلى  تاعتمد التيومن األمثلة المهمة في هذا الصدد، جنوب أفريقيا  . ١٤٣
والبيانات اإلحصائية محدودة لكن الحجة . ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثانيلديها، في المنزليين المليون العمال 

غير أن دراسة مفصلة بحسب نوع . بال شك بالنسبة إلى العمال المنزليين األخالقية لألجور الالئقة أآثر إقناعًا
في جنوب  وإيرادات العمال المنزليينألجور على عمالة الحدود الدنيا لبشأن تأثير  ٢٠٠٥عام  الجنس ُأعدت في

 إناثًا ،تستنتج أن األجور الحقيقية للساعة ومتوسط اإليرادات الشهرية ومجموع إيرادات العمال المنزليين ،أفريقيا
في المائة من العمال  ٥٨لك، فقد آان حوالي ومع ذ. األدنى لألجورالحد قد ارتفعت منذ بدء نفاذ لوائح  ،وذآورًا

وفي . أدنى مما تنص عليه اللوائح يتقاضون أجورًاال يزالون  ٢٠٠٤سبتمبر  /المنزليين المستخدمين في أيلول
آما تراجع مجموع ساعات العمل  في نمو عمالة الرجال، تراجعت عمالة النساء إجماًالحدية حين ُسجلت زيادة 

ألجور ساهمت في الحد بعض الشيء من الفقر العام بالنسبة إلى العمال دود الدنيا لالحولعل . األسبوعي
  . ١٠المنزليين

وسعت لجنة الخبراء بحزم إلى ضمان دمج العمال المنزليين في مخططات حماية األجور وتحديد  . ١٤٤
نشاط النقابي أن األجور ، الحظت لجنة الخبراء في أماآن العمل غير المشمولة بالففي بليز مثًال. مستوياتها الدنيا

بالنسبة إلى فئات  للوائح األجور المحددة قانونًا تحدد بموجب اتفاقات فردية بين العامل وصاحب العمل، ووفقًا
لحظت لجنة الخبراء أن المجلس االستشاري المعني  ،وفي زمبابوي. معينة من العمال، منها العمال المنزليون

ومنهم جور العمال في المهن التي تفتقر إلى محفل للمفاوضة الجماعية، هو الذي يحدد أ ،باألجور والرواتب
  .١١العمال المنزليين

فإنه حيثما وجدت آليات لتحديد المستويات الدنيا ألجور  ،١- ٤وعلى نحو ما هو مبين في الجدول  . ١٤٥
  .عمومًا من طرف واحد تحديد ذلك تتولى الحكومة ،العمال المنزليين

من اتفاقية  ٤من المادة  ٢ألحكام الفقرة  تحديد األجور الدنيا وفقًاب القيامن وتعنى لجنة الخبراء بضما . ١٤٦
باستشارة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال  - )١٣١رقم ( ١٩٧٠، تحديد المستويات الدنيا لألجور

حظة اللجنة فيما بمال ، عمًالباألجور معنيًا جديدًا ثالثيًا ، أنشأت أوروغواي مجلسًا٢٠٠٨وفي عام  -المعنية 
ألجور الدنيا للعمال المنزليين نحو آلية تكفل ايتعلق بكيفية االنتقال من ممارسة تحديد الحكومات بمبادرة فردية 

الذين  ،يتفاوض مجلس األجور الجديد هذا بشأن شروط وظروف استخدام العمال المنزليينو .التشاور الكامل
له العثور على  ور صعوبات إذ لم يتسنوواجه إنشاء مجلس األج .)٢١ الفئة( فئة مهنية جديدةمن أجلهم  اعتمدت

للعمال المنزليين لم يكن بعد قد ُسجل آنقابة القائم منظمة تمثل أصحاب العمل، في حين أن االتحاد الوطني 
انظر ( ٢٠٠٨واجتمع المجلس مرتين في عام خطي هذه العوائق ى في نهاية المطاف تغير أنه تسن. العم

  ).الثامن الفصل

، فإن تبسيط دفع األجور، آما فعلت عدة دول أعضاء في منظمة وبصرف النظر عن اآللية المختارة . ١٤٧
) ١- ٤ انظر اإلطار(، جمعت البرازيل ٢٠٠٦في عام و .متثال للوائح الحكوميةااليد يمكن أن يز ،العمل الدولية

إقرار   )١: (ما يلي ع األجور، وتمثل ذلك فيودففي االقتصاد المنظم العمل المنزلي إدراج بين آليتين لتعزيز 
الضمان االجتماعي إلى المعهد الوطني للضمان االجتماعي إعانات خصوم من الضريبة على الدخل ترتبط بدفع 

 تنظيمالواعتبرت آليات . تبسيط إجراءات دفع اشتراآات الضمان االجتماعي  )٢(نيابة عن العامل المنزلي؛ 

                  
  .CEACR: individual observation, Uruguay, Convention No. 131, 2003  :انظر   ٩
  :انظر   ١٠

T. Hertz: The effect of minimum wages on the employment and earnings of South Africa’s domestic service 
workers, Development Policy Research Unit Working Paper 05/99, Oct. 2005. 

  .CEACR: direct request, Zimbabwe, Convention No. 100, 2008  :انظر   ١١
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الضمان االجتماعي مكاسب تعوض عن الحوافز الضريبية نظام وزيادة االشتراآات في لعمل المنزلي الرسمي ل
 .المقدمة إلى أصحاب العمل، رغم أن من السابق ألوانه توفير بيانات إحصائية بشأن النتائج

 ١-٤اإلطار 
  الخدمـة شيك

ساب خصوم العمل اإللزامية ويسهل هذا النظام ح. "الخدمة شيك"تمثل في اعتماد  مهمًا شهدت عدة بلدان تطورًا
من وقت آلخر إلى أصحاب عمل  )مثل عمال التنظيف(ال الخدمات التي يقدمها عم لقاءفع ويمكن أن يساعد على د

بطرق منها االقتصاد المنظم إلى  االقتصاد غير المنظموتتوخى هذه الممارسة تيسير االنتقال من . مختلفين عديدين
  . تكبدها أصحاب العمل والعمالتخفيض تكاليف المعامالت التي ي

العام لخدمة بالشيك ، قبل أن يستعاض عنه ١٩٩٣ديسمبر   /آانون األول ٢١منذ في فرنسا الخدمة شيك  واعتمد
ألصحاب  الشيكويتيح هذا . ٢٠٠٥يوليه  /تموز ٢٦المؤرخ  ٨٤١ - ٢٠٠٥المعتمد بموجب القانون رقم  ،العمالة

لعامل المنزلي ويمكن صاحب العمل من لفة مجموعة من الخدمات التي يؤديها اية دفع تكالعمل في فرنسا المتروبول
ويمكن استخدامه في حالتي العمل المنزلي . الالزمة في اآلن ذاته ةاالجتماعي الحمايةدفع أجر العامل ودفع اشتراآات 
  . المؤقت والمنتظم على حد سواء

يتيح للمنشأة االجتماعية حساب التكاليف  ًانظام ، اعتمد آانتون جنيف في سويسرا أيضًا٢٠٠٤ومنذ عام 
ن صاحب العمل من اإلعالن عن الراتب بدفع أجر مكراتب المدفوع للعامل المنزلي، وياالجتماعية على أساس ال

  .شيك خدمةالعامل باستخدام 
ات أسرية بين األشخاص الطبيعيين وخدماالستخدام عالقات  األسرية الخدمةشيكات وفي النمسا، ينظم قانون 

األجر المتفق عليه الشيك ويجب أن يعادل . حدية يتجاوز األجر المدفوع خالل شهر عتبة تقليدية معينة، طالما ال
  .االستخدام ألجر تنطبق على عالقةالحد األدنى للكن لوائح . للساعة

لة لفئتين من خدمة العمالشيك صيغة مختلفة بعض الشيء  ١٩٩٨منذ عام  ، اعتمدت أيضًا)آيبيك(وفي آندا 
 ثابتًا وتقر اآللية أجرًا. السكان، تحتاجان إلى خدمات رعاية وتدبير منزلي داخل األسرة، هما آبار السن والمعوقون

وفي حين توفر هذه اآللية هيكل مدفوعات مبسط، فإنها قد اقترنت . الخدمة لقاءتحدده الحكومة المحلية التي تدفع 
الخفيف من الخدمات االجتماعية الحكومية إلى فرادى المواطنين من آبار السن أو  بإحالة المسؤولية في حاالت الدعم

  .بدورهم أصحاب عمليصبحون المعوقين الذين 

  الدفع عينًا
من الدفع المعتاد ألجور العمال  ، في مناطق آثيرة من العالم، جزءًا)السكن والطعام( يشكل الدفع عينًا . ١٤٨

قد يمكن بعض العمال المنزليين من الصمود على نحو أفضل  دفع األجور عينًا أن ورغم وجود أدلة على .المنزليين
 يةوفي نموذج عمالة يسعى إلى تدعيم استقالل. أمام األزمات االقتصادية غير أنهم قد يتعرضون الستغالل سافر

في تحليل األجر  الدقةتوخي بد من   العمال المنزليين وضمان حصولهم على أجور آافية إلعالة أنفسهم وأسرهم، ال
  .القانون، بأحكام الحدود الدنيا لألجور العيني للحيلولة دون مساس األجور العينية، إن سمح بها

يجوز إن تسمح القوانين "بأنه  ،)٩٥رقم ( ١٩٤٩ ،من اتفاقية حماية األجور ،١، الفقرة ٤وتقر المادة  . ١٤٩
في الصناعات أو المهن  م بدفع جزء من األجور عينًاأو اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو قرارات التحكي

وتنص هذه المادة . "بحكم طبيعة الصناعة أو المهنة المعنية أو مفضًال التي يكون فيها الدفع بهذا الشكل معتادًا
لالستخدام الشخصي لصالح العامل وأسرته وأن تكون قيمته  على اتخاذ تدابير تكفل أن يكون ذلك الجزء مناسبًا

  .عادلة ومعقولةقّدرة الم

  ).٢-٤الجدول انظر (وتدرك عدة بلدان ضرورة التنظيم بغية منع التجاوزات في المدفوعات العينية  . ١٥٠
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  المدفوعات العينية للعمال المنزليين بحسب البلد والمنطقة  :٢-٤الجدول 

وح ـالمسمة ــات العينيـلمدفوعا    المحظورةالمدفوعات العينية     المنطقة
  في المائة من األجر ٢٥إلى بها 

  المسموح بهاالمدفوعات العينية   
  في المائة من األجر ٥٠إلى 

  إسبانيا        )أ( ؛ النمسا)آيبيك(آندا     البلدان الصناعية

          )أ( الجمهورية التشيكية    أوروبا الوسطى والشرقية

      االتحاد الروسي    مولدوفاجمهورية     رابطة الدول المستقلة

              آسيا

؛ بنما؛ آوستاريكا؛ )ج( باراغواي    أوروغواي؛ شيلي    بوليفيا ؛)ب( البرازيل    يكا الالتينيةأمر
  المكسيك؛ نيكاراغوا

              منطقة الكاريبي

              الشرق األوسط

      جنوب أفريقيا    )د( آوت ديفوار    أفريقيا
   .األدنى لألجر الحديفوق  عن الجزء من األجر الذيال تقدم المدفوعات العينية إال    )أ(
   .إال حينما يقيم العامل المنزلي في مكان آخر غير مكان عمله   )ب(
   .األدنى لألجر ويمكن خصمها منهالحد في المائة من  ٦٠تعتبر مساوية لنسبة اء والسكن ذقيمة الغ   )ج(
  .وبإمكانهم رفض مدفوعات عينية حتى جزئيًايتقاضى العمال أجورًا يجب أن   )د(

  ألجورالمنتظم لدفع ال
إلى الظروف االجتماعية المعروضة في الفصل  يشكل انتظام دفع األجور مسألة ذات أهمية خاصة نظرًا . ١٥١
 ،٨٥؛ أما التوصية رقم "تدفع األجور دوريًا"على أن  )٩٥رقم ( ١٩٤٩حماية األجور، وتنص اتفاقية . األول

الشهر بالنسبة إلى العمال الذين تحسب أجورهم بالساعة فتدعو إلى دفع األجور مرتين في  ،االتفاقيةالمتصلة بتلك 
أو اليوم أو األسبوع، ومرة في الشهر على األقل بالنسبة إلى العمال الذين تحدد رواتبهم على أساس شهري أو 

  . سنوي

ال يجب أن العمتنص على تشريعية  ًا، أحكامالعمل الدولية ظمةبعض الدول األعضاء في منواعتمدت  . ١٥٢
 ، وفقًايومًا ١٥وفي آوت ديفوار، يجب دفع الراتب على فترات منتظمة أقصاها . أجورهم بانتظام أن يتقاضوا

فاسو، يجب دفع الرواتب الشهرية بسرعة في غضون ثمانية أيام  وفي بورآينا. من قانون العمل) ٣( ٣١للمادة 
من قانون  ١٩و ١٨ مادتانالنص توفي ماليزيا، . من قانون العمل ١١٣للمادة  وفقًا ،على نهاية آل شهر

د فترة أجور نزليين، على أن العقد يجب أن يحد، والمطبق على العمال الم١٩٥٥ االستخدام الصادر في عام
في غضون اليوم  المدفوعات القانونية يجب أن يتلقوا أجورهم بعد خصم أقصاها شهر، وأن العمال المنزليين

بيد أنه أفيد أن  .١٢مذآرات التفاهم فترات منتظمة لدفع األجور حدد بعضآما ت. ابع على انتهاء تلك الفترةالس
 ).الثانيانظر الفصل (مشاآل التأخر في دفع األجور مشاآل شائعة 

  صاحب العمل ايوفرهالتي تبعات اإلقامة 
. العامل بيتغالبًا في عالقة العمل المنزلي، ألن مكان العمل هو  رئيسيًا تشكل مسألة السكن عامًال . ١٥٣

ويستعرض . أآثر من أي أمر آخر التنظيم جمة عن العيش في منزل صاحب العمل، تستدعيالتبعية الناوعالقة 
بإدراك األول الجانب ويتعلق  .بترتيباتبمثل هذه متصلة جوانب األعضاء لثالثة الدول هذا الفرع آيفية تصدي 

في  أنه وارد ضمنًاالعامل المنزلي، أو  إلى الدفع عينًامن أشكال  ما إذا آان ينبغي اعتبار السكن والطعام شكًال
ظروف المعيشة في بالثاني الجانب ويتعلق . طبيعة الوظيفة التي ينبغي أن يتقاضى العامل المنزلي لقاءها أجرًا

مسألتي ويثير خصوصية العمل المنزلي فينبثق من الثالث الجانب أما . السكن المتاح ونوعية الغذاء المقدم
  .رى، جهودًا حثيثة إليجاد حلول لهذه القضايانوقد بذل القليل من الدول األعضاء، آما س. العملووقت األجور 

                  
 .Indonesia–Malaysia MoU, Appendix A, A.iv (monthly wages)  :انظر   ١٢
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  الدفع عينًا
يمكن أن آما سبقت اإلشارة إليه، آشكل من أشكال األجر العيني الذي  ما يعامل السكن والطعام عادًة . ١٥٤

 ٧- ٥  المادة(أيرلندا مثال لهذا النهج  ويوجد في. العمال المنزليين من إيرادات الوجباتتكلفة السكن و تخصم بموجبه
، تحدَّد في إطاره الخصوم اليومية واألسبوعية القصوى المتعلقة باإلطعام واإليواء )اتمن مدونة قواعد الممارس

، ففي حين تنص المادة واعتمدت أوروغواي هذا النهج أيضًا. الكاملين واإلطعام الكامل وحده واإليواء الكامل وحده
رقم القانون  الصادر بموجب، )٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٥( ،وزارة العمل والضمان االجتماعي من مرسوم ١١

، على حق العمال المنزليين المقيمين في الحصول على ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني ٢٧المؤرخ  ١٨٠٦٥
أو (ية ذلك غطفي المائة من األجر األدنى لت ٢٠تسمح هذه المادة ألصحاب العمل خصم نسبة و الغذاء والسكن

  ). حال توفير الغذاء وحده في المائة في ١٠نسبة 

، لكن ترتيبات اإلقامة عادة ما تعود بفائدة خاصة على ه السياسةوقد توجد أسباب عملية لشرح هذ . ١٥٥
عالوة على ذلك فإن بعض البلدان التي تطبق مخططات للعمال . أصحاب العمل ذوي المسؤوليات األسرية

وتصبح بعض قوانين . ١٣أن يقيم العمال المنزليون مع أصحاب عملهم في المسكن ذاته ونًاالمهاجرين تشترط قان
ساعات العمل جيدة من الناحية النظرية لكنها معّقدة من ناحية التطبيق بحكم التوقعات التقليدية داخل األسرة 

  .والقرب المادي

ألن تبقى  الدول األعضاء واضحًا بين ، تفضيًال)١١٥رقم ( ١٩٦١إسكان العمال، وتعكس توصية  . ١٥٦
أن يوفر أصحاب  من غير المستحسن عمومًا"على أنه ) ٢(١٢الفقرة وتنص . ترتيبات اإلقامة والعمل منفصلة
 فيما والمثال الذي قد يكون األآثر انطباقًا. إال في الحاالت التي تقتضي ذلك ،"العمل اإلسكان لعمالهم مباشرة

لكن ". بعد إخطار قصير انت طبيعة العمل تستلزم أن يكون العامل جاهزًاآ"هو حيثما يخص العمال المنزليين، 
ر ال آفائدة ينتفع منها العامل وإنما ن شرط اإلقامة في مكان العمل مبرالتعلل بهذا االستثناء يفترض االعتراف بأ

أن يقيم في مكان  العامل المنزليمن  أن يطلب الحكمة أخرى، يتيح هذا وبعبار. آفائدة ينتفع منها صاحب العمل
  .الوقت العمل، بصفة مؤقتة على األقل، على أن ُيدفع له أجر لقاء ذلك

فبموجب . هذا التحول في السياساتالعمل الدولية أعضاء في منظمة دول ويعكس التشريع في عدة  . ١٥٧
ب ، استعاضت البرازيل عن التشريع الذي آان يجيز ألصحا٢٠٠٦يوليه  /تموز ١٩المؤرخ  ١١٣٢٤القانون 

في المائة من الراتب لتغطية تكاليف السكن والطعام بحظر خصم مبالغ لقاء السكن  ٢٥العمل خصم نسبة 
، تنص )آيبيك(وفي آندا . والغذاء ومواد النظافة الشخصية التي يستعملها العمال المنزليون في مكان العمل

أقصى لقاء السكن والطعام، لكن المادة  ًامن قانون معايير العمل على أن الحكومة يمكن أن تحدد مبلغ ٥١المادة 
، أن يطالب ٥١المادة لتبين أنه ال يجوز لصاحب العمل، دون المساس بأحكام  ١٩٩٧أضيفت في عام  ١-٠-٥١

من  ٦وفي فرنسا، تقر المادة . والطعامالعامل المنزلي الذي يقيم في منزله ويتناول الطعام فيه بمبلغ لقاء السكن 
مبدأ عدم خصم تكلفة السكن من الراتب الصافي إذا ُطلب من العامل أن يقيم في بيت  لقطاعيااالتفاق الجماعي 
من أشكال  من االتفاق اعتبار السكن شكًال ٢٠وفي غير ذلك من الحاالت، يجوز بمقتضى المادة . صاحب العمل

ض بشأن الرواتب في هذا القطاع، بالتفاو المشترآة لألجر األدنى الذي تحدده اللجنة المكّلفة العيني، وفقًاالدفع 
  . مع ترك هامش تعاقدي يجيز تطبيق أجر أعلى حيثما آان مبررًا

  تنظيم ظروف اإلقامة
تشترط معظم البلدان المهتمة بنوعية السكن وطبيعته أن يقيم العامل المنزلي في غرفة مخصصة  . ١٥٨

 .الستخدامه الشخصي وأن يحصل بانتظام على ما يكفي من الطعام الجيد

من عقد العمل الموحد المبرم بين العامل  ٩من قبيل البند (تعاقدية هناك ترتيبات في بعض الحاالت، و . ١٥٩
، تشترط )المنزلي األجنبي وصاحب العمل، الذي تعده الوآاالت المعتمدة لدى وآاالت االستخدام في سنغافورة

ار ما إذا آان العامل المنزلي لصاحب العمل أن يختفي الوقت ذاته تجيز ومن الخصوصية،  معقوًال قدرًا"
 .سيتقاسم غرفة مع طفل أو أطفال أو سيشغل غرفة على حدة

                  
  :انظر   ١٣

Canada: “Live-in Caregiver Program”. IP 04 Processing Live-in Caregivers, Appendix D, entitled “Important 
information for live-in caregivers”, tells the domestic workers that they “must live in your employer’s home or 
you cannot continue to work in the Live-in Caregiver Program, and you cannot apply for permanent residence”. 
See also Hong Kong, China: Standard Employment Contract, clause 3, and the Guidebook for the Employment of 
Domestic Helpers from Abroad (ID 969). 
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من  ١١ للمادة بمرافق اإلصحاح، وفقًا ومزودًا ثًاومؤث وفي أوروغواي، يجب أن يكون السكن خاصًا . ١٦٠
 صحيًاويجب أن يكون الغذاء . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٥مرسوم وزارة العمل والضمان االجتماعي المؤرخ 

وفي بوليفيا، . تهاامع تقاليد األسرة وعاد ، وأن يشمل آحد أدنى فطور الصباح والغداء والعشاء، تمشيًاوآافيًا
آما . والدش لالغتساليحق للعمال المنزليين الحصول على سكن مالئم وصحي، مع إمكانية استخدام الحمام 

 ٣ من قانون العمال األسريين المؤرخ) ب(٢١للمادة  يحق للعامل المنزلي أن يأآل آما يأآل صاحب العمل وفقًا
على أن الوجبات ينبغي أن في إيطاليا من اتفاق العمل الجماعي الوطني  ٣٤ وتنص المادة. ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

  .من السكن آرامة العامل وخصوصيتهوينبغي أن يض. تضمن تغذية صحية وسليمة

ر صاحب العمل غرفة آمنة على أن يوف، اتد الممارسمن مدونة قواع ٢- ٢- ٥وفي أيرلندا، ينص البند  . ١٦١
الوجبات أن يوفر أصحاب العمل ظروف معيشة الئقة بتوفير يجب آندا، آيبيك، وفي . خاصة تحتوي سريرًا

ويجب على أصحاب العمل . سليمين ومزالجوغرفة خاصة تكون مؤثثة ودافئة ومهوأة آما يجب ومجهزة بقفل 
  . وترد هذه الشروط بصيغة إلزامية في العقد النموذجي. ين بمفتاح البيتتزويد العمال المنزلي أيضًا

من االتفاق الجماعي الوطني على أن  ٢١وتنص المادة . وفي فرنسا يعامل السكن آمكمل لعقد العمل . ١٦٢
وإصحاح مناسبة، أو أن  تدفئةيجب أن تكون به نافذة وإنارة آافية ومرافق " الئقًا" يوفر أصحاب العمل سكنًا

ويجب على . ويجب على العامل أن يحافظ على تلك المرافق في حالة جيدة. سمح بتقاسم مرافق اإلصحاحي
  .اء المقدم صحي وآاٍفذأن يتأآد من أن الغ صاحب العمل أيضًا

من جدول السكن والواجبات المنزلية، المرفق بعقد ) ب(٣ مادةنص الت ، الصين،وفي هونغ آونغ . ١٦٣
الذي يقدمه صاحب العمل إذا لم يوفر للعامل المنزلي ل طلب تأشيرة الدخول، على عدم قبو العمل الموحد،
. ووسادة وخزانة ًاوأغطية أو لحاف بالنور والماء ومرافق اإلصحاح واالستحمام وسريرًا مجهزًا بالمجان سكنًا

ى أن صاحب علنص فرها للعامل المنزلي؛ آما تأن يحدد صاحب العمل المرافق التي سيو) أ(٣ مادةالشترط وت
هونغ  رغم أن متوسط حجم الشقق في ،وخصوصية معقولة مناسبًا ر للمعين المنزلي سكنًاينبغي أن يوفالعمل 

يطلب من العامل المنزلي من غير المستحسن أال  هينص على أنالجدول غير أن . صغير نسبيًاآونغ، الصين، 
المنزلي الغرفة مع طفل أو ية تقاسم العامل يسمح بإمكانلكنه تقاسم غرفة مع شخص بالغ من الجنس اآلخر، 

  .أآثر

على أن صاحب العمل يمكنه خصم نسبة  ٧من المرسوم القطاعي  ٨المادة نص توفي جنوب أفريقيا،  . ١٦٤
ويكون في حالة  سكن آخر يقيه البرد والحر في المائة من األجر لقاء تزويد العامل المنزلي بغرفة أو ١٠أقصاها 

نافذة واحدة على األقل وباب يمكن إقفاله ومرافق إصحاح واستحمام، أو تتاح فيه إمكانية وتكون به  جيدة عمومًا
  . تقاسم الحمام

 ،من عقد العمل النموذجي ١٧والمادة الواجبات من مدونة ) ١)(أ( ٣٢٨وفي سويسرا، تنص المادة  . ١٦٥
العقد النموذجي على أن من  من ١٧وتنص المادة . وآافيًا اء العامل المنزلي ينبغي أن يكون صحيًاذعلى أن غ

حق العامل آامل الوقت المقيم لدى صاحب العمل الحصول على غرفة على حدة يمكن إقفالها بالمفتاح وتكون 
  .زة باألثاث الالزموحسنة التدفئة ومجه) على حد سواءالنور الطبيعي واالصطناعي (حسنة اإلنارة 

  العمل فيما يتعلق بالعمال  لوقتالتنظيم المحدد 
  المقيمين لدى صاحب العمل المنزليين

، مما قد "مقيمًا"نشأ عندما يكون العامل المنزلي ت يبين العمل والمنزل، وهمنطقة رمادية محددة هناك  . ١٦٦
ما يطلب من  وغالبًا. العمل، أي الحد من ساعات العمل الطويلةوقت يقوض أحد األهداف الرئيسية لقوانين 

وفي إسبانيا، خلصت دراسة . استعداد للعمل فترات طويلة أو حتى باستمرارال المنزليين أن يكونوا على العم
وخلصت . ١٤متفرغين للعمل في أي وقت" المقيمين"من أصحاب العمل يعتبرون العمال المنزليين  إلى أن عددًا

ي وقت، في أيتوقع منهم العمل بحوث أجريت في هولندا إلى أن العمال المنزليين المهاجرين المقيمين عادة ما 
وفي الكويت تفيد تقارير أن بعض . ١٥أو تغييره ل بإلغاء يوم راحتهم المتفق عليهما يقوم صاحب العم وآثيرًا

 ٧٨الفئات، ومنها الطباخون والسائقون والحراس والعامالت المنزليات، فئات تعمل ما يتراوح متوسطه بين 

                  
 :انظر   ١٤

E.G. Rodriguez: “The ‘hidden side’ of the new economy – On transnational migration, domestic work and 
unprecedented intimacy”, in Frontiers, Vol. 28, No. 3, 2007. 

 .Galotti, op. cit., p. 48  :انظر   ١٥
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، بالدراسة ال تتصدى لهذه المسألة بالتفصيل ومعظم األنظمة الوطنية المشمولة. ١٦ساعة في األسبوع ١٠٠ و
تتمشى مع إقامة التوازن بين متطلبات العمل في المنزل وساعات عمل وجود بعض الجهود الرامية إلى رغم 

 .لمعايير الدوليةا

وقت توجيه جيز فعلى سبيل المثال ي ؛موضوع نقاش وتحليل مستفيضين وهذه المسألة تشكل أيضًا . ١٦٧
 ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني ٤لصادر عن البرلمان األوروبي ومجلس أوروبا في ا EC/2003/88العمل 

فيما يتعلق بمسائل الراحة ... العمال األسريين "في حالة اآلن استثناًء  ،)سابقًا ٩٣/١٠٤المجلس رقم توجيه (
جازة السنوية واالستراحة اليومية وفترات الراحة األسبوعية والعدد األقصى لساعات العمل األسبوعية واإل

أو عندما ال  حدد سلفًايأو  /و وقت العمل قاسيعندما ال ... وجوانب العمل الليلي والعمل في نوبات وأنماط العمل 
مبادئ "، على أن تراعى على النحو الواجب "إلى خصائص النشاط المعني نظرًايمكن أن يحدده العمال أنفسهم 

المبادئ ] ... و[قت العمل، بما في ذلك المبادئ المتصلة بالعمل الليلي منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتنظيم و
بالفرق النوعي بين  بيد أن محكمة العدل األوروبية أولت اهتمامًا وثيقًا ."سالمة العمال وصحتهم لحمايةالعامة 
أن يكون ين ب) في االحتياطأي ( "أن يكون حاضرًا بالضرورةعلى الدوام دون  جاهزًاالعامل أن يكون توقع 
قابل والخدمة عند الطلب، وذلك بهدف ضمان وقت راحة آاف  ةفي مكان يحدده صاحب العمل طيلة فتر متفرغًا

 .للتنبؤ للطرف األضعف في العالقة التعاقدية

. أجر الساعات اإلضافيةومحكمة العمل الوطنية تناولت مسألة ساعات العمل وفي إسرائيل، تناولت  . ١٦٨
على العمال المنزليين المقيمين،  ينطبق إال جزئيًا ١٩٥١ العمل والراحة المعتمد في عامولم يكن قانون ساعات 

 آليا في حالة العمل المنزلي لن يكون مستحيًال لكنه يعرب عن قلق من أن تطبيق قانون ساعات العمل تطبيقًا
العمال المنزليين  وخلصت المحكمة، في رأي معتمد باألغلبية، إلى أن. فحسب، بل يمكن أن يكون مجحفًا

وتمتاز قرارات محكمة . أن يحصلوا على تعويض إضافي عن عدد الساعات المطولة المقيمين ينبغي عمومًا
ن، غير أن البعض أعرب عن قلق ألن ولعمال المنزليالتي يؤديها اضافية اإلساعات بالالعمل الوطنية باعترافها 

تعويض العمال المنزليين أمر يَلبي احتياجات صاحب لة في حاالتخفيف من تطبيق لوائح الساعات اإلضافية 
  .١٧وليس احتياجات المستخدمالعمل 

 أن يبقوايطلب منهم العمال الذين من االتفاق الجماعي على أن  ٦و ٣تنص المادتان وفي فرنسا،  . ١٦٩
فئة  يشكلون) دون تقديم رعاية صحية( يكونوا مستعدين للتدخل في أي لحظةليًال وأن ص مريض بجوار شخ

تعتبر متوافقة مع العمل آامل الوقت  محدودة ألن الوظيفة العمل مهنية على حدة ويطبق عليهم نظام ساعات 
  .في اليوم

أن يبقى مع ذلك عامل يتوقع فيه من الالذي الوقت الحر من االتفاق مفهوم  ٣وفي المقابل تتضمن المادة  . ١٧٠
ويدفع . بمسؤولية أطفال أو مسنين أو معوقين مثًالعامل منزلي  ، عندما يضطلعللتدخل عند الضرورة جاهزًا

تغيرًا تغير عدد الساعات أن يجيز االتفاق يوإذ . المعدل العاديلقاء هذه الساعات أجر يعادل ما يدفع لقاء ثلثي 
وعلى سبيل المثال فإن العامل الذي يرعى ". فعليًا عمًال"، فإنه حريص على تعريف ما يعتبر آبيرًا مع الظروف

الطعام وينظف ويلبس األطفال ويصحبهم في  لهم بعمل فعلي عندما يطهو يعتبر قائمًامؤهالت مهنية دون  اًالأطف
العمال الذين يستدعون لتأمين حضور ليلي يتوافق مع و. األسرية األخرىالمهام نزهة ويقوم بمجموعة من 

ي المدفوع لقاء ساعات العمل الفعلية يجب أن يحصلوا على تعويض ال يقل عن سدس الراتب العاد، العمل نهارًا
وإذا وجب عليهم التدخل عدة مرات آل ليلة فتعتبر جميع الساعات ساعات عمل عند ). من االتفاق ٦المادة (

  .، وجب تنقيح عقد العملمؤقتإذا آان الوضع أآثر من و. ثلثي المعدل العاديالطلب ويدفع لقاءها أجر 

عالقات تحديدًا مع عقد العمل تكييف من أجل  ت األآثر تفصيًالإحدى المحاوالالفرنسي ويمثل النهج  . ١٧١
ويقر هذا النهج بأن وظائف العمل المنزلي، إن لم تنظم على . نحو يحد من التعسف على وإنفاذهالعمل المنزلي 

نهاية ، فال تعرف األشغال )آما هو الحال بالنسبة إلى والدي األطفال الصغار(هذا النحو، فسوف تكون بال نهاية 
هي فقط " الفعلي"غير أن من الالزم تجنب حالة تعتبر فيها ساعات العمل . وال تتوفر سوى فرص راحة محدودة

  .١٨"منتجًا"الساعات التي يعتبر فيها العامل المنزلي 

                  
زليين   : المرأة المهاجرة في الدول العربية: منظمة العمل الدولية   ١٦ ال المن ران  ( وضع العم روت، حزي ه  / بي ، الصفحتان  )٢٠٠٤يوني
٥٣-٥٢.  
  .Mundlak and Shamir, op. cit : انظر   ١٧
 .Blackett, op. cit., p. 19  :انظر   ١٨
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من  ٥إذ تنص المادة . ويحتوي التشريع في النمسا على بعض األحكام المماثلة بدرجة أقل من التفصيل . ١٧٢
بعشر ساعات من المقيمين تمتع العمال المنزليين  رالي المتعلق بالمعينين المنزليين والخدم على لزومالقانون الفد

وهذه الراحة أقصر من الفترة المسموح بها . والسادسة صباحًا الراحة خالل الفترة الممتدة بين التاسعة ليًال
تتمثل في المحافظة على الساعات الليلية  ساعة، لكن ميزتها الواضحة ١٣التي تعادل وللعاملين غير المقيمين 

في حال رعاية أطفال صغار معًا يمكن أن يتفق عليه المنصوص عليها غير أن تغيير فترة الراحة . الالزمة للنوم
لكن التشريع . م دون العمل ليًالإلى رعاية دائمة ال يمكن أن تقد حتى سن الثالثة أو أشخاص معوقين يحتاجون

أال  تحديدًامنها معايير أخرى للعمال المنزليين، و وتطبق أيضًا. صرات الراحة يجب أال يقلمجموع فت يوضح أن
ساعة على مدى أسبوعين وأن مجموعة فترات  ١٨ المؤداة في األسبوع يتجاوز مجموع الساعات اإلضافية
  .قة عمومًايجب أن يتوافق والمعايير المطب اهالراحة على مدى الفترة المرجعية ذات

وفي . ضمان تحديده ودفع تعويض مناسب لقاءهعن طريق ب نظم أخرى وقت العمل عند الطلب وترِت . ١٧٣
 ًاوقتيمكن أن تعتبر  والسادسة صباحًا الساعات بين الثامنة ليًالبأن  ٧المرسوم القطاعي رقم يقر جنوب أفريقيا، 

له بالراحة أو النوم، لكن يجب  ًاومسموحبالبقاء في مكان العمل  ًاالمنزلي مطالب، أي عندما يكون العامل احتياطيًا
. للعاملين في تلك الظروفتدابير الحماية مجموعة من  وتتضمن هذه األحكام. للعمل عند اللزوم أن يكون جاهزًا

على أن صاحب العمل ال يمكنه أن يطالب العامل المنزلي بالوقت االحتياطي إال إذا اتفق على  ١٤وتنص المادة 
وجدير بالذآر أن صاحب العمل . آل فترة احتياطعالوة عن في شكل  العامل المنزلي تعويضًاوتلّقى  ذلك خطيًا

آما . مرة في السنة ٥٠ال يمكنه أن يطالب العامل المنزلي بالوقت االحتياطي أآثر من خمس مرات في الشهر أو 
فاق العمل خالل فترات وإذا . أن صاحب العمل ال يمكنه أن يطالب العامل المنزلي بأداء عمل غير مستعجل

االحتياط ثالث ساعات، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل المنزلي أجر الساعات اإلضافية أو أن يمنحه 
  .ًا عوض أجر الساعات اإلضافيةوقت راحة إضافي

  وقت العمل
تمس سيما المقيمون منهم، في أحيان آثيرة لترتيبات وقت عمل يمكن أن  يخضع العمال المنزليون، ال . ١٧٤

وتقييد ساعات العمل وفرض فترات راحة آافية أمران ضروريان للحفاظ على صحة العمال وسالمتهم . برفاههم
وترد هذه . وضمان أن يكون لهم ما يكفي من الوقت ليخصصوه ألسرهم ولمسؤولياتهم ومصالحهم األخرى

وبخصوص الساعات . المنزلي لالعممعظم تشريعات العناصر من تنظيم وقت العمل في المعايير الدولية وفي 
، )الصناعة(، ينص دستور منظمة العمل الدولية ومعيارها األول، أي اتفاقية ساعات العمل األسبوعية مثًال

 ساعة ٤٨على أن الحد المقبول لساعات العمل األسبوعية العادية يساوي  ،)١رقم ( ١٩١٩
وخالل أزمة  .١٩

اعات العمل تمثل في اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين الثالثينات، اعتمد معيار دولي جديد بشأن س
اعتمد في نهاية المطاف باعتباره رؤية منظمة العمل الدولية  زمنيًا التي أقرت حدًا ،)٤٧رقم ( ١٩٣٥ ،ساعة

، الذي العشرينقرن في العلى المشهد القانوني العمل الدوليان هذان  اهيمن معيارو. ٢٠لساعات العمل المقبولة
 إلى أسبوع األربعين ساعةالعادية نحو تخفيض ساعات العمل  تدريجيًا جاهًاشهد ات

٢١.  
. وقت العملاألحكام بشأن لمعظم  مشترآًا قاسمًاهي األخرى  المتاحة للعاملين ليًالالحماية تمثل و . ١٧٥

ن في شكل تراعى طبيعة العمل الليلي عند تعويض العمال الليليي"على أن  ١٧١من االتفاقية رقم  ٨وتنص المادة 
، أن )١٧٨رقم ( ١٩٩٠ ،توصية العمل الليلي ، وتذآر"مزايا في وقت العمل أو األجر أو أي مزايا مماثلة

وأن دوام أولئك العمال ينبغي أن يكون في العادة ساعات ثماني ساعات العمل الليلي العادية ينبغي أال تتجاوز 
وعادة ما تشترط القوانين الوطنية حدودًا . في النهار من دوام العمال الذين يقومون بالعمل ذاته أقصر عمومًا

وتكتسي معايير الراحة . ة أآبر من تلك المفروضة على العمل نهارًاممعينة على العمل الليلي، تتسم بصرا
أو أآثر في األسبوع لقضاء وقت مع أسرته  األسبوعية أهمية أساسية في هذا السياق، ألنها تتيح للعامل يومًا

وعلى الصعيد الدولي، تنص على فترات الراحة األسبوعية . أنشطة من قبيل العبادة الدينية أو الترفيه ورفاقه في
 ١٩٥٧ ،)التجارة والمكاتب(واتفاقية الراحة األسبوعية ) ١٤رقم ( ١٩٢١، )الصناعة(اقية الراحة األسبوعية اتف

                  
  :بخصوص وضع المعايير الدولية بشأن وقت العمل، انظر   ١٩

J. Murray: Transnational labour regulation: The ILO and EC compared (The Hague, Kluwer Law International), 
2001. 

م  ( ١٩٦٢، ه في توصية تخفيض ساعات العمل   ساعة في األسبوع تعزز في مطلع الستينات عندما أشير إلي ٤٠العمل    ٢٠ ، )١١٦رق
  ".آمعيار اجتماعي ينبغي الوصول إليه على مراحل عند الضرورة"
اً ، .ILO: Working conditions laws 2006–07: A global review (Geneva, 2008), p. 9  :انظر    ٢١ ر من    حالي د أآث  ٤٠، يعتم

  .أقلساعة عمل أو  ٤٠في المائة من البلدان حد 
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سبعة أيام، في فترة المنقطعة خالل آل ساعة من الراحة غير  ٢٤، اللتان تشترطان ما ال يقل عن )١٠٦رقم (
بفترة ) ١٠٣رقم ( ١٩٥٧ ،)التجارة والمكاتب(احة األسبوعية ملزم، هو توصية الرغير حين يوصي معيار 

  .ساعة ٣٦راحة تساوي 

  تغطية المعايير العالمية للعمال المنزليين
معاملة العمال قارن يبحث هذا الجزء مدى خضوع العمال المنزليين للمعايير المطبقة عمومًا وي . ١٧٦

والساعات  ساعات العمل األسبوعية :هي ،العملوقت من جوانب على ثالثة ويرآز  .٢٢بلدًا ٧١المنزليين في 
معاملة العمال المنزليين في مختلف  أوًال مقارنة :ما يلي الجزء ويتوخى هذا .وفترات الراحة األسبوعيةالمؤداة ليًال 

. قة عمومًازليين بالمعايير القانونية المطبمقارنة المعاملة القانونية للعمال المن ًاثانيوالمناطق في العالم؛ البلدان 
  .أو اختالفها عنها" العاديين"العمال المنزليين مع معاملة العمال معاملة يتبين على هذا النحو مدى تطابق ويأمل أن 

  الساعات العادية
لساعات العمل العادية للعمال  إلزاميًا ال تضع حدًاالتي شملها االستقصاء  البلدانقرابة نصف  . ١٧٧

في  ٢٠ما يزيد على ساعة على غرار ما يعتمد في  ٤٠ما يعادل  ، فغالبًاوحيثما آان هذا الحد معتمدًا .المنزليين
حد بينما تطبق أربعة بلدان ) ساعة ٤٧ -  ٤١( وسطًا في المائة من البلدان حدًا ١٥واعتمد نحو . المائة من البلدان

، فوارق آبيرة بين معايير )١-٤الشكل (وهناك، آما يتبين من  .ساعة ٤٨فوق الحد في خمسة بلدان وي ساعة ٤٨
ويخضع العديد من العمال المنزليين، على الصعيد . العمل المطبقة عمومًا وتلك المطبقة على العمال المنزليين

ويسمح نصف البلدان المشمولة . مًاالعالمي، إلى حدود أقل حماية من تلك المطبقة على القوى العاملة عمو
في المائة من البلدان تفرض الحد  ٤٥لكن نحو . باالستقصاء، للعمال المنزليين بالعمل ساعات أطول من غيرهم

  .ذاته على جميع العمال، في حين تطبق نسبة صغيرة حدًا أدنى أو ال تطبق أي حد فيما يتعلق بالعمال المنزليين

  )بالنسب المئوية(القانونية في البلدان المشمولة باالستقصاء ساعات العمل األسبوعية لالحد األقصى   :١-٤الشكل 

  مقارنة العمال المنزليين والعمال عمومًا  العمال المنزليون
  

الحد ذاته

حد أعلى أو ال حد

حد أدنى للعمال المنزليين

  

                  
اراغواي،      ٢٢ ا، ب دا، إيطالي يا، أيرلن ا، إندونيس رائيل، ألماني تونيا، إس بانيا، إس ين، األردن، إس ا، األرجنت ي، إثيوبي اد الروس االتح

ا، ترين       د، ترآي رو، تايلن ا، بي و، بوليفي ا، بورآينافاس نغالديش، بنم ا، ب ا، بلغاري ال، بلجيك ل، البرتغ تان، البرازي ادوس، باآس داد يبارب
دة، وتوب ا المتح ة تنزاني يكية، جمهوري ة التش ران اإلسالمية، الجمهوري ة إي ونس، جمهوري دوفا، اغو، ت ة مول ا،  جمهوري وب أفريقي جن

ام،      دا، فيتن ين، فنلن ا، الفلب اال، فرنس يلي، غواتيم را، ش نغال، سويس ا، الس ري النك ابوي، س ا، زمب دانمرك، روماني ا، ال ة آوري جهوري
تان،  اوآمبآازاخس وت ددي ة   ، آ ة العربي يك، المملك ا، مصر، المكس الي، ماليزي ان، م ا، لبن ا، التفي ا، آيني تاريكا، آولومبي وار، آوس يف

وأجري هذا  .السعودية، المملكة المتحدة، موزامبيق، ناميبيا، النمسا، النيجر، نيكاراغوا، الهند، هولندا، الواليات المتحدة، اليابان، اليمن
  .وشمل المعايير التشريعية المعتمدة على الصعيد الوطني ٢٠٠٨سبتمبر  /مايو إلى أيلول /أيارالبحث خالل الفترة الممتدة من 

 

 

49.30% 

22.54%

15.49%

5.63%
7.04%

ال حدود للساعات العادية
ساعة ٤٠

ساعة ٤٦-٤١
ساعة ٤٨

ساعة ٦٠-٤٩

50.70% 

2.82% 

46.48% 
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  العمل الليلي
ة من البلدان العمال المنزليين معاملة سائر العمال فيما تعامل األغلبية الساحق بخصوص العمل الليلي . ١٧٨

) في المائة ٨٣(أن أغلبية آبيرة ) ٢-٤الشكل (ويبين . يتصل بالساعات التي يؤديها العمال المنزليون أثناء الليل
 .ال تفرض أي حد معين، في حين يطبق معظم البلدان المتبقية حد ثماني ساعات

  )بالنسب المئوية(ساعة في البلدان المشمولة باالستقصاء  ٢٤القانونية في آل العمل الليلي ات الحد األقصى لساع  :٢-٤الشكل 

  العمال المنزليون
  

  مقارنة العمال المنزليين والعمال عمومًا

  

  فترات الراحة األسبوعية
المشمولة  في المائة من البلدان ٦٠على فترة راحة أسبوعية في نحو يشترط حصول العمال المنزليين  . ١٧٩

، وهو المعيار واحد في األسبوع وعادة ما يشترط حصولهم على يوم إجازة. )٣- ٤الشكل (باالستقصاء، آما يتبين من 
حة أسبوعية تعادل في المائة فترة را ١٤ومن بين البلدان األخرى، يشترط . في المائة من البلدان ٣٦القانوني في نحو 

 .يومينمن في المائة راحة أسبوعية  ٨، بينما يشترط يومًا ١٫٥

البلدان الحصول على راحة أسبوعية تساوي مدتها ما يحصل عليه معظم يحق للعمال المنزليين في و . ١٨٠
 يحق لهم البلدان، يحق لهؤالء العمال التمتع براحة أسبوعية أقصر أو الفي المائة من  ٣٨وفي نحو . سائر العمال

 .ذلك البتة، في حين يطبق عدد صغير جدًا من البلدان فترات راحة أطول في حالة العمال المنزليين

ومن الشائع أن تحدد التدابير التشريعية يومًا معينًا عادًة ما يكون األحد أو الجمعة، باعتباره يوم الراحة  . ١٨١
فمن بين ثلثي البلدان التي تحدد يومًا معينًا آيوم . ينغير أن هذه الحقوق قد ال تشمل العمال المنزلي. األسبوعية

. في المائة منها منح العمال المنزليين راحة أسبوعية في اليوم ذاته ١٠راحة مطبق عمومًا، ال يشترط أآثر من 
زليين ومن فوائد تحديد يوم معين أنه يمكن أن يؤثر على المجتمع ألنه ينشئ توقعًا قائمًا على فكرة أن العمال المن

ال يعملون في ذلك اليوم من األسبوع، في حين أن العمال المنزليين سرعان ما ينتبهون إلى األمر إذا ُطلب منهم 
وفي المجتمعات التي يغلب فيها الطابع غير . البقاء فيما يمنح العمال المنزليون المجاورون حرية المغادرة

  .ع من تدابير التوحيد تأثير مهمالمنظم على العمل المنزلي، يمكن أن يكون لهذا النو

91% 

9% 

الحد ذاته أو ال حد
حد أعلى للعمال المنزليين

83% 

6% 

10%
1% 

 ال حد للعمل الليلي
ساعات ٧إلى  ٦  

ساعات ٨
ساعات أو أآثر ١٠
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    )بالنسب المئوية(في البلدان المشمولة باالستقصاء فترات الراحة األسبوعية الحد األدنى ل  :٣-٤الشكل 

  العمال المنزليون

يوم واحد
وم  ١٫٥ي
يومان
ال تحديد لفترة راحة أسوعية دنيا

  

  مقارنة العمال المنزليين والعمال عمومًا

 
  

  عمال المنزلييناستقاللية الم احترا
استقاللية العمال في ضرورة تنظيم تتجلى إحدى الدالئل على خطر اإلساءة في عالقة العمل،  . ١٨٢

على  وتنص مذآرة التفاهم الموقعة بين إندونيسيا والكويت مثًال. المنزليين بالذات، وال سيما العمال المهاجرون
ال بأقاربه ورفاقه في آل من الكويت وإندونيسيا وبالسفارة أن يسمح صاحب العمل للعامل المنزلي باالتص

مل المنزلي، في المناسبات أن بإمكان العامن مذآرة التفاهم  "٩")ألف( ١١وتضيف المادة . اإلندونيسية
أن ويوحي هذا الحكم في حد ذاته بأن القاعدة هي . ، أن يزور أسرته وأصدقاءه والسفارة اإلندونيسيةالخاصة

  .ل المنزلي ليس ملكهوقت العام

يسهل " على أن  ،)اتمن مدونة قواعد الممارس ١المادة (في إيرلندا حكم غامض بعض الشيء وينص  . ١٨٣
والمهم في هذا الحكم على األقل تسليمه بأن للعامل ". صاحب العمل اضطالع العامل بحرية بأموره الشخصية

  .المنزلي حياته الخاصة

احترام " اتمن مدونة قواعد الممارس ١- ٢-٥ل، بموجب المادة وفي أيرلندا، يتعين على صاحب العم . ١٨٤
العامل في  ستخدماتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية آرامة وخصوصية الم"و العامل" آرامة وخصوصية

عليه في البيان الخطي لشروط العمل وظروفه، على  آان منصوصًاذا الحكم التفتيش إال إذا وال يجيز ه". منزله
؛ فال يجوز د أيضًاوهذا الحق مقي". ري بحضور العاملوأن يج استثنائيًا"لك في جميع األحوال أن يكون ذ

  . لصاحب العمل قراءة رسائل العامل الشخصية أو التنصت إلى مكالماته الهاتفية الشخصية

  يزيوعدم التم حق العمال المنزليين األساسي في المساواة
ألشكال متعددة من التمييز، ال سيما فيما يتعلق بظروف  العمال المنزليون عرضة، آما سبق ذآره، . ١٨٥
واعتبرت  .قوانين المساواة في حالة العمال المنزلييناستثناءات من تتيح بعض المبادرات التشريعية و. عملهم

م هذه مخالفة لالتفاقية رقناء أو االستبعاد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات أن حاالت االستث
. العمال المنزليينضد عامة ومحددة تجيز التمييز  استثناءففي أستراليا، تنص عدة أحكام على حاالت  .١١١

على أن صاحب العمل يمكنه ) فكتوريا( ١٩٩٥وعلى سبيل المثال، ينص قانون تكافؤ الفرص المعتمد في عام 
أي الخدمات المنزلية أو الشخصية في التمييز في اختيار الشخص الذي يمنحه فرصة العمل فيما يتصل بتقديم 

  .آان منزل

ضيقة آما في حالة استثناء تشريعات حقوق اإلنسان حاالت بعض وعلى صعيد التطبيق، قد تتيح  . ١٨٦
وال تعاقب معظم الدول األعضاء على هذا النوع من التمييز في توفير خدمات الرعاية . تأجير المساآن الخاصة

سياسات  ورغم أن الدول األعضاء المشمولة باالستقصاء قد اعتمدت حاليًا. يةالمنزلية بتمويل من وآاالت حكوم

3% 

38% 

59% 

االستحقاق ذاته
فترة راحة أطول للعمال المنزليين

فترة راحة أقصر أو ال فتـرة راحـة 
للعمال المنزليين

14.08% 8.45% 

36.62% 40.85% 
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ال تزال االعتبارات السياسية التي  ،عمال منزليين بواسطة ترتيبات تعاقدية خاصةباستخدام عامة تسمح لألفراد 
  .عاجًال تؤيد تشجيع المساواة والحد من التمييز تستدعي اهتمامًا

مساواة، تتصدى للتحرش واالعتداء بشأن الدة دول أعضاء تشريعات عاعتمدت وعالوة على ذلك  . ١٨٧
من قانون العمال  ٢٣وفي بوليفيا، تنص المادة . الجنسيين وتشجع ممارسة العمال المنزليين لشعائر دينهم بحرية

 األسريين على أن تحقق السلطات العامة فيما تتلقاه من شكاوى يقدمها عمال منزليون بشأن التعرض للتعسف
  .أفراد أسرتهوالتعنيف الجسدي واالعتداء الجنسي من جانب صاحب عملهم أو فرد من 

يحترم صاحب "من مذآرة التفاهم الموقعة بين إندونيسيا والكويت على أن  "١٣")أ(١١وتنص المادة  . ١٨٨
  ". العمل الشعائر والتقاليد الدينية للعامل المنزلي

سالمة العامل المنزلي من االستغالل "ية عن وتحمل مذآرة التفاهم تلك صاحب العمل المسؤول . ١٨٩
، رغم عدم وجود "١٨")أ(١١للمادة  وفقًا ،"والتحرش الجنسي واالعتداء النفسي والجسدي وعدم دفع األجور

إذا استقال أنه على فقط  ١٢وتنص المادة . في حال إخالل صاحب العمل بالتزاماتهللتدخل آليات إنفاذ حكومية 
االستغالل أو التحرش الجنسي أو االعتداء النفسي والجسدي أو عدم دفع األجور، يتحمل العامل المنزلي بسبب 
  . إعادته إلى بلدهتكلفة صاحب العمل عندئذ 

سيما  اإللزامي، الالطبي وتظهر مسائل معقدة أخرى تتعلق بالمساواة فيما يتصل بمتطلبات الفحص  . ١٩٠
واعتبرت لجنة الخبراء أن فحص . اإليدز /لبشريةتلك المتعلقة بفحص الحمل وفحص فيروس نقص المناعة ا

وفي حالة . ١١١التفاقية رقم ا اإليدز هما بمثابة التمييز في سياق/ وفحص فيروس نقص المناعة البشريةالحمل 
إلى وطنه على أساس أن العامل المعني يعاني من  إعادتهالعمال المهاجرين، يشكل رفض دخول العامل أو 

مخططات العمال المهاجرين و. ٢٣اإليدز، شكًال غير مقبول من أشكال التمييز/ لبشريةفيروس نقص المناعة ا
على العمال المنزليين المحليين الذين  تقترن في حاالت آثيرة بمتطلبات فحص عامة، لكن ذلك ينطبق أيضًا

مذآرة التفاهم  وفي بعض الحاالت، مثل. ٢٤يطلب منهم تقديم شهادة طبية على تمتعهم بصحة جيدة قبل بدء العمل
الخضوع لفحص طبي وذلك بتثبيت لياقتهم الطبية، الموقعة بين ماليزيا وفيتنام، يجب أن يقدم العمال شهادة 

  .على نفقتهم شامل سنوي

وفي سنغافورة، رغم أن صاحب العمل ملزم بدفع تكلفة الفحص الطبي اإللزامي الواجب إجراؤه آل  . ١٩١
ص فحص عن إمكانية إصابة العمال المنزليين األجانب بفيروس نقستة أشهر، يطلب صراحة أن يكشف ذلك ال

أن  على االنترنت موقع وزارة القوة العاملة ويفسر .فحص الحمل المناعة البشرية أو داء السل، آما يطلب إجراء
 يضعن أطفالهن في سنغافورة، يحتمل أن لعامالت المنزليات األجنبيات اللواتيآشف االغرض من الفحص هو 

  ."يتعارض ولوائح تصريح العمل ن ذلك قدأل"

. اإليدز /ى قانون السوابق في بعض البلدان لمسألة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةوتصد . ١٩٢
فاسو، حيث أمر صاحب العمل مقدم الشكوى المستخدم للتنظيف ورعاية طفل  وُسجل مثال حديث في بورآينا

عن إصابته بالفيروس مما ) خطأ(وآشف الفحص  إليدزا/ بالخضوع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية
، عدم وجود حكم قانوني أو التي اعتبرت الفصل مجحفًا ،وبينت محكمة العمل في واغادوغو. تسبب في فصله

  .٢٥اإليدز /بالخضوع لفحص فيروس نقص المناعة البشرية تنظيمي يجعل الحصول على وظيفة مرهونًا

المساواة التامة مع غيرهم من العمال، ال بد من اعتماد أحكام محددة ولضمان تمتع العمال المنزليين ب . ١٩٣
. العمال المنزليين مقارنة بغيرهمحقوق غير أن ذلك ينبغي أال يتسبب في الحد من . تراعي ظروفهم الخاصة

 خاصًا ، إذ وضعت مخططًا١١١واتخذت هندوراس خطوات للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب االتفاقية رقم 
  .٢٦لعمال المنزليين عن طريق قانون المساواة في الفرص المتاحة للنساءبا

                  
  :انظر   ٢٣

ILO: Migrant workers, Report III (Part 1B) (General Survey), ILC, 87th Session, Geneva, 1999,  
paras 264–266. 

  :انظر   ٢٤
Brazil, Consolidated Labour Code, section 442; Costa Rica, Labour Code, section 103; Guatemala, Labour Code, 
section 163; Panama, Labour Code, section 231(6); Romania, Labour Code, section 27, para. 1. 

  .www.juriburkina.org/juriburkina/publication.do?publicationId=368  :انظر   ٢٥
  .CEACR: direct request, Honduras, Convention No. 111, 2002, 2004  :انظر   ٢٦
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، وهو الحق األساسي في المساواةمن  مهمًا جزءًاللعمال المهاجرين المعاملة المساواة في يشكل مبدأ و . ١٩٤
م أحكا(العمال المهاجرين  تفاقيةوا) ٦المادة ( ٩٧رقم  ١٩٤٩، )مراجعة(العمال المهاجرين  اتفاقيةوارد في 
بما في  ،ى هذا المفهوم في بعض االتفاقات الثنائيةويتجل ).)ه( ١٢و ١٠و ٩المواد ( ١٤٣رقم  ١٩٧٥، )تكميلية

تمتع المهاجرين في أراضي الطرفين "من اتفاق الهجرة المبرم بين األرجنتين وبيرو، الذي يكفل  ١٠ذلك المادة 
سيما بخصوص  فيما يتصل بتطبيق تشريع العمل، ال معاملة مواطني الدولة المضيفةتاة عن اال تقل مؤبمعاملة 
  ".العمل والضمان االجتماعيوظروف األجور 

  إنهاء االستخدام
تكتسي أحكام إنهاء االستخدام بالنسبة إلى العمال المهاجرين أهمية تعادل على األقل ما تكتسيه بالنسبة  . ١٩٥

وفي فترات األزمة المالية . صاء هذه المسألةالمشمولة باالستقجل التشريعات نظم تإلى فئات العمال األخرى، و
  .خاصة، قد يتعرض العمال المنزليون أآثر من غيرهم إلنهاء االستخدام

  أسباب الفصل
: في ما يلي )١٥٨رقم ( ١٩٨٢اء االستخدام، إنه تفاقيةللفصل بموجب ا تتمثل المبادئ األساسية . ١٩٦

. الطعن أمام هيئة مستقلة "٤"إخطار؛ " ٣"اء؛ إتاحة فرصة للرد قبل اإلنه" ٢" اء؛سبب وجيه لإلنه  "١"
يرتبط بمقدرة العامل أو بسلوآه، أو يستند إلى مقتضيات تشغيل "على أن السبب يجب أن  ٤وتنص المادة 

ما ستخدام دون تقديم سبب وجيه، ربيبين أن إنهاء اال ٣-٤ورغم أن الجدول ". المؤسسة أو المنشأة أو المرفق
حكم اعتبر ، وفي فرنسا مثًال. ، فقد حدثت تغييرات مهمة في إطار قانون السوابقالمنزليالعمل في  يبقى شائعًا

من  ٣-١٤-١٢٢- المادة الم، أن ١٩٩٤في عام  ٢٧"وغرفة العمل في محكمة النقض صادر الغرفة االجتماعية
. مال المنزليينعلى العتنطبق أيضًا  ،قانون العمل، التي تتضمن أحكامًا بشأن الفصل ألسباب جوهرية وجسيمة

 نهاء االستخدام من جانب صاحب العملإل ًالمفصإجراء الحالي  يمن االتفاق الجماع) أ(١٢وتتضمن المادة 
 ١٧المؤرخ  ٣١١-٧٧من المرسوم  ١٢فاسو، تفسر محاآم العمل المادة  وفي بورآينا. مكافأة إنهاء االستخدامو
إلنهاء  وجسيم، على أنها تقتضي تقديم سبب جوهري ، والمتعلقة بإشعار إنهاء االستخدام١٩٧٧أغسطس  /آب

  .٢٨عملالعقد عمل بين عامل منزلي وصاحب 

                  
 .France: Chambre de Cassation Sociale, 13 Jan. 1994. Recueil de jurisprudence sociale 3/1994, No. 329, p. 163  :انظر   ٢٧
  :مثًال انظر   ٢٨

Madame Z.M. v. Madame D.T., Decision No. 165 of 27 Nov. 2001, Labour Court of Ouagadougou, Burkina 
Faso. 
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  إنهاء االستخدام  :٣-٤الجدول 

  األحكام الخاصة بالعمال المنزليين    أسباب الفصل

؛ )ميم()فأل( ؛ أيرلندا)ميم(  أوروغواي ؛٢ )ألف( ؛ ألمانيا)ميم)(ألف(  األرجنتين    دون تقديم سبب وجيه التسريححق 
؛ ١)ميم)(ألف(  ؛ بربادوس)ميم)(ألف( ؛ باراغواي)ميم)(ألف(  إيطاليا

؛ )ميم)(ألف(  ؛ بيرو)ميم(  ؛ بوليفيا)ميم)(ألف( ؛ بنما)ألف( ؛ بلجيكا)ألف( البرازيل
؛ ٣)ميم( ؛ الفلبين)ميم)(ألف( ؛ زمبابوي؛ السنغال)ميم)(ألف(  جنوب أفريقيا
؛ )ميم)(ألف( ؛ مالي)ميم)(ألف( ؛ آينيا)ألف(  ؛ آولومبيا)ميم)(ألف( آوستاريكا

؛ نيكاراغوا؛ الواليات )ميم)(ألف( ؛ النيجر)ميم)(ألف(  ؛ النمسا)ميم)(ألف(  ماليزيا
  ٤)ألف)(الصعيد االتحادي( المتحدة

 ؛بوليفيا ؛فاسو بورآينا ؛البرتغال ؛باراغواي ؛إيطاليا ؛)ميم)(ألف(  إسبانيا    سبب وجيه
؛ آينيا؛ )ألف(  ؛ آولومبيا)ألف( ؛ الفلبين؛ فنلندا)ميم)(ألف( غواتيماال؛ فرنسا
  ماليزيا؛ النمسا

  )ميم( ؛ بيرو؛ فنلندا؛ مالي)ميم( فاسو ؛ بوليفيا؛ بورآينا)ألف(  األرجنتين    فادح سوء تصرف

  إسبانيا؛ بيرو    وفاة صاحب العمل

  إنهاء االستخدام ألسباب اقتصادية أو تكنولوجية 
  أو هيكلية أو غيرها

  )ميم( غالالبرت  

  )ميم)(ألف(  ؛ فرنسا٧؛ غواتيماال٦؛ شيلي٨ ؛ بنما٥  إسبانيا؛ بلجيكا    مرض العامل

  .اإلخطار واجب: ألف
  .االستخدامنهاء إة مكافأ: ميم
   .في عقد العملما لم يحدد خالف ذلك وأسباب اإلنهاء اختيارية . مكافأة إنهاء االستخداميدمج العمال المنزليون صراحة في قانون   ١
  .خطاريحق لهم اإل وحدهم العمال المنزليون األطراف في اتفاق جماعي  ٢
    ).من قانون العمل ١٤٩المادة (وعندما يكون العقد لفترة محددة، فإنه يمكن إنهاؤه لسبب وجيه . اإلخطار ضروري في حالة عقد عمل غير محدد زمنيًا  ٣
األمريكي االتحادي ، ال يتناول قانون العمل ذلك وفيما عدا. األجانبسبة لفئة العمال المنزليين المقيمين إال بالن يكون ضروريًا  إخطار إنهاء االستخدام ال  ٤

     .مسألة إنهاء االستخدام بالنسبة إلى أية فئة عمال أخرى
 ٣، قانون عقود العمل، ١١٦المادة (كافأة إنهاء عقد عمله مع دفع ميجوز أشهر بسبب مرض أو حادث،  ستةعن العمل ألآثر من  ًاكون العامل عاجزيعندما   ٥

  .)١٩٧٨يوليه / تموز
أيام إذا آان  ثمانية، يجب االحتفاظ به دون أجر لمدة ًاكون العامل مريضيوعندما . العامل من مرض معد، يمكن فصله دونما إخطار أو مكافأة عانييعندما   ٦

إذا آان قد  يومًا ٣٠أشهر وأقل من سنة، و  ستةآان قد عمل لدى صاحب العمل ذاته أآثر من إذا  يومًا ١٥أشهر، و ستةعمل لدى صاحب العمل ذاته أقل من 
    .عمل لدى صاحب العمل ذاته أآثر من سنة

، )أ( ١٦٥المادة (من األسرة فرد العامل من مرض معد، يمكن فصله دونما إخطار أو مكافأة، إال إذا انتقل إليه المرض من صاحب العمل أو  عانييعندما   ٧
وينبغي على صاحب العمل أن يدفع آل التكاليف . )، قانون العمل)د( ١٦٥المادة ( تعافى آليًايتقاضى العامل أجره حتى يوفي هذه الحالة، . )قانون العمل

   .إنهاء االستخدام مكافأة عجز عن العمل ألآثر من أسبوع، يمكن فصله مع دفعيمرض عامل ويوحينما . )، قانون العمل)د( ١٦٥المادة (العالجية المتصلة 
وفي هذه . )، قانون العمل)٦( ٢٣١المادة ( ، ال يكون من الضروري اإلخطار أو المكافأة، إال إذا انتقل المرض من صاحب العملإذا آان المرض معديًا  ٨

أسابيع من العجز  أربعةمكن فصله مع دفع مكافأة بعد وفي حال عجز العامل بسبب المرض، ي. األولى ةأجره خالل أشهر التعافي الثالثالعامل الحالة يتقاضى 
  .))٧( ٢٣١المادة (

  اإلخطار فترات
مبدأ حق العامل الذي تقرر إنهاء استخدامه في فترة إخطار  ،١٥٨تفاقية رقم االمن  ١١تتضمن المادة  . ١٩٧

خطأ ال يكون من " ويعرف هذا التعبير على أنه. جسيمًا معقولة أو في تعويض بدال عنها، إال إذا ارتكب خطًأ
  ".هذا العامل خالل فترة اإلخطار المعقول معه أن يطلب من صاحب العمل االستمرار في استخدام

إنهاء االستخدام،  قبلوبينما تنص معظم التشريعات المشمولة باالستقصاء على متطلبات اإلخطار  . ١٩٨
. ل المنزليين الذين يرتبط سكنهم باستخدامهمإلى نتائج إنهاء االستخدام بالنسبة إلى العما تتطرق أحكام قليلة جدًا

  .إقامتهم وضع وهذه مشكلة عويصة بصفة خاصة في حالة العمال المهاجرين الذين يمكن أيضا أن يفقدوا

العمال المنزليين بالفصل قبل شهر، في حين اعتمدت معظم إخطار وفي البرازيل يكفل الدستور،   . ١٩٩
، تنص المادة وفي فرنسا مثًال. الشخص طول مدة استخدام تتفاوت بحسبإخطار الدول األعضاء فترات 

لمدة تقل عن من االتفاق الجماعي على حق العامل المنزلي في اإلخطار قبل أسبوع إذا عمل الشخص ) ٢)(أ(١٢
وقبل شهرين  ،أشهر متتالية مع صاحب العمل ذاته، وقبل شهر إذا عمل فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتينستة 

على إنهاء االستخدام  ١٣وتنص المادة . من اإلخطار ويسمح القانون بدفع تعويض بدًال. آثر من سنتينإذا عمل أ
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في حال وفاة صاحب العمل، مع االحتفاظ بحق العامل في الراتب واإلخطار ومكافأة إنهاء االستخدام  تلقائيًا
  . المستحقة ومدفوعات اإلجازات

على وجوب اإلخطار قبل آذلك  ٧ رقم لمرسوم القطاعيمن ا ٢٤ المادةوفي جنوب أفريقيا، تنص  . ٢٠٠
هذا يوفر و. أربعة أسابيع إذا عمل أآثر من ستة أشهرقبل أسبوع إذا عمل العامل المنزلي ستة أشهر أو أقل، و

قبل أربعة أسابيع بعد سنة من الخدمة  حماية أآبر من تلك المتاحة لمعظم فئات العمال األخرى التي تتلّقى إخطارًا
شترط االتفاق من العامل قد ال يوفي حين يمكن أن يتفق الطرفان على فترة إخطار أطول، . صاحب عمل لدى

آما تدفع مكافأة إنهاء االستخدام على أساس . خطار أطول من تلك المطلوبة من صاحب العملإفترة المنزلي 
فقد حقه في مكافأة إنهاء االستخدام أن العامل المنزلي قد ي آل سنة من الخدمة المتواصلة، علمًاعن أجر أسبوع 

" رفض بال سبب معقول قبول عرض عمل بديل لدى صاحب العمل ذاته أو أي صاحب عمل آخر"إذا 
  .لمنزليين الحصول على شهادة خدمةويحق للعمال ا). ٢٧ المادة(

العمال من االتفاق الجماعي المتعلق بشروط استخدام  ٣٠ويوجد مثال آخر في مالي، حيث تنص المادة  . ٢٠١
األسريين على اإلخطار باإلنهاء قبل أسبوع بالنسبة إلى العامل الذي قضى أقل من ستة أشهر في الخدمة لدى 

آما يحق لمن عمل أآثر من سنة أن . لمن عمل بين ستة أشهر وسنة يومًا ١٥صاحب العمل ذاته، واإلخطار قبل 
م أو تلّقى على السماح للعامل الذي قد ٣٠دة الماوتنص . ٣٥يحصل على مكافأة إنهاء االستخدام بموجب المادة 

بإنهاء االستخدام أن يحصل على ساعتين في اليوم، إضافة إلى فترات الراحة العادية، للبحث عن وظيفة  إخطارًا
وعالوة على ذلك، . ويمكن أن يطلب العامل تجميع األيام في نهاية فترة اإلخطار. جديدة، دون أن يفقد راتبه

على أن بإمكان العامل الذي يعثر على وظيفة جديدة، في حال إنهاء االستخدام من جانب  ٣٣ تنص المادة
 .صاحب العمل، أن يخطر صاحب العمل ويغادر بعد انقضاء نصف مدة اإلخطار دون غرامة

من االتفاق  ٣٨والمادة  ٣٣٩/٥٨أخرى إيطاليا، حيث يتضمن القانون رقم مشابهة وتشمل أمثلة  . ٢٠٢
متطلبات إخطار في حاالت إنهاء االستخدام تختلف بحسب  ،٢٠٠٧فبراير  /شباط ١٣ي المؤرخ الجماعي الوطن

وأيرلندا حيث تنطبق على العمال المنزليين الشروط العامة المتعلقة  المهنية؛فئة الساعات العمل واألقدمية و
، ١٩٧٣عتمد في عام الم ،بالموظفين والمنصوص عليها في قانون فترة اإلخطار الدنيا وشروط االستخدام

إلى ثمانية أسابيع لمن عمل المتواصلة وتتراوح الفترات من أسبوع بالنسبة لمن عمل أقل من سنتين من الخدمة 
  . المتواصلة أو أآثر من الخدمة عامًا ١٥

  متطلبات اإلخطار بالنسبة للعمال المنزليين 
  المقيمين لدى صاحب العمل

وضعهم عمال المنزليين الذين يفقدون لل ةآافيحماية ن اإلخطار قد ال يكون اإلخطار أو دفع تعويض ع . ٢٠٣
آمهاجرين لدى فقدان وظائفهم، ال سيما وأن العمال الذين يترآون صاحب عمل استغاللي، يتعرضون الحتمال 

 وهناك ما يبرر أن تكون فترة اإلخطار المعقولة. الترحيل وقد ينتهي بهم األمر بالتالي إلى أوضاع العمل الجبري
بعد إساءة سلوك خطيرة، أطول مما ينطبق على فئات آثيرة أخرى سّرح من الخدمة بالنسبة لعامل منزلي مقيم، 

  . من العمال

جنوب أفريقيا،  تشريعإال أن . تتناول قوانين األغلبية الساحقة من الدول األعضاء هذا االحتمال الو . ٢٠٤
حتى "ر السكن للعامل المنزلي طيلة شهر أو أآثر ب فيها صاحب العمل بتوفيلالظروف التي يمكن أن يطايحدد 

 ويجب على العامل المنزلي الذي يقرر البقاء أن يدفع تكلفة السكن وفقًا". يحين موعد إنهاء عقد االستخدام قانونًا
  .مقررة لصيغة

لمعالجة هذه المسألة في إتاحة أوقات فراغ أثناء ساعات العمل للبحث عن وظيفة أخرى  وتتمثل طريقة . ٢٠٥
 ٢٣المؤرخ  ٩٧٤ من المرسوم الوزاري رقم ٤وفي السنغال، تنص أحكام المادة . جديدة خالل فترة اإلخطار

ساعتين في اليوم خالل ساعات وغيره من العمال على وجوب منح العامل المنزلي  ،١٩٦٨يناير  /آانون الثاني
من االتفاق بشأن صاحب العمل والعامل  إذا لم يتمكنو. العمل وفيما عدا فترات الطعام، للبحث عن وظيفة جديدة

من االتفاق ) ٤(١٢وفي فرنسا، تنص المادة  .، يختار آل منهما ساعات الفراغ في أيام متعاقبةوقت مناسب
ساعتين في آل يوم من أيام العمل الستة حيثما آان وقت الفراغ للبحث عن وظيفة جديدة الجماعي على أن يشمل 

وإذا . وساعتين في آل يوم من أيام العمل العشرة حيثما فاقت أقدمية العامل السنتينللعامل سنتان من األقدمية، 
التدبير وال يقتصر . عثر العامل على وظيفة، بات غير ملزم بإآمال فترة اإلخطار قبل استالم الوظيفة الجديدة

  .عن اإلخطار تعويضإمكانية دفع تطرق إلى يوال  ،على العمال المنزليين المقيمين
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  تطوير المهنيال
مجرد إذا أريد اعتبار هذا العمل أآثر من العمل المنزلي يجب أن يكون أساسيًا في التطوير المهني  . ٢٠٦
الخطوة األولى في ارتقاء السلم االجتماعي نحو وظيفة أآثر  -منخفضة ذاتية وبأجور يتسم بتضحية مؤقت عمل 
 ؛مهاراتالآتساب بعض الفرصة إنما هو أثرى  أن العيش مع أسرةفي الماضي يفترض وغالبًا ما آان . إرضاء

معاصر نهج هناك لكن . تعلم حرفة على العمال المنزليين يشجعون فعًالأصحاب العمل والواقع أن بعض 
الالزمة  المهارات، أال وهو اإلقرار بنيةالوطوالتشريعات رد في السياسات نعكس على نحو مطيللتطوير المهني 

األساسية من اإللمام مهارات بالللعمال المنزليين عن طريق النهوض مستقبل أفضل  وتقديمفي العمل المنزلي، 
  ).التاسعانظر الفصل (بالقراءة والكتابة والتدريب المهني 

وفي عدة بلدان مشمولة باالستقصاء، منها أيرلندا وبوليفيا وبيرو والمكسيك، يخول التشريع العمال  . ٢٠٧
وذلك مقرون دروس التطوير المهني، و لى اإللمام بالقراءة والكتابةاألساسي عتدريب الالمنزليين حق حضور 

في  ،ال حق االلتحاق بالمدرسة المسائيةل قانون باراغواي العمويخو. عملهميتعارض مع  ّالفي العادة بشرط أ
عامل قدر المستطاع، على الصاحب العمل، يسهل من العقد الموحد في جنيف على أن  ١٠تنص المادة حين 
من االتفاق  ٩وتنص المادة . بعض المرونة في أوقات عملاعتماد بواسطة التدريبية دروس الزلي متابعة المن

من  شهرًا ١٢الجماعي في إيطاليا على حق العمال المستخدمين بعقود محددة األجل، الذين فاقت مدة خدمتهم 
ر، عالوة على حق الدراسة ساعة من التدريب الشخصي تكون مدفوعة األج ٤٠األقدمية، في الحصول على 

  . ٤-٤- ٣المعترف به في المادة 

وإلى جانب التشريع، بادرت عدة دول أعضاء في منظمة العمل الدولية بتوفير بناء القدرات وغير ذلك  . ٢٠٨
حيث تقدم معلومات لتدعيم بناء قدرات العمال مثًال، آما هو الحال في بيرو  ،من أنشطة التطوير المهني

االجتماعية المهارات ز على يرآثالثي المراحل  حكوميًا ، اعتمدت البرازيل برنامجًا٢٠٠٥ام ومنذ ع. المنزليين
اعتماد قدرتهم على التنظيم فضًال عن تعزيز للعمال المنزليين ووالمهنية بهدف االرتقاء بالمستويات التعليمية 

. المرأة والعمل المنزلي لألطفالالعنف ضد والصحة ومكافحة سياسات عامة تتعّلق بمسائل منها حقوق اإلنسان 
رة، سبع مناطق برازيلية آبيفي  )الجزء التعليمي( قد نفذ البرنامج آجزء من برنامج رائد في مرحلته األولىو

التي يكتسبها الدراية هداف في تعبئة األأحد ويتمثل . بالتعاون مع وزارة التعليمو بدعم من صندوق مساعدة العمال
  .طريق الخبرة المهنية أو برامج المؤهالتالعمال المنزليون عن 

، مشروع تدريب مكثف سمي مشروع تنمية مهارات العمال ٢٠٠٨وفي جنوب أفريقيا بوشر في عام  . ٢٠٩
 ٢٧ ٠٠٠العمل، إلى تدريب لوزارة ويهدف المشروع، الذي يموله صندوق المهارات الوطني التابع . المنزليين

ويجري التدريب تحت إشراف سلطة تعليم وتدريب . داد ثالث سنواتمن جميع أنحاء البلد على امتعامل منزلي 
توقع وُي. التي أنشأت دائرة خاصة بالعمال المنزليين يقع مقرها في بورت إليزابيث ،العاملين في قطاع الخدمات

جزء من مجموعة واسعة من القوانين واللوائح والمشروع . حصول المتدربين على اعتراف رسمي بمهاراتهم
المتعلق بالتعليم والتدريب األساسيين للكبار والمعتمد في  ٥٢القانون رقم بما في ذلك العمال المنزليين، علقة بالمت

 ٩٧، والقانون رقم ١٩٩٨ والمعتمد في عامالمتقدمين المتعلق بالتعليم والتدريب  ٩٨، والقانون رقم ٢٠٠٠عام 
 .١٩٩٨٢٩المتعلق بتنمية المهارات والمعتمد في عام 

                  
  :انظر   ٢٩

www.serviceseta.org.za/DOCUMENTS/DOCUMENT/28_06_2002/BACKGROUND_INFO_DOMESTIC_ 
WORKERS_PROJECT.HTML. 
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  صل الخامسالف

  ةاالجتماعي في مجال الحمايةالقوانين والممارسات 
التي جرت العادة على الجماعية الحماية والتأمين  اتمجموعة واسعة من آلي ةاالجتماعيالحماية شمل ت . ٢١٠

ويتناول هذا الفصل تغطية السالمة والصحة المهنيتين وتعويض مكان العمل . استبعاد العمال المنزليين منها
عن الوصول إلى الرعاية الصحية العامة  ظم التأمين على الحياة والتأمين من الحوادث، فضًالومقارنة ن

ويناقش الفصل صعوبة توفير حماية السالمة والصحة المهنتين . التأمين من البطالةنظم ومعاشات التقاعد و
سائل تهم بصفة خاصة فئة ويتناول بشيء من التفصيل حماية إجازة الحمل واألمومة، وهي م ،للعمال المنزليين

  .نسائية في الغالبمهنية 

  تغطية الضمان االجتماعي
غير أن دراسة حديثة . إلى الضمان االجتماعي توجد بيانات مشتتة عن وصول العمال المنزليين فعليًا . ٢١١

فعون يدوا في المائة من العمال المنزليين في أمريكا الالتينية آان ٢٣أجرتها منظمة العمل الدولية خلصت إلى أن 
في  ٣٤في المائة من النساء و ٢٣؛ ويتعلق األمر بما يعادل ٢٠٠٣في الضمان االجتماعي في عام اشتراآات 

، ظلت تغطية الضمان االجتماعي للعمال المنزليين ٢٠٠٣وفي عام  ).١-٥انظر الجدول (المائة من الرجال 
لمنزليات الالتي يحصلن على استحقاقات الضمان لكن نسبة العامالت ا. الذآور أعلى من تغطية العامالت اإلناث

، في حين تراجعت حصة ١٩٩٠نقاط مئوية مقارنة بعام  ستبما يعادل  ٢٠٠٣االجتماعي ارتفعت في عام 
  .خالل الفترة ذاتها تينيالرجال بنقطتين مئو

  م مختارةالنسبة المئوية للعمال المنزليين المساهمين في الضمان االجتماعي، في أعوا  :١-٥الجدول 

 ٢٠٠٣  ١٩٩٠*  
  النساء    الرجال   المجموع   النساء  الرجالالمجموع 

 22,8  33,6  23,3  16,6  35,5  17,6أمريكا الالتينية

 3,5  29,3  4,0  6,8  25,5   7,8 األرجنتين

 5,4  8,1  5,5  –  –  – بوليفيا

 29,1  40,4  29,7  24,1  44,0  24,9 البرازيل

 57,4  52,1  53,8  51,4  66,7  51,7 ليشي

 23,3  40,9  24,0  10,8  51,3  12,5 آولومبيا

 35,2  41,8  35,7  39,3  59,5  40,0 آوستاريكا

 11,5  8,3  11,3  17,5  20,8  17,8  إآوادور

 7,9  18,7  9,2  2,5  20,7  4,2 المكسيك

 2,9  9,5  3,8  –  –  – نيكاراغوا

 30,6  38,9  31,5  –  –  – بنما

 21,2  6,8  20,5  –  –  – باراغواي

 21,2  6,8  20,5  16,3  31,3  17,3 بيرو

 97,8  99,4  97,9  44,8  42,1  44,8 أوروغواي

 22,4  49,3  23,4  –  –  – البوليفاريةفنزويالجمهورية 
 .٢٠٠٠ -، شيلي ٢٠٠٢ -بوليفيا  *

 .ILO: Panorama Laboral 2004, OIT, 8-A  :المصدر
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إن إضفاء الطابع المهني على العمل المنزلي وزيادة نسبة األسر التي ترأسها نساء من بين العوامل  . ٢١٢
وفي مناطق أخرى، . ١في أمريكا الالتينية المساهمة في زيادة تغطية الضمان االجتماعي للعامالت المنزليات

في البحرين و. ن تناقض االستحقاقات القانونية والممارسات الفعليةم وتنبع المشكلة أحيانًا. تفاؤًال قليسود وضع أ
وتقدم الخدمات الطبية  م، يحق للعمال المنزليين الخضوع للعالج في المرآز الصحي األقرب من مكان عملهمثًال
ال المنزليين غير أن أغلبية العم. ًادوالر ٢٫٦مجرد يساوي  رمزيًا للمواطنين، في حين يدفع األجانب مبلغًا مجانًا

في البحرين لم يحصلوا على الرعاية الصحية العمل الدولية المستجوبين في إطار دراسة حالة أجرتها منظمة 
  .٢الالزمة

نظم الضمان االجتماعي التي تدمج العمال المنزليين صراحة في  عنلمحة عامة ) ٢-٥الجدول (ويقدم  . ٢١٣
نظم  بموجبإلى الضمان االجتماعي  األجرئة منخفضة الف هذه وصول من األيسرو. تشريع الضمان االجتماعي

 السبل أمام الجميع للحصول بصورة خاصة علىعلى قدم المساواة  التي تتيحالرعاية االجتماعية العامة 
وتجدر اإلشارة إلى أن العمال المنزليين قد ال يتمتعون . استحقاقات الرعاية الصحية أو معاشات الشيخوخة

ومن األمثلة الحديثة حالة سنغافورة، . طار نظم الرعاية الصحية الوطنية العامة حيثما وجدتبتغطية تلقائية في إ
آانون  ١حيث سحبت وزارة القوة العاملة إعانات المستشفيات بالنسبة إلى جميع العمال األجانب ابتداء من 

، بهدف ضمان تغطية أساسية للعمال المنزليين األجانبإلزامي تأمين طبي اشتراط ، وأقرت ٢٠٠٨يناير  /الثاني
الجدول ، من ٤ للنفقات الطبية بما في ذلك فواتير المستشفى، باالقتران مع تغطية دنيا منصوص عليها في الباب

إضافة إلى ذلك، زادت وزارة القوة العاملة ابتداء من . األول من قانون استخدام القوة العاملة األجنبية
من األجانب للتأمين الشخصي من الحوادث بالنسبة إلى العمال المنزليين  التغطية الدنيا ٢٠٠٨يوليه  /تموز ١

العمل والتصدي لحاالت  اتصابإدوالر، في إطار استعراض عام لتعويضات  ٤٠٠٠٠إلى دوالر  ١٠٠٠٠
ساعات بهدف  أربعآما تشترط الوزارة مشارآة العمال المنزليين في دورة تدريبية على مدى . اإلعاقة الدائمة

عية بقضايا السالمة، وتقديم معلومات أساسية عن السالمة المنزلية والتناقش في حقوق العمال المنزليين التو
 . ٣والتزاماتهم القانونيةاألجانب 

  ٤، في بلدان مختارةوالفئة واإلقليم والبلد العمال المنزليين صراحة بحسب تشريع الضمان االجتماعيتغطية   :٢-٥الجدول 

 ان االجتماعيالضمفئة    اإلقليم

السالمة والصحة     
  المهنيتان

   تعويض العمال عن  
  إصابات العمل

الرعاية الصحية   
  ةـالعام

  تأمين البطالة    معاش التقاعد  

 ،٣آندا ،٢بلجيكا ،١النمسا   البرتغال، فنلندا  البلدان الصناعية
،٤ألمانيا فرنسا، الدانمرك،

إيطاليا، البرتغال، إسبانيا،
،٥)جنيف آانتون(سويسرا 
دة ـالمتح اتـالوالي

 ٦)آاليفورنيا ونيويورك(

بلجيكا، فرنسا،   
 ،٨اليونان ،٧ألمانيا

 ،٩إيطاليا، هولندا
ا، ـال، إسبانيـالبرتغ
آانتون (را ــسويس
 ١٠)فـجني

بلجيكا، فرنسا،   
 ،١٢اليونان ،١١ألمانيا

إيطاليا، البرتغال، 
إسبانيا، سويسرا 

 ١٣)آانتون جنيف(

 بلجيكا، فرنسا،  
ألمانيا، إيطاليا، 

البرتغال، 
را ــسويس

ون ــآانت(
 ١٤)فـجني

رابطة الدول 
 المستقلة

اد ــاالتح  
 ١٥الروسي

االتحاد    ١٨االتحاد الروسي   ١٧االتحاد الروسي   ١٦االتحاد الروسي  
 ١٩الروسي

 ،٢١الفلبين ،٢٠آمبوديا     آسيا
 ٢٢فيتنام

 ،٢٤الفلبين ،٢٣باآستان  
 ٢٥فيتنام

   ٢٧يتنامف ،٢٦الفلبين  

                  
 .J. Rodgers, op. cit    :انظر   ١
  .٣٢ص ) ٢٠٠٤يونيه / بيروت، حزيران( ال المنزليينوضع العم: المرأة المهاجرة في الدول العربية :منظمة العمل الدولية   ٢
  .www.mom.gov.sg: انظر   ٣
 تنظم التي الخاصة التشريعات بحسب وآذلك االجتماعي، للضمان العام التشريع بحسب المنزليين صراحة تغطية العمال الجدول هذا يشمل   ٤

 يراعي آما. االجتماعي الضمان بشأن أحكامًا المتضمن المنزلي بالعمل المتعلق شريعالت بحسب أو المنزليين، العمال إلى بالنسبة االجتماعي الضمان
 هذا وأجري. المنزلي العمل تنظم) سويسرا( موحدة عقود أو) وفرنسا إيطاليا( جماعية اتفاقات في الواردة االجتماعي الضمان أحكام البحث هذا

 إثيوبيا، الروسي، االتحاد: البلدان التالية في التشريعية المعايير ويغطي ٢٠٠٨ سبتمبر  /أيلول إلى مايو /أيار من الممتدة الفترة خالل البحث
 البرتغال، بربادوس، البرازيل، باآستان، باراغواي، إيطاليا، أيرلندا، أوروغواي، ألمانيا، إسرائيل، إستونيا، أستراليا، إسبانيا، األردن، األرجنتين،

 إيران جمهورية التشيكية، الجمهورية تونس، وتوباغو، ترينيداد ترآيا، تايلند، بيرو، بوليفيا، فاسو، بورآينا بنما، بنغالديش، بلغاريا، بلجيكا،
 السنغال، النكا، سري زمبابوي، رومانيا، الدانمرك، أفريقيا، جنوب مولدوفا، جمهورية آوريا، جمهورية المتحدة، تنزانيا جمهورية اإلسالمية،
تناول البحث التشريع االتحادي وتشريع (آندا  آمبوديا، آرواتيا، آازاخستان، فيتنام، فنلندا، الفلبين، فرنسا، اتيماال،غو الصين، شيلي، سويسرا،

المكسيك،  مصر، ماليزيا، مالي، لبنان، آينيا،التفيا، آولومبيا، آوستاريكا، ديفوار، آوت ،)مقاطعات آولومبيا البريطانية ومانيتوبا وأونتاريو وآيبيك
تناول (المتحدة  الواليات ،)الصين(آونغ  هونغ هولندا، نيكاراغوا، النيجر، النمسا، ناميبيا، موزامبيق، المتحدة، المملكة السعودية، العربية لكةالمم

  .اليونان اليمن، اليابان، ،)البحث التشريع االتحادي وتشريع واليات آاليفورنيا وفلوريدا وأوريغون ونيويورك
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األرجنتين، شيلي،    المكسيك   أمريكا الالتينية
 ،٢٨ آولومبيا، المكسيك

  نيكاراغوا

 ،٢٩نــاألرجنتي  
البرازيل،  ،٣٠بوليفيا
 ،٣١اــآولومبي

 ،٣٢نيكارغوا، بنما
 ،٣٣وايــباراغ
 أوروغواي  ،٣٤بيرو

األرجنتين،   
آولومبيا، البرازيل، 

  ،٣٦بيرو ،٣٥بنما

 ،٣٧البرازيل  
 ،ايأوروغو

   ٤٠داد وتوباغويترين   ٣٩داد وتوباغويترين   ٣٨داد وتوباغويترين     منطقة الكاريبي

   مصر         الشرق األوسط

وب ـي، جنـمال   تونسالسنغال،  ،٤١مالي   جنوب أفريقيا   أفريقيا
تونس،  ،٤٢ أفريقيا

  ٤٣زمبابوي

 جنوب أفريقيا   السنغال مالي،   

 فيما استثناء وثمة. عام بشكل المنزليين العمال على أيضًا وضمنيًا العاملين بأجر والموظفين، جميع على االجتماعي للضمان العام مالنظا يطبق النمسا، في    ١
 الحالة، هذه وفي. الشهر في يورو ٤٧٨٫١٠ في الحدية المتمثلة األرباح عتبة يبلغ ال بأجر خاصة أسر لدى الوقت بعض العاملين المؤهلين غير بالعمال يتعلق
 قانون ،٣ الفقرة ،٤ المادة( واألمراض المهنية العمل في اإلصابة من التأمين سوى تشمل شيك ال شكل في المدفوعة واألجور. شيك الخدمة قانون تطبيق يمكن

 واألمراض العمل في اإلصابة من تأمينال سوى إلزاميا يكون ال الحالة، هذه وفي). االجتماعي للضمان العام القانون من ،٣ الفقرة ،٧ والمادة شيك الخدمة،
  .المهنية

العامل على أن يقوم صاحب العمل، في حالة العجز الناجم عن أمراض أو إصابات مهنية، بدفع أجر  ١٩٧٨يوليه  /تموز ٣من قانون  ١١٢المادة نص ت    ٢
من التأمين إعانات ثالثين من العجز يتلقى العامل الوبعد اليوم . لغ المدفوعأيام، ثم يسّدد له التأمين، وهو إلزامي، المب ٧في المائة خالل  ١٠٠بنسبة المنزلي 
  .مباشرة

ومانيتوبا وأنتاريو، يدمج ) قيود مع(وفي آولومبيا البريطانية، . اإلصابة في العمل بالنسبة إلى العمال المنزليين منظمة على مستوى المقاطعةإعانات إن     ٣
  .ريع الذي ينظم تعويضات العمالالعمال المنزليون صراحة في التش

الذي ال يكسب فيه العامل أآثر من " باالستخدام الجانبي"ويؤآد ذلك االستثناء من القواعد العامة المتعلقة . يطبق النظام العام صراحة على العمال المنزليين    ٤
وال يدفع صاحب العمل بالنسبة إلى هذه الفئة من العمال سوى ). Sozialgesetzbuch SGB IV، من القانون ١، الرقم ٨من المادة  ١الفقرة (يورو في الشهر  ٤٠٠

وإذا آان العامل ). في المائة ٢(عالوة على الضرائب ) SGB Vمن القانون ) ب(٢٤٩المادة في المائة،  ١٥(وتأمين الشيخوخة ) في المائة ١٣(التأمين الصحي 
في المائة بالنسبة إلى التأمين الصحي وتأمين الشيخوخة، ويدفع صاحب  ٥تخفض هذه المساهمة إلى  في أسرة معيشية خاصة لتقديم خدمات أسرية، مستخدمًا

عالوة على التأمين من  -) SGB VIمن القانون ) أ(٣، الفقرة ١٧٢، )ج(١-١، الفقرة ١٦٨المادة " (مرآز الوظائف الصغيرة"في المائة إلى  ٢العمل ضرائب 
  .قساط التأمين من الحوادثويتكفل صاحب العمل بأ. الحوادث

ألحكام لمتثال االصاحب العمل لمن العقد النموذجي للعمال المنزليين تنص على أنه ينبغي  ٢٠المادة : جنيف فقط آانتوناإلدماج المحّدد ال يكون إال في     ٥
  .األسرية وتأمين األمومةوالعالوات الة والمسؤولية المهنية التأمين من البطالكسب ووتأمين اإلعاقة وضياع  والورثةالقانونية المتعلقة بمعاشات الشيخوخة 

وجد على الصعيد الفدرالي برنامج لتعويض العمال خاص بالعمال المنزليين، فإن العمال المنزليين في والية آاليفورنيا مشمولون صراحة وإذا آان ال ي    ٦
جّراء عدم آفالة دفع تعويض لهؤالء " زليين مستثنون من األحكام التي تنص على عقوبات غير أن أصحاب عمل العمال المن. بقوانين تعويض العمال والتأمين

 بمن فيهم من يرعون(ساعة في األسبوع أو أآثر لدى صاحب العمل ذاته  ٤٠وفي والية نيويورك، ينبغي أن يكون العمال المنزليون العاملون ". العمال
وجد على الصعيد الفدرالي وإذا آان ال ي .والية نيويورك بشأن تأمين تعويض العمال مشمولين بسياسة) مقيماتاألطفال آامل الوقت والمرافقون والخادمات ال

غير أن . مينبرنامج لتعويض العمال خاص بالعمال المنزليين، فإن العمال المنزليين في والية آاليفورنيا مشمولون صراحة بقوانين تعويض العمال والتأ
وفي والية نيويورك، ينبغي أن ". جراء عدم آفالة دفع تعويض لهؤالء العمال" نزليين مستثنون من األحكام التي تنص على عقوبات أصحاب عمل العمال الم

  .ن بسياسات والية نيويورك بشأن تأمين تعويض العماليأآثر لدى صاحب العمل ذاته مشمول ساعة في األسبوع أو ٤٠يكون العمال المنزليون العاملون 
وال يتلقى . المرض من خالل دفع اشتراآات التأمين الصحيإعانات ال يحق لألشخاص المستخدمين في الوظائف الجانبية الحصول على . ٩الحاشية ظر ان    ٧

  .إال إذا آانوا مشمولين بتأمين حكومي أو خاصاإلعانات هؤالء العمال تلك 
. يدمج العمال المنزليين في فئة وحدوية للضمان االجتماعي ١٩٩٤المعتمد في عام  ٣٨٧ون رقم بأن القان NATLEXتفيد قاعادة بيانات : على وجه االحتمال    ٨

  .وهذا القانون غير متاح إال باليونانية
لى األو وخالل فترة االثني وخمسين أسبوعًا(أسابيع  ١٠٤في المائة من آخر أجر تقاضاه طيلة  ٧٠بصفة عامة يحق للعامل المريض الحصول على نسبة     ٩

واستثناء من هذه القاعدة، ال يحق لمن يعملون في بيوت أصحاب عملهم وال يقدمون سوى خدمات منزلية أو ). يتقاضى على األقل مقدار األجر األدنى القانوني
من القانون  ٦٢٩المادة من  ٢الفقرة (شخصية في أقل من ثالثة أيام في األسبوع أن يحصلوا إال على إجازة مرضية مدفوعة األجر أقصاها ستة أسابيع 

 عالوة على ذلك، تنص الئحة الخدمات المنزلية، في حالة الشخص العامل لدى صاحب عمل فرد وال يقدم سوى خدمات منزلية أو شخصية في أيام ال). المدني
واشتراآات الضمان االجتماعي ) WL- Wet op de Loonbelastingمن القانون  ٥المادة (تفوق ثالثة في األسبوع، على إعفاء صاحب العمل من دفع الضرائب 

وتشمل الالئحة جميع المهام المضطلع بها داخل األسرة التي آان صاحب العمل سينجزها بنفسه لوال استخدام ). ZW-Ziektewetمن القانون  ٦المادة  انظر مثال(
غير أن . ويجب دفع استحقاقات المرض ومنحة اإلجازة). والرعاية والتبضعنزهة الكلب ورعاية األطفال والمعونة األسرية وأعمال البستنة والصيانة (العامل 

  .اشتراآات تأمينه الصحي والضريبة على دخلهبنفسه العامل يمكن أن يدفع 
آانتون جنيف، على أن من العقد النموذجي للعمال المنزليين في  ٢٠وتنص المادة . إن التأمين الخاص للرعاية الطبية إلزامي لجميع المقيمين في سويسرا   ١٠

 ٣وعندما تدوم عالقة العمل أآثر من )). ١(٢٠يجوز لألطراف عدم التقيد بهذا الحكم وفقا للمادة (يحرص صاحب العمل على اشتراك عماله في التأمين الطبي 
، عدم التقيد بهذا )٢(٢٠ال يجوز، وفقا للمادة (ددة أشهر، ال يفقد العامل غير القادر على العمل بسبب المرض أو األمومة، حقه في تقاضي راتبه طيلة فترة مح

 يومًا ٧٢٠في المائة من األجر خالل  ٨٠ومع ذلك فإن صاحب العمل الذي اشترك في تأمين طبي لصالح عماله يقدم تعويضا بنسبة ). الحكم إال لصالح العامل
  .))٣(٢٠للمادة  يجوز لألطراف عدم التقيد بهذا الحكم وفقًا(ة من قسط التأمين في المائ ٥٠عندما يدفع ) ٢(٢٠يعفى من االلتزام المنصوص عليه في المادة 

  .٤الحاشية انظر   ١١
  .٨الحاشية انظر  ١٢
  .٥الحاشية انظر   ١٣
  .٥الحاشية انظر   ١٤
من قانون  ٣٠٣من المادة  ٨ة وتنص الفقر. منزليين آل من يستخدم عماًال" الشخص الطبيعي صاحب العمل"يدمج قانون العمل صراحة ضمن تعريف   ١٥

المنصوص عليها في والمقادير العمل على أن من واجب صاحب العمل أن يدفع اشتراآات التأمين وغير ذلك من المدفوعات اإلجبارية وفقا لإلجراءات 
اإلصابة في العمل وإعانات عاش اإلعاقة ويغطي الضمان االجتماعي الرعاية الصحية والطبية وحماية األمومة ومعاش الشيخوخة وم. القوانين الفدرالية
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من قانون العمل على أنه من واجب صاحب العمل تأمين  ٢١٢من المادة  ١وبخصوص أحكام السالمة والصحة المهنيتين، تنص الفقرة . ومساعدات البطالة
  .بأحكام السالمة والصحة المهنيتين االجتماعي وتحديدًالذلك فإن العمال المنزليين مشمولون صراحة بمخطط الضمان . ظروف سليمة وتوفير الحماية للعمال

  .١٥الحاشية انظر   ١٦
  .١٥الحاشية انظر   ١٧
  .١٥الحاشية انظر   ١٨
  .١٥الحاشية انظر   ١٩
عمالهم لها  العمل التي يتعرضالمرتبطة بحوادث المن الفصل الحادي عشر من قانون العمل على أن المالكين مسؤولون عن جميع  ٢٤٩تنص المادة   ٢٠

  .المنزليون
 ١٠٠٠وتبلغ اإليرادات الشهرية القصوى ألغراض االشتراك . الذين ينتدبهم صاحب عمل أجنبي للعمل في الخارج والفلينيينيشمل ذلك العمال المنزليين   ٢١

  .بيزو
    :انظر  ٢٢

Social Security Administration, Office of Policy, Office of Research, Evaluation and Statistics and ISSA, Social security programmes throughout the 
world: Asia and Pacific, Sep. 2006. www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2006-2007/asia/index.html. 

ويتحمل صاحب العمل تكاليف العالج الطبي . لين آامل الوقتوعلى العمال المنزليين العام) غرب باآستان(ال ينطبق ذلك إال على مستوى المقاطعات   ٢٣
ال يستفيد العمال المنزليون من نظام الضمان االجتماعي المكفول لسائر العمال، على أساس اشتراآات يدفعها صاحب (للعمال المنزليين العاملين آامل الوقت 

  ).العمل والعامل آالهما
  .بيزو في الشهر ١٠٠٠الذين يتقاضون ما ال يقل عن ال يغطي ذلك سوى العمال المنزليين   ٢٤
  .٢٢الحاشية انظر   ٢٥
  .٢١الحاشية انظر   ٢٦
  .٢٢الحاشية انظر   ٢٧
المهنية، بما أن اشتراآهم ال يكون إال على واألمراض إن العمال المنزليين غير مشمولين بنظام الضمان االجتماعي اإللزامي المتعلق بإصابات العمل   ٢٨

من قانون الضمان  ٥٣المادة (غير أن صاحب العمل مسؤول في غياب تغطية الضمان االجتماعي، عن التعويض المتصل بإصابات العمل . وعيأساس ط
  ).العمل الخاصة مثل العمل المنزليأشكال من قانون العمل، وتنطبق هذه األخيرة صراحة على  ٤٧٢االجتماعي والمادة 

  .منزليين العاملين ست ساعات في األسبوع على األقل لحساب صاحب العمل ذاتهال يغطي ذلك سوى العمال ال   ٢٩
يم فيما عدا وجوب تسجيل العمال المنزليين في صندوق الصحة الوطني، ينص التشريع المتعلق بالعمال المنزليين على أن صاحب العمل ملزم بتقد  ٣٠

إذا آان العامل ال يتمتع بتغطية في إطار صندوق الصحة الوطني يتحمل صاحب العمل النفقات و. اإلسعافات األولية للعامل المنزلي ونقله إلى مرآز صحي
  )).د(٢١المادة (الطبية 

  .مع بعض القيود  ٣١
  .يستبعد من نطاق التغطية العمال المنزليون العاملون أقل من ثالثة أيام في األسبوع لصاحب العمل ذاته  ٣٢
  .زليين المقيمين في العاصمةال يغطي ذلك سوى العمال المن  ٣٣
  .أربع ساعات في اليوم على األقل ونالعامل ونالعمال المنزلي  ٣٤
  .٣٢الحاشية انظر   ٣٥
  .ينظم معاش الشيخوخة للعمال المنزليين آل من التشريع العام للضمان االجتماعي والتشريع المخصص  ٣٦
  .ليخضع ذلك لقيود ويقتصر على حالة الفصل دون سبب معقو  ٣٧
بصيغته المعدلة  ،١-٣٢من قانون التأمين الوطني، الفصل ) ١(٢٩المادة (غير أن صاحب العمل الذي ال يستخدم سوى عمال منزليين ال يمكنه التسجيل   ٣٨

 ١لنظام ابتداء من إشارة إلى األشخاص الذين دخلوا ا(دوالر في األسبوع  ١٠٠عالوة على ذلك، ال يسمح بتسجيل عامل يعمل بأقل من ). ٢٠٠٤حتى عام 
  ).٢-٢٩، المادة أو بعد ذلك التاريخ ٢٠٠٤مارس   /آذار
  .٣٨الحاشية انظر   ٣٩
  .٣٨الحاشية انظر   ٤٠
من هذا القانون تنص على أن اشتراآات  ١٩٠إشارة محددة إلى العمال المنزليين، بما أن المادة  ١٩٩٩يشير قانون الضمان االجتماعي المعتمد في عام   ٤١

  .الفعليةالمنزليين تحسب على أساس األجور العمال 
ساعة في الشهر، أو آانوا عاطلين عن العمل، أو انخفضت أجورهم  ٢٤المرض إذا آانوا يعملون أآثر من إعانات يحق للعمال المنزليين الحصول على   ٤٢

بصيغته المعّدلة بموجب قانون التعديل المتعلق بالتأمين من البطالة  ،٢٠٠١لعام  ٦٣وفقا لقانون التأمين من البطالة رقم (ثلث األجر العادي  لىبما ال يزيد ع
 ١٥[ن والعمال المنزلي: ٧وفقا للمرسوم القطاعي (آما يحق لهم الحصول على إجازة مرضية مدفوعة األجر على حساب صاحب العمل . )٢٠٠٣عام ل ٣٢رقم 
  ).١٩٩٧ساسية، ، المعتمد في إطار قانون شروط االستخدام األ]٢٠٠٢أغسطس   /آب
اإلجازات المرضية مدفوعة  ،١٩٩٢المعتمدة في عام ) استخدام العمال المنزليين(وتنظم لوائح عالقات العمل . نقدية إلزاميةإعانات في زمبابوي، ال تقدم   ٤٣

  .األجر التي يتمتع بها العمال المنزليون على حساب صاحب العمل

 ن حماية الضمان االجتماعي للعمال المنزليي
  دور البلدان المرسلة: المهاجرين

وتتفاوض بعض البلدان . ال بد من التشديد على دور البلدان المرسلة في حماية الضمان االجتماعي . ٢١٤
وعلى سبيل المثال، تنص مذآرة التفاهم . المرسلة على حماية الضمان االجتماعي في إطار االتفاقات الثنائية

فيتنام على أن يوفر وبين ماليزيا  ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني ١٤المتعلقة بتوظيف العمال والموقعة في 
 .، في ماليزيا١٩٥٢ ،صاحب العمل تغطية الضمان االجتماعي لكل عامل في إطار قانون تعويضات العمال

وفي الفلبين، تقدم إدارة رفاه العاملين في الخارج مجموعة من الخدمات االجتماعية إلى العمال  . ٢١٥
وقد أنشأت المادة . ماليين عامل، بمن في ذلك العمال المنزليون ٣٫٨ان مختلفة والبالغ عددهم المهاجرين في بلد

صندوقا لإلعادة الطارئة تنظمه وتشرف عليه اإلدارة  ،١٩٩٥من قانون العمال المنزليين المعتمد في عام  ١٥
ى وطنهم في حاالت الحرب أو المعنية برفاه العاملين في الخارج، ويهدف ذلك الصندوق إلى إعادة العمال إل
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وعلى . األوبئة أو الكوارث أو األزمات، رغم أنه يعمل بمبدأ تسديد الجهة أو الوآالة المسؤولة لتكاليف اإلعادة
عامل  ٦٣٠٠ماليين من دوالرات الواليات المتحدة إلجالء وإعادة نحو  ١٠سبيل المثال، خّصصت هذه اإلدارة 

، وذلك في إطار شراآة مع المنظمة ٢٠٠٦أآتوبر  /يوليه وتشرين األول /زمن لبنان في الفترة ما بين تمو
وتشمل أشكال المساعدة األخرى . في المائة من العائدين الفلبينيين ٦٧ قرابة الدولية للهجرة، التي تولت إعادة

بمبادرات دبلوماسية  التي تقدمها تلك اإلدارة إسداء المشورة للعمال المحتاجين وتقديم خدمات شبه قانونية والقيام
 الذين يعانون األعضاءنقدية إلى  إعاناتآما توفر التأمين على الحياة ومن الحوادث الشخصية وتقدم . صغيرة

الخارج، رغم أن التقارير تفيد بأن المبالغ في إصابات وأمراض وإعاقات متصلة بالعمل أثناء استخدامهم  من
دوالر  ١٠٠٠(بيزو  ٥٠٠٠٠و) ن دوالرات الواليات المتحدةم ًادوالر ٤٠(بيزو  ٢٠٠٠بين  فحسب تتراوح

في  )دوالر من دوالرات الواليات المتحدة ٢٠٠٠(بيزو  ١٠٠٠٠٠، وتصل إلى )من دوالرات الواليات المتحدة
بأن عدد  علمًا ،٢٠٠٦في عام  اإلعاناتعامل في الخارج تلك  ١٥٠٠ولم يتلق سوى . حاالت اإلعاقة الدائمة

خطوات لتوريد المذآورة اإلدارة  اتخذت، ٢٠٠٣وفي عام . ٢٠٠٢عامل في عام  ٦٠٠ن يساوي المستفيدين آا
       .٥التأمين الطبي إلى شرآة التأمين الصحي الفلبينية

  النهوض بحماية السالمة والصحة 
  المهنيتين للعمال المنزليين

المشمولة  العمل الدولية،في منظمة  األعضاء الدولمعظم  فيتشريع السالمة والصحة المهنيتين  إن . ٢١٦
وبما أن العمل المنزلي مقترن بأنشطة عادية تجري داخل األسرة، فعادة . العمال المنزليين يشمل ال، باالستقصاء

تزداد آلما ازداد التي كبيرة المخاطر ال ه قد يستتبع عددًا منغير أن. ٦وغير خطر مأمونًا ما يعتبر خطأ نشاطًا
وعادة ما يقترن العمل بحرآات متكررة فيها الكثير من االنحناء . العمل تعب العامل بسبب طول ساعات

الطهي (والتمطط، إضافة إلى حمل األثقال والمخاطر المقترنة بالعمل على مقربة من درجات حرارة قصوى 
وقد يكون . ومواد تنظيف قد تكون سامة والتعرض المطّول للغبار) اآينالسك(ومناولة أشياء حادة ) والكي

مواد التنظيف المحلية واللغة  نظرًا إلى عدم معرفتهم لمهاجرون أآثر عرضة لهذه المخاطرالعمال المنزليون ا
لليل آما أفادت تقارير بتعرض محدود لضوء الشمس في حاالت العمال الذين يرعون أطفاال أثناء ا. ٧المحلية

دراسة بشأن إصابات العمل غير  مؤخرًا ،البرازيل ،وأجريت في سلفادور. ٨اءذبسبب نقص الغ غذائيةومشاآل 
بين  ال يستهان به إحصائيًا ، واستنتجت الدراسة فرقًاوالعمال في مهن أخرىالقاتلة في صفوف العمال المنزليين 

 ١٦٥٠البالغ عددهن  ،المشموالت باالستقصاء العامالت المنزليات وغيرهن من العامالت في عينة النساء
في  ٧٫٣إلصابات عمل غير قاتلة يعادل  وأفادت الدراسة بأن احتمال تعرض العامالت المنزليات سنويًا. امرأة

إعاقات طويلة األمد، لكن  إلىنصف اإلصابات  يؤد ولم. للسكان العاملين عمومًافي المائة  ٥المائة مقارنة بنسبة 
المشارآين في االستقصاء أفادوا بأنهم لم يكونوا قادرين على العودة إلى  العمال المنزليين ائة منفي الم ٣٨٫١

  . ٩السالمة والصحة المهنيتين للعمال المنزليين وجود سياسات عامة بشأنويبين ذلك أهمية . العمل بعد أسبوعين

 بالمخاطر التي يواجههان ويالعمال المنزل المخاطر التي يواجههامقارنة  أحيانًا وفي حين يمكن . ٢١٧
أآثر  قد يكونون نيالعمال المنزلي فالواقع أنالرعاية في مؤسسات خارج المنزل،  ون ومقدمووالطباخ نوالمنظف
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 ال يستطيعون االعتماد على زمالء للحصول على المشورة والمساعدة في نهمألعرضة لخطر اإلصابة 
  . ١٠عملهم

 نادرًا ماتبعادهم من معظم تشريعات السالمة والصحة المهنيتين، والعمال المنزليون، باإلضافة إلى اس . ٢١٨
قادرين على التحكم إلى حد ما في آيفية أداء مهامهم وفي األدوات  ،نيالمستقليكونون، على غرار المتعاقدين 

   .١١وفي ساعات عملهم، ومن ثم في سالمتهمالتي يستعملونها 

 قبل عقد من الزمن، تزايد الوعي بمخاطر ،)١٧٧رقم ( ١٩٩٦ ،المنزل في منذ اعتماد اتفاقية العملو . ٢١٩
وبالحاجة إلى آليات تنظيمية وتدابير عملية للنهوض  المرتبطة بالعمل المنزلي، الصحة المهنيتينو السالمة

الصحة و السالمة غير أن تنظيم. ١٢في هذه العملية مهمًا وأّدت منظمة العمل الدولية دورًا. بالسالمة والصحة
وغالبًا ما تمثل حل هذه . عتبر مكان عمليال  متعذر ما دام المنزل األسري بالنسبة للعمال المنزليين المهنيتين
في إلزام صاحب العمل بحماية حياة العامل المنزلي وسالمته، على غرار ما نص عليه في بوليفيا  المعضلة

ماثل في فيتنام، نّصت عليه المادة ويوجد حكم م .٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٣المؤرخ  ٣رقم  قانون العمال األسريين
ويظهر في هذا الحكم . التي تلزم صاحب العمل باحترام شرف العامل المنزلي وآرامته ،من قانون العمل ١٣٩

  . أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل عندما يصاب العامل المنزلي بمرض أو يتعرض لحادث

بتوفير الحماية دون وضع إطار تنظيمي يعطي معنى غير أن االآتفاء بالقول إن صاحب العمل ملزم  . ٢٢٠
ويتمثل أحد االقتراحات . من الطرفين على المشارآة الفعلية في الوقاية من الحوادث لذلك قد ال يساعد أيًا

 جسديًا في وضع نظام لتفتيش المنازل بغية تحديد المخاطر المهنية التي يحتمل أن تسبب ضررًا المعروضة آنفًا
بإزالة تلك المخاطر، عالوة على إلزام أصحاب  مشروطًا لدى أسرة، جعل توظيف العامل المنزلي ، وفيفادحًا

تتولى الدولة  في السن أو معوقًا وحيثما آان المستفيد من الخدمة آبيرًا. باستمرار المنزل العمل بضمان سالمة
قد يتعين اتخاذ لة المخاطر المحتملة، إلزادفع تكلفة خدماته أو المساعدة على دفعها، وآانت موارده غير آافية 

  . ١٣تدابير دعم إضافية

أصحاب العمل حصول العمال المنزليين على التدريب  وهناك اشتراط أساسي آخر هو أن يضمن . ٢٢١
وقد  .وتتناول نظم هجرة آثيرة مسألة تدريب العمال، رغم أن نوعية التدريب قد تختلف إلى حد آبير. المناسب

  .منظمة العمل الدوليةلللتعاون التقني بصورة خاصة  مهمًا يشكل ذلك مجاًال

  حماية األمومة واالعتراف بالمسؤوليات 
  أنفسهم األسرية للعمال المنزليين

التي يمكن أن تؤمن لهن الحمل  الحمايةال تصل العامالت المنزليات إال بقدر محدود إلى التدابير و . ٢٢٢
ورغم . إجازة األمومة وحق العودة إلى وظائفهن والوضع في ظروف سليمة وصحية، وتعويض الدخل أثناء

، يؤدي الحمل في )٣-٥انظر الجدول (وجود حقوق قانونية وتعاقدية تتعلق بحماية األمومة في بلدان آثيرة 
في العمل المنزلي منه  وفي المكسيك مثال، يبدو الفصل بسبب الحمل أآثر تواترًا. حاالت آثيرة إلى طرد العاملة

وتناولت لجنة الخبراء هذه المسألة . وفي بعض الحاالت، قد يجيز التشريع هذا الفصل أو يسّهله. في مهن أخرى
حكم تشريعي قائم في  بوجه التحديد، عندما حرصت على ضمان أن يطبق على العامالت المنزليات أيضًا

بالعمال المنزليين وفيما يتعلق ). الثانيانظر الفصل (إيطاليا يوفر للنساء العامالت الحماية من الفصل 
إلى  العامالت المنزلياتأو إعادة /بلة قوانين أو لوائح تجيز فصل والمهاجرين، لدى عدد من البلدان المستق

  .حوامل إذا تبين انهن وطنهن

أو عامًا يمنح  أي البلدان المشمولة باالستقصاء قد وضعت تشريعًا محددًا) ٣-٥الجدول (ويبين  . ٢٢٣
أآثر  خاصة ففي حين تطبق بوليفيا على العمال المنزليين أحكامًا. ي إجازة األمومةالحق ف العامالت المنزليات

وينطبق . معظم الدول األعضاء العمال المنزليين ضمن النظم العامة تدرج ،سخاء مما تطبقه على سائر الفئات
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تلك الفئة  تشريعاتهن م صراحةيستبعد  ال يزال من الدول األعضاء قليًال غير أن عددًا. ذلك على معظم المناطق
  . من عليها النساءيالمهنية التي ته

  ١٤العامالت المنزليات في تشريعات إجازة األمومة بحسب البلد والمنطقة تغطية  :٣-٥الجدول 

في تشريع إجازة  مشموالت العامالت المنزليات المنطقة
  ها ـة لكنـم مستقلاـأو بموجب أحك امـالع األمومة

 مساوية للتشريع العام

 والتـمشم العامالت المنزليات 
مختلف عن  مستقلتشريع  يف

 ةالعام ماألحكا

غير  العامالت المنزليات
ع ـتشري في والتـمشم

 إجازة األمومة

 ؛الدانمرك ؛بلجيكا ؛البرتغال ؛أيرلندا ؛ألمانيا؛ إسبانيا البلدان الصناعية
 ؛النمسا ؛المملكة المتحدة ؛فنلندا ؛فرنسا ؛سويسرا
 هولندا

 ؛١)تشريع فدرالي(آندا   
تشريع (الواليات المتحدة 

 اليابان ؛٢)فدرالي

أوروبا الوسطى 
وجنوب  والشرقية

 شرق أوروبا

 ؛رومانيا ؛يكيةالجمهورية التش ؛، بلغاريااستونيا
 التفيا ؛آرواتيا

 ترآيا  

      آازاخستان ؛مولدوفاجمهورية  ؛االتحاد الروسيرابطة الدول المستقلة

ألول والثاني الباقين فقط بالنسبة للطفل ا(سري النكا  آسيا
أسابيع بالنسبة إلى الطفل الثالث  ستةو ؛على الحياة

على قيد الحياة وفي حالة  وأي طفل يلي باٍق
 )الصين( هونغ آونغ ؛فيتنام ؛الفلبين ؛ )جهيضال

؛ )على األرجح( إندونيسيا  
 ؛بنغالديش ؛باآستان
 ؛جمهورية آوريا ؛تايلند
 ؛ماليزيا ؛آمبوديا ؛الصين
 الهند

 ؛شيلي ؛بيرو ؛بنما ؛البرازيل ؛باراغواي ؛أوروغواي أمريكا الالتينية
نيكاراغوا ؛المكسيك ؛آولومبيا ؛آوستاريكا ؛غواتيماال

تاة اأآثر مؤأحكام (بوليفيا  
 )عمال المنزليينلل

 األرجنتين

    داد وتوباغويترين ؛بربادوس منطقة الكاريبي

 ؛مصر ؛لبنان ؛األردن   اإلسالمية إيرانجمهورية  ؛إسرائيل لشرق األوسطا
 ؛المملكة العربية السعودية

 )على األرجح(اليمن 

 ؛المتحدة تنزانيا جمهورية ؛بورآينا فاسو ؛إثيوبيا أفريقيا
 ؛آوت ديفوار ؛السنغال ؛زمبابوي ؛جنوب أفريقيا

 النيجر ؛ناميبيا ؛موزامبيق ؛مالي ؛آينيا

 )على األرجح(تونس   

الفدرالية الملكية المشاريع أو األشغال أو الشرآات: مثل الفدرالية للسلطة الخاضعة القطاعات في اإلناث الموظفات جميع التشريع يشمل الفدرالي، المستوى على   ١
،)المشفر والبث الهاتف ونظم والقنوات والجسور واألنفاق والسفن بواألنابي والشاحنات والحافالت الحديدية آالسكك( بآخر إقليمًا أو بأخرى مقاطعة تربط التي

والمصارف، والتلفزيوني، اإلذاعي والبت والمطارات، الجوي والنقل ،)األرصفة على العمل مثل( خدمات من بذلك يتصل وما المقاطعات خارج والشحن
على أيضا ذلك ينطبق أن وينبغي - األخرى القطاعات جميع إلى وبالنسبة. والحبوب فالعل ومخازن والبذور، والعلف الدقيق وطواحين اليورانيوم، واستخراج
القطاعين في اإلناث الموظفات جميع المقاطعات قوانين وتشمل. يعملن حيث اإلقليم أو المقاطعة حكومة تسنه تشريع األمومة إجازة ينظم - المنزليات العامالت
ينطبق البحث، هذا تناولها التي وآيبيك، وأونتاريو ومانيتوبا البريطانية آولومبيا مقاطعات وفي. الوالية لوائح في اردةالو االستثناءات بعض مع والعام، الخاص
  .  المنزليات العامالت على األمومة إجازة تشريع

القطاع في العامالت النساء تتمتع ال فلوريدا، يةوال وفي. المنزليات العامالت أوريغون والية في األمومة إجازة أحكام تشمل ال الواليات، تشريع بخصوص   ٢
.قطاع أي في العامالت للنساء األمومة بإجازة يتعلق شامل عام برنامج نيويورك والية في يوجد وال. األمومة اعانات أو األمومة إجازة أو األمومة بحماية الخاص
 ).األمومة إجازة من المنزليات العامالت استبعاد لىع مباشرة غير بصفة وينص( المطّبق هو الفدرالي النظام فإن لذلك،

  

                  
 االتحاد: هي بلدًا ٧٤ في التشريعية األمومة إجازة معايير بشأن ٢٠٠٨ سبتمبر /وأيلول مايو /أيار بين أجري بحث إلى الجدول هذا يستند   ١٤

 إيطاليا، أيرلندا، جمهورية إيران اإلسالمية، أوروغواي، إندونيسيا، ألمانيا، إسرائيل، إستونيا، بانيا،إس األردن، األرجنتين، إثيوبيا، الروسي،
 وتوباغو، ترينيداد ترآيا، تايلند، بيرو، بوليفيا، فاسو، بورآينا بنما، بنغالديش، بلغاريا، بلجيكا، البرتغال، بربادوس، البرازيل، باآستان، باراغواي،

 السنغال، النكا، سري زمبابوي، رومانيا، الدانمرك، أفريقيا، جنوب آوريا، جمهورية التشيكية، الجمهورية تونس، المتحدة، جمهورية تنزانيا
 آينيا، آولومبيا، آوستاريكا، ديفوار، آوت آندا، آمبوديا، آرواتيا، آازاخستان، فيتنام، فنلندا، الفلبين، فرنسا، غواتيماال، الصين، سويسرا، شيلي،

 النيجر، النمسا، ناميبيا، جمهورية مولدوفا، موزامبيق، المتحدة، المملكة السعودية، العربية المملكة المكسيك، مصر، ماليزيا، مالي، لبنان، يا،التف
  .اليمن اليابان، المتحدة، الواليات ،)الصين(آونغ  هونغ هولندا، الهند، نيكاراغوا،
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 ففترة إجازة األمومة. إجازة األمومة على نحو وثيق بمعايير العمل الدولية القائمة طولوترتبط  . ٢٢٤
تحترم  ،)١٠٣رقم ( ١٩٥٢، )مراجعة(التفاقية حماية األمومة  وفقًا الدنيا التي تدوم اثني عشر أسبوعًا اإللزامية

 ،وتنص اتفاقية حماية األمومة. األغلبية الساحقة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في تشريعات
ذلك في التشريع المطبق  يتجلى، وعلى فترة إجازة أمومة دنيا تدوم أربعة عشر أسبوعًا ،)١٨٣رقم ( ٢٠٠٠

ها بمرحلة انتقالية وعدد ال بأس على العمال المنزليين في العديد من البلدان الصناعية وعدة بلدان تمر اقتصادات
  .)٤-٥انظر الجدول (به من البلدان النامية 

  الفترة الدنيا إلجازة األمومة بالنسبة إلى العامالت المنزليات حسب البلد والمنطقة  :٤-٥الجدول 

 أسبوعًا ١٤و ١٢بين   أسبوعًا ١٢أقل من   المنطقة

 )أسبوعًا ١٤(سرا سوي ؛)أسبوعًا ١٤(ألمانيا     البلدان الصناعية

 )أسبوعًا ١٢( النكا سري )الصين( آونغ هونغ ؛الفلبين  آسيا

   باراغواي ؛)أسبوعًا ١٢( أوروغواي    أمريكا الالتينية
   بوليفيا ؛)أسبوعًا ١٤( بنما ؛)أسبوعًا ١٢(
 ؛)أسبوعًا ١٢( آولومبيا ؛)أسبوعًا ١٢( غواتيماال ؛)يومًا ٩٠(

 )أسبوعًا ١٢( راغوانيكا ؛)أسبوعًا ١٢( المكسيك

   وتوباغو داديترين ؛)أسبوعًا ١٢(بربادوس     منطقة الكاريبي
 )أسبوعًا ١٣(

 )يومًا ٩٠( اإلسالميةإيران  ؛ جمهورية)أسبوعًا ١٢(إسرائيل     الشرق األوسط

 تنزانيا ؛ جمهورية)أسبوعًا ١٤( فاسو بورآينا ؛)يومًا ٩٠( إثيوبيا  موزامبيق  أفريقيا
 ؛)أسبوعًا ١٤( غالـالسن ؛)يومًا ٩٠( زمبابوي ؛)يومًا ٨٤(المتحدة 
 ١٢( ناميبيا ؛)أسبوعًا ١٤( مالي ؛)أشهر ٣( آينيا ؛ديفوار آوت

 ) أسبوعًا
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  السادسالفصل 

  العمل الجبري في صفوف  مكافحة
  العمال المنزليين المهاجرين

ييز واالستغالل والتعسف دون أن آما أشير إليه آنفًا، عرضة بصورة خاصة للتم ،العمال المنزليون . ٢٢٥
وعندما يحدث العمل الجبري قد يمس العمال المنزليين المهاجرين . يشكل ذلك اتجارًا أو بالضرورة عمًال جبريًا

رآز على أشد بيد أن هذا الفصل ي .من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وأولئك المهاجرين إلى الخارج
مؤخرا نزليين المهاجرين على الصعيد الدولي، على ضوء االهتمام الكبير الموّجه أشكال التعسف ضد العمال الم

. واالتجار بالبشر رقوالظروف الشبيهة بال الرقالمنزلي والعمل الجبري و المهاجرين إلى الصالت بين عمل
 ١٩٤٩ور، اتفاقية حماية األجو )٢٩رقم ( ١٩٣٠العمل الجبري،  ةاتفاقي إلىالمعياري  ولقد استند النشاط

أحكام (واتفاقية العمال المهاجرين  ،)٩٧رقم (، ١٩٤٩ ،)مراجعة(، واتفاقية العمال المهاجرين )٩٥ رقم(
. إطار معاهدات األمم المتحدة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، آما استند إلى ،)١٤٣رقم ( ١٩٧٥ ،)تكميلية

ة األمم المتحدة التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق ، واتفاقي١٩٢٦ ،المتعلقة بالرقفاتفاقية األمم المتحدة 
جميعها صكوك  المعدل لالتفاقية المتعلقة بالرق،بروتوآول ال، و١٩٥٦ ،واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق

. العمل الجبري في صفوف العمال المنزليين المهاجرين مكافحةمهمة لبلورة قوانين وممارسات تهدف إلى 
، اعتمدت لجنة الخبراء على التقارير المقدمة إلى هيئات األمم المتحدة الثانيوقش في الفصل وعلى نحو ما ن
األعضاء في في العمل المنزلي، بهدف مناشدة الدول  رقوممارسات شبيهة بال رقاتجار و بدعوى حصول

أّدت منظمات  ،تهاوإضافة إلى منظمات العمال المنزليين ذا. مجٍدالمشارآة في إصالح منظمة العمل الدولية 
الحديث في فرنسا، ومنظمات معنية بحقوق  رقولجنة مناهضة ال ،غير حكومية، مثل آااليان في المملكة المتحدة
في الكشف عن حاالت  مهمًا حقوق اإلنسان، دورًا صدومر ١رقاإلنسان، مثل المنظمة الدولية لمناهضة ال

 .بوضع حد لظروف العمل الجبريوفي المناداة  ولفت الرأي العام إليها خطيرة سفتع

 سيليادين ضد فرنسافي قضية  رجعيواعترفت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قرارها الم . ٢٢٦
حقوق  لحماية من االتفاقية األوروبية ٤الواردة في المادة  ستعبادبحدوث انتهاك ألحكام العمل الجبري واال

لة ملزمة على نحو إيجابي بضمان حماية عملية وفعالة ، وخُلصت إلى أن الدووالحريات األساسية اإلنسان
  .الساري القانون الجنائي بموجبللعمال المنزليين 

 رقالمتعلقة بال) ٢٠٠١( ١٥٢٣التوصية رقم  دعووت. مجلس أوروبا أيضا توصيتين حديثتين أصدرو . ٢٢٧
ين وغيرهم في الحاالت التي العمال المنزلي إلىتقديم معلومات دقيقة عن مخاطر العمل في الخارج  إلىالمنزلي 

، وتجنب جميع أشكال التمييز بين الجنسين في منح )مثًال في السفارات(يطلب فيها الحصول على تصاريح 
 ستعباداال: المنزلي رقالمتعلقة بال) ٢٠٠٤( ١٦٦٣أما التوصية رقم . العمال المنزليين تصاريح العمل
إعطاء األولوية  :، فتدعو إلى أمور من بينها"لوبات بالبريدالعرائس المط"والطالبات العامالت في المنازل و

 ؛حق العمال المنزليين في وضع هجرة مستقل عن أي صاحب عمل ؛لصياغة ميثاق لحقوق العمال المنزليين
نظام اعتماد لوآاالت ب وصيآما ت. االعتراف بالمؤهالت والتدريب والخبرة المكتسبة في البلد المضيف الحق في
  .لعمال المنزليينا استخدام

                  
  :انظر   ١

L. Chew: Protection of domestic workers against the threat of forced labour and trafficking, discussion paper 
prepared for Anti-slavery International, in cooperation with the ILO’s Special Action Programme to Combat 
Forced Labour, Jan. 2003. 
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  اإلقامة وإنهاء االستخدام وضع فقدان
هجرة  مخططاتفي إطار  اإلقامة أيضًا وضع عملهم، يفقدون مهاجريناللعمال ا عندما يفقد العديد من . ٢٢٨

) ١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(وتتصدى اتفاقية العمال المهاجرين .العمال المعتمدة في عدة دول أعضاء
والذي قد يفقد وظيفته  على أن العامل المهاجر المقيم بشكل قانوني في البلد من أجل العمللهذا الوضع بالنص 

وهذا يعني أنه ينبغي عدم سحب ترخيص إقامته عند . ، ال يعتبر في وضع غير نظاميعلى نحو سابق ألوانه
الحماية من الفصل  بشأن ١٩٩٥ دراستها االستقصائية العامة لسنة في ،وأعادت لجنة الخبراء .فقدان وظيفته
حرية العامل في إنهاء عالقة استخدام غير محددة المدة، شريطة االلتزام "تأآيد أن  ،)٧٧الفقرة ( غير المبرر

واتفاقية  ،)٢٩رقم ( ١٩٣٠ ،، ضمان أساسي لحرية العمل التي تحميها اتفاقية العمل الجبريباإلخطار مسبقًا
إذا آانت نتيجة ممارستها تتمثل في  تكون مقيدةالحرية  تلكر أن غي)". ١٠٥رقم ( ١٩٥٧ ،إلغاء العمل الجبري

  .الفقدان الفوري لمكان اإلقامة وللوضع القانوني في بلد اإلقامة

بغية التصدي للحاالت التي يكون فيها الباحث عن عمل " الجسر التكميلي"نظام  استحدثوفي آندا،  . ٢٢٩
. لسد الثغرة طيلة شهرين له صدار تصريح عمل مؤقتإ فيجريبين وظيفتين ولم يعثر على صاحب عمل جديد، 

تقييم دقيق بإجراء سلطات الهجرة تقوم وإذا انتهى التمديد قبل عثور الباحث عن عمل على وظيفة جديدة، 
  . ٢مرآز هجرة داخلي إلىإحالة العامل في  ، وتنظرألسباب استمرار البطالة

إسم المنزليين المهاجرين على تصاريح العمل بيربط حصول العمال  ملزمنظام  أيضًا إسرائيل لدىو . ٢٣٠
في المائة  ٥٣أن  ١٩٩٩واستنتج تقرير صادر عن وزارة العمل في عام . الوارد في التصريح عملالحب اص

دخلوا إسرائيل في البداية بتصريح عمل ثم تجاوزوا المدة المصّرح بها أو ترآوا  مستنداتمن العاملين بال 
ُتوفي صاحب عمله األصلي  ،فلبيني يدعى فالنتين فرديناند رعايةحالة عامل  وأّدت. صاحب العمل األصلي

لبت أصحاب العمل بالتعاون اإلى بعض التغييرات اإلجرائية التي أفضت إلى سياسة نقل ط مستندات،وترآه بال 
الحصول يوم المنذ ذلك الحين فبات باستطاعة العامل  واعتمد المزيد من التغييرات". رسالة توظيف"في تقديم 

لم  لزمعمل بهدف إيجاد عمل جديد، لكن النظام الماللدى ترك صاحب  على تأشيرة سياحية تدوم ثالثين يومًا
  . ٣يلغ

  منازل آمنة 
قد يكون  ،دعم فعالة ة، باإلضافة إلى شبكفي شكل منازل آمنة إن توفير سكن مؤقت للعمال المنزليين . ٢٣١
، مثل وتوفر عدة دول أعضاء. )١-٦انظر اإلطار ( تفادي حاالت التعسفتمكين العامل المنزلي من ل مهمًا سبيًال

أو تمول منازل آمنة لضحايا االتجار، رغم أن ذلك ال يقتصر على العمال المنزليين بوجه  المملكة المتحدة،
المنزليين  ما تعج بالعمال أحد تقارير منظمة العمل الدولية بأن البعثات السريالنكية آثيرًاوفي أعقاب  .التحديد

. ٤منازل آمنة في الكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية سري النكاونتيجة لذلك أنشأت  ،الهاربين أو العالقين
آاريتاس واللجنة (وإضافة إلى ذلك، وّقعت حكومة لبنان مذآرة تفاهم مع منظمتين دوليتين غير حكوميتين 

، وبدأت في إحالة تعسفآمن للعمال المهاجرين من ضحايا البهدف إنشاء منزل ) الكاثوليكية الدولية للهجرة
عن خطة لمساعدة العمال المنزليين  ٢٠٠٣وأعلنت حكومة البحرين في عام . ٥ضحايا االتجار إلى ذلك المنزل

 . في حاالت الطوارئ، بما يشمل إنشاء منازل آمنة وفتح خط مساعدة هاتفي مجاني تعسفمن ضحايا ال

إلى أن بعض البلدان تشترط الموافقة الحكومية على إنشاء  حقيقية نظرًا تتحدياوتوجد مع ذلك  . ٢٣٢
مهددة باإلغالق إذ قد تعتبر آلية لتشجيع العمال المنزليين على ترك أصحاب  المراآز؛ وتكون تلك المراآز أحيانًا

على المنازل  إلشرافاالساعية إلى العمال المنزليين  رابطاتخر بالنسبة إلى آ تحديًاوقد يشكل التمويل . عملهم

                  
 .Citizenship and Immigration Canada: IP 04 Processing live-in caregivers in Canada, section 8.5  :انظر   ٢
   :انظر   ٣

A. Kemp: “Labour migration and racialisation: Labour market mechanisms and labour migration control policies 
in Israel”, in Social Identities, Vol. 10, Issue 2, 2004, pp. 267–292. 

  .ILO: Migrant Workers and Human Rights: Out-Migration from South Asia, 2004, pp. 195–196  :انظر   ٤
 .US Department of State: Trafficking in Persons Report, 2005, pp. 143–144  :انظر   ٥
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 أساسيًا عامًال التعسفيمثل تدريب موظفي السفارات على مساعدة العمال المنزليين من ضحايا آما . ٦اآلمنة
 . ٧ على نحو نشط هذا الدورالضطالع السفارات ب

  ١-٦اإلطار 
  مرآز آااليان: منزل آمن في آولومبيا البريطانية

، في إطار شراآة مع منظمة في آولومبيا البريطانية بالمرأة الفلبينيةيقوم مرآز آولومبيا البريطانية المعني 
والعاملين في  في المنازل المقيمين مقدمي الرعايةإغاثة بتنظيم عمليات ، )SIKLAB(العمال المهاجرين الفلبينيين 

مات للعمال ة معلووتقدم المنظم. وتقديم السكن العاجل للعمال المنزليين الباحثين عن منزل آمن ،ظروف غير آمنة
في (وتسدي خدمات قانونية مجانية  المهاجرين الفلبينيين وتنظم حلقات تدريب على المهارات وتعنى باإلحالة والدعاية

ويعتمد المرآز والمنظمة على التوعية ). معايير العملب المتصلة شكاوىالمجاالت قانون األسرة وقانون الهجرة و
المقيمون والكنائس الفلبينية والمراآز  مقدمو الرعايةالحدائق التي يقصدها الشفوية والمطبوعات الموزعة في 

وباستطاعة العمال المنزليين العاملين في ظروف غير آمنة االتصال بالمرآز والمنظمة . المجتمعية والمطاعم الفلبينية
حاب العمل بمغادرة العامل أصيعلم موظفو المنظمتين وفي عمليات اإلغاثة هاته، . الصطحابهم في ترك مكان العمل

 صاحب العمل حصول الدعاءات تحسبًا مل المنزلي حقيبتهاالعحزم  أن يكونوا موجودين عندالمنزلي ويطلبون منهم 
إذ عادة ما يتناول المقيمون (ويحتوي مسكن الطوارئ على جدول تناوب على طهي العشاء . سرقة في المستقبل

آما يشجعون . النفقاتويتقاسم المقيمون . وغير ذلك من المهام المنزلية لمشترآة، وعلى تنظيف األماآن ا)العشاء معًا
ومعظم . التغلب على العزلةوعلى تقاسم مشاآلهم وتجارب حياتهم الشخصية والمهنية آوسيلة إلقامة شبكة دعم 

نهم أقاموا في المنازل والكثيرون م من مقدمي الرعاية المقيمين في المنازل المنسقين القانونيين آانوا في السابق
 وتتولى مجموعة من المحامين المتطوعين تدريب متطوعين آخرين، ويسهر محاموها شخصيًا. التعاونية فيما مضى

ومرآز آااليان مسّجل في الموقع اإللكتروني . وأوامر الترحيل والتمثيل القانوني دعاوى االستئنافعلى تناول 
 جمعية، وتلّقى إحاالت من في المنازل المقيمين لمقدمي الرعايةد المتاحة ضمن الموار ١للجنسية والهجرة في آندا

  .الخدمات القانونية في آولومبيا البريطانية
   :انظر   ١

Citizenship and Immigration Canada, The Live-in Caregiver Program, online: 
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/work/caregiver/associations.asp 

  .نام، طالبة في الحقوق ومتطوعة وعضو في مرآز المرأة الفلبينية. ماي ج: المصدر

  شرط اإلقامة التلقائي
ها في حين تبينت ضرورة وضع استراتيجية لبناء منازل آمنة، يبرز وجود هذه المنازل واستخدام . ٢٣٣

وفي حين يجوز للعمال المنزليين . المعضلة الناشئة عن شعور العمال المنزليين بارتباطهم بأصحاب عملهم
يمكن أن يطلب صاحب العمل وبينما اختيار العيش في منزل صاحب العمل ألسباب اقتصادية أو لتفادي الوحدة، 

صراحة في العقد، فإن جعل مطلب اإلقامة ج ذلك رصراحة من العامل المنزلي تقديم مساعدة خالل الليل وأن يد
   .العمل الجبري تترك الباب مفتوحًا أمامللحصول على تصريح عمل ممارسة  مسبقًا شرطًا

  وآاالت االستخدام
موثوقية  غير أن. تعد وآاالت االستخدام بتيسير إضفاء طابع رسمي على عالقة العمل المنزليقد  . ٢٣٤

الوآالة المتخصصة ذات المستوى المهني العالي والمعنية  ، فتتراوح بينرًاآبي تختلف اختالفًا يمكن أن الوآاالت
 في شخص يحمل هاتفًا ةالمختزل ةالمحدود وبين العملياتبتوظيف المربيات رفيعات المستوى لدى زبائن أثرياء 

 .بشأن احتياجات العمال المنزليين، هذا األمر أنشطة وضع المعايير راعيأن ت من بد وال. خلويًا

أن وآاالت  ،منظمة العمل الدولية بناء على طلب واستنتج تقرير متعلق بالممارسات الوطنية ُأعّد . ٢٣٥
بين العمال المنزليين وأصحاب العمل،  العقوداالستخدام في غانا عادة ما تساعد في إضفاء طابع رسمي على 

الحد  عمال يستوفون متطلباتتوظيف  ها تسعى إلىآما أن. على ضمان احترام العقود ويمكن أن تساعد أيضًا
بموجب قانون العمل والبعض منها أشبه  مرخص لهلكن الكثير منها غير . لسن وتيسر دفع الضرائبل األدنى

   .الفاسدة وسطاء منه بوآاالت رسمية، مما يفاقم خطر الممارساتالوآالء وبفرادى ال

                  
 .٢٢، ص ٢٠٠٤، جنيف، ال المنزليينوضع العم: المرأة المهاجرة في الدول العربية: منظمة العمل الدولية  :انظر   ٦
    :نظرا   ٧

J. Oxman-Martinez et al.: Another look at the live-in caregivers program: An analysis of an action research 
survey, PINOY, Quebec Filipino Women’s Association with the Centre for Applied Family Studies, 2004. 
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إذ توجد حاالت موّثقة . مال المهاجرينعندما يتعلق األمر بالع وتزداد حالة وآاالت االستخدام تعقيدًا . ٢٣٦
وقد تحدث التجاوزات . آثيرة تتسم بتعسف خطير السيما عندما يتعلق األمر بهجرة العمال عبر الحدود الوطنية

اتفاقية وآاالت  ناشدوت. الثالثفي البلد المرسل وفي البلد المتلقي على حد سواء، على نحو ما نوقش في الفصل 
الدول األعضاء اعتماد جميع التدابير الالزمة والمناسبة لحماية العمال ) ١٨١رقم ( ١٩٩٧ ،االستخدام الخاصة

خاصة من التجاوزات ومنع الستخدام االالمهاجرين المنتدبين أو الموظفين في أقاليمها عن طريق وآاالت 
  ).٢-٦انظر اإلطار(حدوثها 

  ٢-٦ اإلطار
  )١٨١رقم ( ١٩٩٧ ،اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة

تدابير لمنع أو ال تشير مباشرة إلى العمال المنزليين، فإنها تدعو إلى إنفاذ  ١٨١رقم االتفاقية  على الرغم من أن
وتنص االتفاقية على حظر وآاالت . وقف معاملة وآاالت االستخدام الخاصة للعمال المهاجرين معاملة تعسفية

من  ٨المادة لرسوم، ال تجيز امسألة وبخصوص . تعسفالاالستخدام الخاصة التي تقوم ممارساتها على الغش و
إال بالشروط والمدى الذي تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، أو تحدده "مبالغ من األجور  استقطاع ٩٥االتفاقية رقم 

عن  االستخداممبالغ من األجور لضمان  الوقت ذاته استقطاعتحظر في  و". تحكيماالتفاقات الجماعية أو قرارات ال
، التي تمنع وآاالت االستخدام الخاصة من أن ١٨١رقم تفاقية االمن  )١(٧مع المادة  هذا األمرتفق يو. طريق وسيط

تجيز  )٢(٧سوم أو تكاليف، رغم أن المادة تفرض على العمال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالكامل أو جزئيا، أية ر
  .من دستور المنظمة ٢٢ر منظمة العمل الدولية بها وفقا للمادة إخطابيان أسبابها و بعض االستثناءات التي يجب

 الفلبينيفالقانون . في هذا الصدد أساسيًا وتؤدي السياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة إلى الخارج دورًا . ٢٣٧
ة يقّر بمساهم ،١٩٩٥المتعلق بالعمال المهاجرين والفلبينيين العاملين في الخارج والمعتمد في عام  ٨٠٤٢رقم 

في  ؤآدوي ،العمال المهاجرين الفلبينيين الكبيرة في االقتصاد الوطني عن طريق تحويالتهم بالعمالت األجنبية
لبرنامج لأن الذود عن آرامة المواطن الفلبيني وحقوقه وحرياته األساسية هو الهدف الرئيسي  الوقت ذاته

لضمان قروض العمال المهاجرين  ون صندوقًامن هذا القان ٢١المادة  تنشئو. العمل في الخارجالوطني بشأن 
وفي عام . عديمي الضميرغير قانونيين  توظيفوآالء بهدف منع تعرضهم للتحايل على أيدي من أجل العمل 

في المائة من  ٠٫٠١، وهو ما يمثل مهاجرينمن قروض ما قبل الرحيل إلى عمال  قرضًا ١٣٧، ُقّدم ٢٠٠٦
  .٨ه العاملين في الخارجالمعنية برفا ةمجموع أعضاء اإلدار

وسيلة مميزة للتصدي للشواغل المتصلة بتجاوزات وآاالت  ويمكن أن تتيح الترتيبات الثنائية أيضًا . ٢٣٨
وتتحمل وآاالت االستخدام عدة مسؤوليات بموجب مذآرة التفاهم الموقعة بين إندونيسيا والكويت . االستخدام

ليها في الكويت أن تكفل فهم أصحاب العمل واحترامهم بالكامل إذ يجب ع. وتلك الموقعة بين إندونيسيا وماليزيا
لعقود العمل، وأن تحمي وتصون حقوق العمال المنزليين ومصالحهم وترصد ظروف العمل المنزلي وتقّدم 

  . إلى السفارة اإلندونيسية من آل عقد تقارير شهرية عن األشهر الثالثة األولى

فالعمال المنزليون مستبعدون من نطاق قانون . المبادراتبعض  واتخذت البلدان المتلقية أيضًا . ٢٣٩
لكن عقد االستخدام الموّحد الذي تعّده الوآاالت المعتمدة لدى رابطة وآاالت . ٩االستخدام في سنغافورة

لجدول  مدفوعات القرض الشهرية من رواتب العمال المنزليين، وفقًا استقطاعيسمح لصاحب العمل ب ،االستخدام
قانون توظيف العمال األجانب قيام أصحاب العمل باسترداد  يحظر ،وفي الوقت ذاته. في مرفق العقدتسديد يرد 

ويستبعد  ،عن توظيف عمال أجانب على أصحاب العمل الضريبة الشهرية التي تفرضها وزارة القوة العاملة
العمل أو الرسوم المتصلة مجموعة أخرى من التكاليف غير القابلة لالسترداد مثل التدريب الذي يقدمه صاحب 

تلقي أي مبلغ أو  ويحظر على أصحاب العمل آذلك .إلى الوطن بالحصول على تصريح العمل أو تكاليف اإلعادة
 لتوظيف عامل أجنبي أو حافزًا بوصفه حافزًا" بصفة مباشرة أو غير مباشرة"استحقاق آخر من العامل األجنبي 

  .يرتبط، بأي طريقة آانت، بتوظيف العامل األجنبي ليًاما لمواصلة توظيف عامل أجنبي أو ضمانًا

                  
 .Agunias and Ruiz, op. cit., p. 16  :انظر   ٨
يجوز للوزير من حين آلخر عن طريق إخطار في الجريدة الرسمية تطبيق جميع أحكام هذا القانون "تنص على أنه  ٦٧لكن المادة    ٩

و عدد من العمال المنزليين، منها، مع التعديل المنصوص عليه في اإلخطار، على جميع العمال المنزليين، أو أي فئة أو طبقة أ أو أيًا
  ".استخدام العمال المنزليين وظروف عملهم ويجوز له وضع لوائح تنظم عمومًا
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  المنظمات الدولية والدبلوماسيون
التي يتورط فيها دبلوماسيون وموظفون دوليون إنما التي تنقلها وسائط اإلعالم و التعسفإن حاالت  . ٢٤٠
ستضعف المالعامل المنزلي مثال الشخص  رغم أنو. عار على ممثلي تلك الحكومات والمجتمع الدوليهي 

لدبلوماسي ال يحميه من التعسف الشخصي ل بصورة خاصة، فالواقع أن سفره بصفة عضو من أعضاء الطاقم
  .وسوء المعاملة

المنزلي،  سترقاقالمتعلقة باال) ٢٠٠١(١٥٢٣توصيته رقم  من ٨المادة  منوقد أعرب مجلس أوروبا،  . ٢٤١
، وأوصى بتعديل اتفاقية دوليينبيوت موظفين  يف من الضحايا يعملون في سفارات أو آبيرًا عن أسفه ألن عددًا

  .فيينا لرفع الحصانة الدبلوماسية فيما يتعلق بجميع المخالفات المرتكبة في الحياة الخاصة

  ٣-٦اإلطار 
  لوضع حد للعمل الجبري في صفوف العمال المنزليين المهاجرين آيف السبيل

الممارسات  ضجبري ليست أصيلة وإنما مسببة؛ فبعإن قابلية تعرض العمال المنزليين المهاجرين للعمل ال
. ظروف العمل الجبري أو استئصالها رسيخعلى ت آبيرًا المقترنة بالعمل المنزلي للمهاجرين يمكن أن تؤثر تأثيرًا

  :على تحقيق هدف منع العمل المنزلي الجبري واالتجار، بإقرار تدابير منهاات عويمكن أن تشجع التشري
 العمل لجواز السفر؛منع حجز صاحب   -
 والقيام آحد أدنى بتمديد المهل الفاصلة بين وظيفتين على أساس قابل للتجديد منعًا الملزمةمتطلبات الإلغاء   -

 للترحيل الفوري لدى انتهاء عقد العمل؛ 
 إلغاء شرط اإلقامة في منزل صاحب العمل؛  -
 ؛من أجورهم ستقطاعاتمن االمنع رسوم الوآاالت المفروضة على العمال وتقييد غير ذلك   -
 للتعسف؛ تعزيز مذآرات التفاهم منعًا  -
 .اشتراط اعتماد الوآاالت  -

العمل المنزلي ويتوّخى وضع حد له مساهمة آبيرة في  العمل الجبري في فويمكن أن يساهم صك دولي يعّر
 . النهوض بالعمل الالئق للعمال المنزليين
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  السابع الفصل

  إنفاذ قوانين العمل والوصول إلى العدالة
باإلشارة إلى لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات مرارًا وتكرارًا، لطالما ذّآرت  . ٢٤٢

الحاجة إلى آليات وإجراءات لتقديم الشكاوى تكون فعالة ومتاحة ب، ٢٩و ١١١و ٩٧ ذات األرقام االتفاقيات
وشددت اللجنة على أهمية آليات استثارة . ، بمن فيهم العمال المهاجرونللعمال المنزليينصاف تسبل اإلن تضمن

آما رحبت . على اطالع على حقوقهم وعلى معرفة آيفية إنفاذهالعمال المنزليون االوعي حتى يكون 
  .إمكانية إيداع الشكاوى ل المنزليينالعمابالتشريعات التي تنشئ الهيئات المعنية بحقوق اإلنسان والتي تتيح أمام 

واعتماد تدابير قائمة على الشكاوى وتعنى بحقوق اإلنسان، يناقش هذا الفصل دور تفتيش العمل و . ٢٤٣
  .إلى العدالةالعمال المنزليين وإنفاذ قوانين العمل ووصول 

  تفتيش العمل
. مان إنفاذ قوانين العملفي أجزاء عديدة من العالم، تؤدي خدمات تفتيش العمل دورًا حاسمًا في ض . ٢٤٤

وتكتسب خدمات التفتيش المزيد من االعتراف والدعم في العالقات الصناعية في آافة أرجاء العالم، مستلهمة 
ويشكل وجود نظام جيد إلدارة العمل عنصرًا حاسمًا إلدارة قانون العمل . ١ذلك من التقاليد األوروبية القارية

يش العمل دعمًا مؤسسيًا مباشرًا للوائح العمل الموضوعة للصالح العام وتوفر خدمات تفت. بشكل فعال وناجع
. ٢وهي تستخدم طائفة من األدوات، بما فيها الوقاية والمعلومات والعقوبات. والهادفة إلى حماية النظام العام

ت مكان العمل ويزداد الطلب على دعم التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية لضمان استدامتها ومالءمتها لبيئا
وال مبالغة بتاتًا في الحديث عن الدور . إلى االقتصاد المنظم العمال المنزليينالجديدة والمعقدة وتشجيع انضمام 

  .العمال المنزليينالعمل الالئق بالنسبة إلى  دعمفي خدمات تفتيش العمل  الذي تضطلع به

الذي  ،١٩٩٥وبروتوآولها لعام ) ٨١رقم ( ١٩٤٧ن اتفاقية تفتيش العمل لمنظمة العمل الدولية، إ . ٢٤٥
، )٨١رقم ( ١٩٤٧وتوصية تفتيش العمل،  ،يعممها على آافة أماآن العمل التي ال تقع ضمن نطاق هذه االتفاقية

في معايير منظمة العمل الدولية، إلى جانب اتفاقية إدارة العمل، الذي يتجلى وفر اإلطار التنظيمي األساسي ت
وترتبط ثالثة عناصر رئيسية من هذه االتفاقيات بشكل ). ١٥٨رقم ( لمرفقة بهااتوصية الو) ١٥٠رقم (١٩٧٨

توفير المعلومات   "١" :، بحيث أنها تمّكن مفتشي العمل منالعمال المنزليينخاص باإلنفاذ الفعال لحقوق 
ز التعاون الفعال تعزي  "٢" ؛والمشورة التقنية لضمان االمتثال في الوقت الذي يتم فيه ترويج التدابير الوقائية

بين خدمات التفتيش والخدمات الحكومية األخرى والمؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب التعاون بين موظفي 
ضمان إنفاذ األحكام القانونية، بما في ذلك من   "٣" ؛هيئة تفتيش العمل وأصحاب العمل والعمال أو منظماتهم

  .خالل زيارات التفتيش

ة على المستوى الوطني عددًا من التطبيقات االبتكارية للدور الذي يضطلع به ويبين القانون والممارس . ٢٤٦
خدمات التفتيش في بعض المحددة لوتتمثل إحدى المسؤوليات . العمال المنزليين مفتش العمل في إنفاذ حقوق

لى أن من قانون العمل في شيلي ع ١٤٦ المادةوتنص . العمال المنزليينالدول األعضاء، في تحديد مؤهالت 
  .مشموًال في التشريعات ذات الصلة، عند الشك في ذلك المنزلييقوم مفتش العمل بتحديد ما إذا آان العامل 

                  
  :انظر   ١

M.J. Piore and A. Schrank: “Toward managed flexibility: The revival of labour inspection in the Latin world”, in 
International Labour Review, Vol. 147, No. 1, 2008. 

  :انظر   ٢
M.L. Vega Ruiz: Administración del trabajo: Asegurar la gobernanza a través de la aplicación de la ley en 
América latina. El papel central de la inspección de trabajo, Dialogue Working Paper (ILO, forthcoming). 
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. وعي أصحاب العمل بما إذا آانوا يستوفون حقوق عمالهم أم ال لضمانوهناك مبادرات مهمة أخرى  . ٢٤٧
بحيث النترنت لجميع أصحاب العمل وفي غواتيماال، نشرت هيئة تفتيش العمل نموذجًا للتقييم الذاتي على ا

أصحاب إطالع مزدوج يتمثل في  ولهذه الخطوة غرض. التحقق مما إذا آانوا يمتثلون لقانون العمل يستطيعون
هذا  تكييف أن يكونوا نشطين في ضمان االمتثال، ومن الممكنمن وتمكينهم االستخدام مقتضيات على العمل 

  .عماًال منزليينن يشغلون فعليًا مع أصحاب العمل الذيالنموذج 

المنزلي، وهي تستلزم مقابلة األسرة، وبالتالي فإن  للعملوتشكل زيارة التفتيش التحدي الرئيسي  . ٢٤٨
وردًا على . الحقوق الخاصة بمكان العمل قد تتعارض مع مبدأ الخصوصية ضمن األسرة وداخل المنزل

حول االتفاقية رقم  ٢٠٠٧تفاقيات والتوصيات في عام المالحظة التي تقدمت بها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اال
بالنسبة إلى الكويت، ذآرت الحكومة أنه من الصعب على إدارة تفتيش العمل أن تدخل البيئة الخاصة لألسر  ٨١

. العمال المنزليينللتحقق من تطبيق قانون العمل، لكنها أشارت إلى أنها أنشأت لجنة خاصة للنظر في وضع 
وفي البرازيل، يقوم . لحصول على المساعدة التقنية حول هذه المسألةاالخبراء علمًا بطلب الحكومة وأخذت لجنة 

من الدستور تنص على عدم انتهاك  ٥، بالرغم من أن المادة العمال المنزليينمفتشو العمل بالتحقق من سجالت 
في الوقت نفسه مكان العمل ال وفي آندا، رأت المحكمة العليا أن تفتيش منزل خاص هو . خصوصية المنازل

  .٣ يجعل سلطات التفتيش غير معقولة

وآما لحظته . واحترام الخصوصية، على أهميته، ينبغي أّال يؤدي إلى حظر مطلق لزيارات التفتيش . ٢٤٩
، ٢٠٠٦التي أعدتها عام  الدراسة االستقصائية العامةلجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في 

فقة صاحب العمل أو شاغل المنزل أو الموافقة المسبقة من جانب هيئة قضائية، تضمن احترام مبدأ ن مواإف
  .الخصوصية وتحقيق التوازن في الوقت ذاته بينها وبين الحقوق الخاصة بمكان العمل

ولكن  .ن زيارات تفتيش العمل ملحوظة أيضًا في صكوك منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزلإ . ٢٥٠
أما االتفاقية . في منزل العامل ومن ثم فإن اعتبارات مختلفة تكون على المحكفي هذه الحاالت ري الزيارات تج

، التي تعالج االستخدام في )١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(األوثق صلة بالموضوع فهي اتفاقية تفتيش العمل 
ا يشمل التوازن الذي أشارت إليه لجنة منشأة زراعية قد تكون في الوقت نفسه منزل العامل وصاحب العمل، مم

، وتقرنه "أي مكان عمل خاضع للتفتيش"صراحة على تفتيش العمل في  ١٢٩وتنص االتفاقية رقم . الخبراء
أو المشرف إال بموافقة  دخول المسكن الخاص بالمشرف على المنشأةالعمل  أنه ال يجوز لمفتشيبشرط يفيد 

  .تصريح خاص صادر عن السلطة المختصةب

مؤخرًا في أوروغواي تعديل جديد يتعلق بسلطات هيئة تفتيش العمل، وينطبق تحديدًا على  واعتمد . ٢٥١
 .العمال المنزليين

  ١-٧اإلطار 
  تفتيش العمل والخدمة المنزلية في أوروغواي

من وهي تحظر الزيارات الليلية . للمنزل حرمته التي ال يمكن انتهاآها أنمن دستور أوروغواي  ١١تنص المادة 
وتسمح . من السلطة القضائية المختصة بتصريح خطيدون موافقة رب األسرة وال تسمح بالزيارات خالل النهار إال 

لوزارة العمل والضمان االجتماعي إجراء عمليات تفتيش منزلية عندما يكون هناك  ،١٨٠٦٥من القانون رقم  ١٣ المادة
العمل والضمان تفتيش وفي ضوء القانون الجديد، أنشأت هيئة  .لمعايير العمل والضمان االجتماعي" انتهاك مفترض"

العمل مع الهيئة تفتيش آما نسقت هيئة . بالعمل المنزلياالجتماعي قسمًا متخصصًا مكلفًا برصد األحكام المتعلقة 
يقضي تخذت قرارًا محكمة العدل العليا ا أنوأفيد . القضائية لتحديد معايير موضوعية مناسبة تستند إليها عمليات التفتيش

إلى ، وذلك استنادًا قاضي العمل إلى آل حالة على حدة عندما يمنح إذنًا إلجراء زيارة تفتيش في المنزليستند  أنب
في و. والتعاون مع آيانات أخرىالتدابير الوقائية ويشمل تفتيش العمل أيضًا . تقييم مستقلوبعد إجراء خبرته التقنية 

المساواة في تيش في عملها التوصيات الصادرة عن اللجنة الثالثية بشأن تكافؤ الفرص والواقع، أدرجت خدمات التف
ومن بين األنشطة إعداد آتّيب موجه إلى أصحاب . قانونتوعية عامة للترويج للالمعاملة في االستخدام، مما دعم حملة 

المساواة إلى النساء  وتمت اإلشارة بشكل خاص في خطط. العمال المنزليين العمل والعمال يلخص حقوق
  .عامالت منزليات العديد منهن أنمن أصل أفريقي، باعتبار حدرات المتاألوروغوايات 

ومن شأن إجراء زيارات التفتيش قبل أن يستهل العامل المنزلي عمله أن يساعد المسؤولين في تقييم  . ٢٥٢
وفي الواليات المتحدة، مثًال، . ظروف العمل من خالل تحديد المخاطر المرتبطة بالسالمة والصحة المهنيتين

ينبغي لألشخاص الذين يتلقون الرعاية المنزلية الممولة من الحكومة أن يوافقوا على أن تقوم ممرضة معتمدة 

                  
 .Comité paritaire de l’industrie de la chemise v. Potash (1994) 2 SCR 406, p. 407  :انظر   ٣
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العمال المنزليين ومن الممكن إعداد هذا النهج بحيث يرآز على . ألسباب تتعلق بالسالمةمسبقًا بتفتيش منزلهم 
ويمكن أن  .د المخاطر المهنية الجسيمة قبل أن يستهل المستخَدم عمله في المنزلتحديبحيث يمكن بشكل عام، 
ومن شأن نموذج من . ٤مسؤولية دائمة تقع على عاتق صاحب العمل في ضمان سالمة مكان العمليقترن ذلك ب

المهاجرين زليين المنسيما بالنسبة إلى العمال  هذه الطبيعة أن يغطي مسائل أوسع نطاقًا في االمتثال للوائح، ال
  .المقيمين مع أصحاب عملهم

  اللجوء إلى الجهات القضائية والمحاآم المتخصصة
هو أحد أآبر العوائق في معظم البلدان المشمولة في للفصل االفتقار إلى سبل الوصول الفعالة إلى آلية  . ٢٥٣

يان من تشريعات العمل، يواجه في آثير من األحالعمال المنزليين فباإلضافة إلى استبعاد . الدراسة االستقصائية
وحتى في الحاالت التي تكون فيها المعايير موجودة، قد تتوقف عملية اإلنفاذ على قيام . هؤالء عوائق عملية جمة

زد على ذلك أن . أن لديهم حقوقًا مستحقة العمال المنزليونوآثيرًا ما يجهل . العامل المنزلي بإيداع شكوى فردية
كن أحيانًا أن تهدد على السواء عملهم، وفي حالة العمال المهاجرين، وضعهم آمهاجرين ممارسة تلك الحقوق يم

وهذا الخطر حقيقي، إذ من الممكن تعديل الشروط المتفق عليها في بداية . واحتماالت حصولهم على إقامة دائمة
وتتفاقم هذه المشكلة . ٥ عالقة العمل أو تجاهلها، من قبيل معدالت األجور وزيادة حجم العمل وساعات العمل

  .أو ال يتم اإلعالن عنهم/ و للعمال المنزلينعندما ال تتوفر المستندات 

العمال وبالرغم من هذه التحديات، توجد أمثلة عن محاآم اتخذت قرارات مهمة إلنفاذ حقوق  . ٢٥٤
تئناف آولومبيا وعلى سبيل المثال، رأت محكمة اس. المبادئ العامة للقانونإلى ، استندت أحيانًا المنزليين

أن أصحاب عمل عاملة منزلية لم يخلوا بعقد ) "وتجين تجين  "ضد  "موستاجي "في قضية  (البريطانية في آندا 
االستخدام الموقع مع المدعية فحسب، بل آان لهم عالقة ائتمانية لم يحترموها؛ وتوصلت المحكمة إلى أن وقوع 

بتعويضات عقابية واتعاظية تتجاوز األضرار التي تأتت عن خطأ منفرد يستدعي المقاضاة يترتب عليه الحكم 
وآان المدعى عليهما اللذان وظفا عاملة منزلية في الخارج قد استغال هذه األخيرة عندما عادت . اإلخالل بالعقد

وقد رفضت المحكمة محاولة . رعاية أوالدهما األربعة وتقوم باألعمال المنزليةتواصل معهما إلى آندا حتى 
اب العمل إلقاء اللوم على المدعية على أساس أنها لم تعترض على ساعات العمل الطويلة طيلة أيام أصح

  .األسبوع ولم تطلب الحصول على أجرها أو تصر على حقها في مالقاة األصدقاء وتلقي مكالمات هاتفية

وفي تقرير بحثي . يمولقد قامت جنوب أفريقيا بمبادرة ابتكارية بإنشاء لجنة للتوفيق والوساطة والتحك . ٢٥٥
قرارًا من قرارات التحكيم تضم حاالت من التسريح المجحف وممارسات العمل غير  ٨٧٣ُأعد مؤخرًا يحلل 

 فإنفي المائة من القوى العاملة،  ٨٫٧العمال المنزليون ، تبين أنه في حين يشكل ٢٠٠٥- ٢٠٠٣المنصفة للفترة 
ويدل ذلك على . ٦في المائة ١٢٫١يق والوساطة والتحكيم بلغت نسبة أولئك الذين التجأوا منهم إلى لجنة التوف

لقد ساهمت اللجنة و. العمال المنزليينالحقوق المرتبطة باالستخدام في صفوف بارتفاع مستوى الوعي 
المذآورة، من خالل جهود التوعية ومبادرات التعليم التي تستهدف أصحاب العمل والمستخدمين على حد سواء، 

  .٧المتزايد في هذا الوعي

وفي األرجنتين، تعمل محكمة بوينس آيرس الخاصة بالخدمة المنزلية بصفتها محكمة ابتدائية بالنسبة  . ٢٥٦
وبالرغم من أن المحكمة تتمتع بصالحيات إقليمية محدودة تمتد بصورة . والعمال المنزليينإلى أصحاب العمل 

ومن الممكن أن . د المحاضر الشفوية والتوفيقواضحة وبسيطة وتؤي إجراءاتها رئيسية إلى العاصمة، يفاد أن
  .٨تخضع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة الستئناف لدى قاٍض من محكمة عمل وطنية

سيما في حاالت  ، الللعمال المنزليينإن اتخاذ إجراءات جنائية جزء ضروري لضمان العمل الالئق  . ٢٥٧
، مؤخرًا أحد أصحاب العمل ، تعتبر إدانةماليزيا يوف. االعتداء الجسدي والجنسي واإلتجار والعمل الجبري

دليًال على الوعي بعد أن أحرق خادمته اإلندونيسية بشكل وحشي،  من قانون العقوبات، ٣٢٦بموجب المادة 
                  

 .Smith, op. cit:  انظر   ٤
  .٣٣و ٣٢، الصفحتان مرجع سابق ،المرأة المهاجرة في الدول العربية: منظمة العمل الدولية   ٥
  :انظر   ٦

I. Macun, D. Lopes and P. Benjamin: An analysis of Commission for Conciliation Mediation and Arbitration 
Awards, Development Policy Research Unit, Working Paper 08/134 (University of Cape Town, 2008), p. 15. 

  .Hertz, op. cit., p. 21:  انظر   ٧
  .Servicio doméstico: Hay 233.000 registros en blanco”, in La Nación (Buenos Aires), 12 Aug. 2007”:  انظر   ٨
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معالجة مثل هذه الشكاوى قد أساليب إن تدريب ضباط الشرطة على . ٩ المتنامي بأهمية وجود رد قضائي صارم
  .خاص يعود بالمنفعة بشكل

  تنفيذ  من أجل العامةتوعية الأهمية حمالت 
  بالعمال المنزليينالسياسات المتعلقة 

، برزت طائفة من الخدمات في عمل المنزليمحددة بشأن ال بلوائحفي بعض البلدان التي تتمتع  . ٢٥٨
لى في آولومبيا، نشر موقع عو. أصحاب العملالمطلوبة من  االشتراطاتالقطاعين العام والخاص لتفسير 

وتضمن . سليمحول مخاطر إبرام عقود الخدمة المنزلية بشكل غير  ٢٠٠٨مايو  /مقاًال في أيار ١٠نترنتاال
ووفر حاسبًا إلكترونيًا لتسهيل عملية دفع الرواتب الشهرية العمال المنزليون المقال عقودًا نموذجية يقتدي بها 

لمعاش التقاعدي، إلى جانب معلومات تتعلق بمسائل واقتطاع االشتراآات المناسبة المتعلقة بالتأمين الصحي وا
  .مثل اإلجازات المدفوعة

لجنوب أفريقيا متاحًا بكامله أو بشكل ملخص رسمي في  ٧رقم القطاعي المرسوم وال بد من أن يكون  . ٢٥٩
القطاعي مكتوب بلغة بسيطة ويتضمن مبادئ توجيهية من والمرسوم . الذي يعمل فيه العمال المنزليونمكان ال
  .جل تسهيل عملية فهم األحكامأ

في جنيف، سويسرا، قد شهد العمال المنزليين وتشير تقارير وسائط اإلعالم إلى أن تنظيم أوضاع  . ٢٦٠
تزايدًا بعد القيام بحملة توعية عامة سبقت دخول قانون جديد حيز النفاذ يهدف إلى مكافحة العمل في االقتصاد 

اد من أن يدرآوا أنهم أصحاب عمل بالفعل ومن أن يقّدروا مدى وقد مّكنت هذه الحملة األفر. ١١غير المنظم
آما تم تبسيط احتساب ودفع األجور واالشتراآات . التكلفة االجتماعية الناشئة عن حوادث مكان العمل

  .االجتماعية من خالل اعتماد شيك الخدمة

وعلى سبيل . مختلفةوتسهل بعض البلدان سبل الوصول إلى العدالة من خالل توفير الوثائق بلغات  . ٢٦١
لغات عديدة من إلى ملخص له وترجم المثال، ُنشر االتفاق الجماعي الوطني في إيطاليا بكامله باللغة اإليطالية، 

. األلبانية والعربية واإلنكليزية واإليرترية والفلبينية والفرنسية والبولندية واإلسبانية: العمال المنزليين لغات
آونغ، الصين، معلومات عن حقوق العمال باللغة اإلندونيسية ولغة تاغالوغ ولغة  وتنشر وزارة العمل في هونغ

التاي، باإلضافة إلى اللغتين الصينية واإلنكليزية، آما توزعها مجانًا في المطارات ومكاتب وزارة الهجرة 
تعالمات أصحاب العمل ومجموعات القوى العاملة والعمال المهاجرين وأآشاك االس ورابطاتوالقنصليات 

آما تلجأ إلى اإلعالنات التجارية في التلفزيون واإلذاعة واألفالم الدعائية . األجانبالمنزليين المخصصة للعمال 
  .ولديها خط هاتف مجاني على مدار الساعة

وأنشأت الفلبين، وهي دولة مرسلة لليد العاملة، صندوقًا للمساعدة القانونية بموجب القانون المعني  . ٢٦٢
، من أجل استخدامه حصريًا لتوفير خدمات قانونية إلى العمال المهاجرين ١٩٩٥هاجرين لعام بالعمال الم

وتشمل النفقات التي يتحملها هذا الصندوق أتعاب . والعمال الفلبينيين الذين يحتاجون إلى المساعدة في الخارج
مهاجرين من أجل تمثيل العمال المحامين األجانب الذين يستخدمهم مكتب المساعدة القانونية لشؤون العمال ال

الموجهة إليهم التهم في الخارج، وسندات الكفالة لتأمين اإلفراج المؤقت عن العمال قيد االحتجاز ورسوم 
  .وتكاليف المحكمة ونفقات الدعاوى األخرى

ال وتشكل المنازل اآلمنة وغيرها من المآوى جزءًا مهمًا من سبل الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى العم . ٢٦٣
 ).السادسانظر الفصل (عملهم المقيمين مع أصحاب المهاجرين المنزليين 

                  
  .Malaysian woman jailed for abusing Indonesia maid”, in International Herald Tribune, 27 Nov. 2008“:  انظر   ٩
  .www.actualicese.com:  انظر   ١٠
  .Femmes de ménage: Boom des régularisations”, in Tribune de Genève, 13 June 2008“:  انظر   ١١
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  الثامنالفصل 

  : للعمال المنزليينالتنظيم الجماعي 
  تفعيل العمل الالئق

. ن من مبادئ منظمة العمل الدوليةإّن الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية مبدآن أساسيا . ٢٦٤
من خالل  الحقوق األساسيةوضعهم آمستخدمين ويطالبون بهذه  ،أرجاء العالمة آاففي  العمال المنزليون، ويعي

لطالما اعترفت هيئات و. يستحقونهعلى االحترام الذي  والحصولالتنظيم الجماعي بهدف تحسين ظروف عملهم 
أن ، غير زليةأيضًا على العاملين في الخدمة المناإلشراف في منظمة العمل الدولية بأّن هذين المبدأين ينطبقان 

   .واقعًا ملموسًا لجعلهماإلى الحماية القانونية  في معظم أجزاء العالم، هذه الفئة من العمال ال تزال تفتقر،

  في آافة أنحاء العالم العمال المنزليينتنظيم 
، حيثما بشكل جماعيمستعدون للعمل هم حقهم في ظروف عمالة الئقة و العمال المنزليونيدرك  . ٢٦٥

وبالرغم من وجود العديد من . التغيير الهيكلي ومكافحة ظروف العمل االستغاللية والتمييز أمكن، لتحقيق
أنفسهم العمال المنزليين سيما انعزالهم في منازل خاصة، فإن  العوامل التي تحول دون تمكنهم من التنظيم، وال

  .استخدامهمنهم من التفاوض بشأن شروط في أفضل وضع يمّك

  الوطني الخبرة على المستوى
التنظيم الجماعي ، في أرجاء مختلفة من العالم، إلى ممارسة حقوقهم من خالل العمال المنزليونسعى ي . ٢٦٦

من  ٧المادة في ساو باولو، ونصت  ١٩٣٦منظمة للعمال المنزليين عام أول  ففي البرازيل تشكلت. منذ عقود
الستينات إلى نقابات  لتي تأسست فياجمعيات الوقد تحولت بعض . على حماية حقهم١٩٨٨منذ عام الدستور 

 منظمةال ١٩٩٧وأنشئت في عام . التابعة لبلدية ريو دي جانيرو العمال المنزليينعمالية، من قبيل نقابة 
 عمل المنزليوهو يرّوج لجذب االنتباه إلى ال. نقابة ٣٥ويضم  للعمال المنزليينوهي االتحاد الوطني  الرئيسية،

صوص في تبقى صعبة على وجه الخهؤالء العمال تنظيم غير أّن مسألة ". في المنزلاالحترام يبدأ "تحت شعار 
المتدنية  همأجورهم السيئة وعملوظروف  في األسر العمال المنزليينانعزال  بسببذلك العديد من البلدان، و

ممثلي يشجع كل ال بش عمل المنزليتسم بها اليفاقم ذلك الطبيعة التي يو ،والموارد المحدودة نسبيًا لمنظماتهم
وعلى سبيل . من أجل المشارآة في األنشطة النقابية محاولة الحصول على جزء من وقت العمل علىالنقابات 

اتفاقًا جماعيًا بين نقابة  ،والمنطقة المجاورة" آامبيناس"محكمة العمل الخامسة عشرة لمنطقة  المثال، أبطلت
شكل عمًال غير تجاري وغير منتج، وبالتالي ال مل المنزلي يعأّن ال عمال منزليين وأحد أصحاب العمل بحجة

يوفر الدستور البرازيلي  أّنوأضافت المحكمة . ألغراض التنظيم النقابي" منشأة"صاحب العمل  اعتباريمكن 
بالتالي أآدت و .ال يعترف بحقهم في إبرام اتفاقات جماعيةبعض الضمانات للعاملين في الخدمة المنزلية إال أنه 

  .هذا القرار من ثم حكمة العمل العليام

التابعة لبلدية ريو دي جانيرو دورًا رئيسيًا في استثارة وعي العاملين في  العمال المنزليينتلعب نقابة و . ٢٦٧
وتضم  .إلى العدالة، بالرغم من الصعوبات التي تواجههاالخدمة المنزلية حول حقوقهم وفي تسهيل وصولهم 

سابقين أو حاليين، يتلقى ثالثة منهم عمال منزليين امين ومرشدين اجتماعيين، تسعة إلى جانب ثالثة محالنقابة، 
. تنظيفات يبدوام جزئي سواء في آنف عائلة أو آموظف يعملونمعاشًا تقاعديًا، في حين ال يزال اآلخرون 

أّن الجمعية غير ن وبالرغم م. إلى ما يكسبونه وتشكل التعويضات التي تدفعها النقابة مدخوًال إضافيًا صغيرًا
 يد العون إلى حوالي سنويًاتقدم فإنها المرتبطة بتشريعات العمل،  خالف تلك نزاعاتقادرة هيكليًا على حل 

نقابة إلى أن ينظروا ال زبائنوبالرغم من ذلك، يميل . ل الكثير منهم إلى محاآم العملمنزلي، ويحا عامل ٨٠٠٠
. أآثر منها منظمة تدافع عن حقوق العمال ،اإلدارة االجتماعية التي تقدمها للخدمات إلى النقابة باعتبارها امتدادًا
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ساب المبالغ المستحقة لدى فسخ عقد وتتضمن حاسم النقابة  تحملويظن البعض أّن مجرد الحصول على ورقة 
ر في التوصل إلى تسوية خارج إطا سابق إلقناع صاحب عمل المنزليأمٌر آاٍف بالنسبة إلى العامل  ،عمل

لدى صاحب العمل، في الغالب بواسطة  بدوره وفي حاالت أخرى، قد يتدخل المرشد االجتماعي. المحكمة
بين المستخدم  توفيقنقابة الالوقد يحاول أيضًا محامو . قائمر الوسيط في وضع حد لنزاع الهاتف، ليلعب دو
لرغم من نطاقها المحدود، دعم نقابة يبقى، باالغير أّن النشاط الرئيسي الذي تضطلع به . وصاحب العمل

شكل بالنسبة للكثيرين مصدر توتر حقيقي التي ت النزاعات، العاملين في الخدمة المنزلية من خالل عملية تسوية
  .١الماليعلى المستويين النفسي و

ألجور للتفاوض بشأن األجور والشروط الثالثية الجديدة ل جنةللاإنشاء  أفضىفي أوروغواي، و . ٢٦٨
عملية  إلى إضفاء المزيد من الزخم على ،)الرابعانظر الفصل (لقة بالعاملين في الخدمة المنزلية األخرى المتع

وقد وافقت . وأصحاب عملهم العمال المنزليينالتي تمثل  ،تعزيز منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل
أن  على جر،األ غير مدفوع يعمل المنزلتقييم العادة التي أنشئت أساسًا إلجمعية ربات المنزل في أوروغواي، 

في حين وافق االتحاد الوطني لنقابات العمال على أن يفاوض االتحاد  ،أصحاب العمل في لجنة األجورتمثل 
وتضمنت منصة . آنقابة للعمالبعد تسجيله  تم يكن قد، علمًا أنه لم للعمال المنزليين بالنيابة عنهالوطني 

في المائة لكل عامين من األقدمية  ١دمة المنزلية زيادة في األجور بلغت المفاوضة التي قدمها العاملون في الخ
وخمسة أيام إجازة مدفوعة األجر بالكامل عند حصول حالة وفاة قريب أو زواج مستخدم ما، ودفع ساعات 

ت بما يتناسب مع المستحقا الفعلية عدد ساعات العمل تخفيض العمل اإلضافية بما يتماشى مع القانون وتعويض
  .القانونية في حالة التسريح

  المنظمات اإلقليمية والدولية
في  ،مريكا الالتينية والكاريبي في بوغوتا، آولومبياحاد العاملين في خدمة المنازل ألتأسس ات . ٢٦٩
. للعمال المنزلييناليوم العالمي بوأصبح هذا التاريخ ُيعرف في جزء آبير من المنطقة  ،١٩٨٨مارس  /آذار ٣٠

لقد . المهاجرين في أوروبا بالعمالبلدًا باإلضافة إلى آندا ومنظمة تعنى  ١٣تحاد منظمات من ويضم هذا اال
 لتحقيق القوانينإصالح لتشجيع  يجاهدونوهم  ،عامًا ٢٠و ١٥بين  آعمال منزليينعمل معظم األعضاء 

ي الدول األعضاء، إلصالحات األخيرة التي طرأت على التشريعات فوالتنفيذ الفعال لالحقوق  المساواة في
مريكا الالتينية والكاريبي التعاون حاد العاملين في خدمة المنازل ألآما يروج ات. السيما بوليفيا والبرازيل وبيرو

. نوانيإلصالح الق الضغط ممارسةو ةالسياسي في مجال التوعيةالتي يتلقى بعضها الدعم  ،مع نقابات العمال
، بما في ذلك التعاون مع منظمات في الجمهورية العابر للحدوديم ويشارك بعض أعضاء النقابات في التنظ

  .٢للمهاجرينالدومينيكية التي تعتبر من أآبر البلدان المصدرة 

ولقد اضطلعت نقابات العمال المنزليين بدور أساسي في إيضاح حدود التغييرات التشريعية التي  . ٢٧٠
نقابات عمالية مع  العمال المنزليينجمعيات  فتتحالففي بيرو، . تشكل، من ناحية أخرى، تقدمًا حقيقيًا

 ٢بتاريخ  ٢٧٩٨٦ومجموعات نسائية وطائفة من مراآز الدعم لالحتجاج على قانون العاملين في المنازل رقم 
، طابعًا مؤسسيًا على التمييز الذي يتعرض هذه الجمعيات الذي يضفي، بحسب ما تدعيه، ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

وقد قاد المرآز المعني . مقارنة مع غيرهم من العمال مؤاتاةمة المنزلية بمنحهم حقوقًا أقل له العاملون في الخد
 شارك هذاآما ". إننا مستثنون من حقوق العمال"تحت شعار هذه الحملة، ببناء قدرات العاملين في المنازل 

  .٢٠٠٦ أآتوبر /س االتحاد الوطني للعاملين في المنازل في تشرين األوليالمرآز في تأس

في الهند ضغوطًا إلدخال تحسينات على ظروف العمل بعيد نيلها  العمال المنزليينمارست جمعيات و . ٢٧١
 ،ومقرها نيودلهيالعمال المنزليين لعموم الهند، ، قام األمين العام لنقابة ١٩٥٩وفي عام . ١٩٤٧استقاللها عام 

الذين دعوا  العمال المنزليينآبيرًا في صفوف يومًا، والقت هذه الخطوة دعمًا  ٢٦باإلضراب عن الطعام لمدة 
مشروعي قانون بشأن الحد األدنى لألجور ودفع األجور في  تقديمإلى إضراب تضامني ليوم واحد أدى إلى 

وقتها والحد األقصى لساعات العمل وفترات الراحة األسبوعية واإلجازة السنوية، إلى جانب إعداد سجل خاص 
سحبا في نهاية مشروعي القانون إال أن . الشرطة، آتنازل ممنوح ألصحاب العمل بكل خادم يتواجد في مرآز

صالح التشريعات، غير أن محاولة وقد تلت ذلك محاوالت إل. خادمباستثناء ما يتعلق بإعداد سجل الالمطاف، 
لصرف قضية مصلحة المياه وافي (عانت بشكل غير مباشر من نكسة عندما قررت المحكمة العليا  ١٩٧٧عام 

                  
  :انظر   ١

D. Vidal : “Le syndicat des travailleurs domestiques de Rio de Janeiro: un observatoire des transformations de 
l’emploi domestique au Brésil”, in Sociologie du travail, No. 49, 2007, pp. 351–365. 

  IRENE and IUF: Respect and rights: Protection for domestic/household workers, 2006, p. 40:  .انظر   ٢
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وبالرغم من أّن ". عمالة منظمة"أّن العمال المنفردين ال يمكنهم أن يشكلوا ) الصحي في بانغالور ضد راجابا
قانون النزاعات الصناعية، غير أنها  في إطاربوضع العاملين في الخدمة المنزلية  ترتبط تحديدًالم  هذه القضية
بوصفهم  االعتراف بهم عدم فئة العمال الذين ينبغيإلى في الخدمة المنزلية ينتمون أيضًا العاملين  رأت أن

تنظيم إضرابات وممارسة ضغوط لتغيير التشريعات وتقديم  العمال المنزليينوواصلت نقابات . "عمالة منظمة"
وهناك نقابة . ، ولكنها لم تتمكن من تزويدهم بالحماية التي يوفرها قانون النزاعات الصناعيةألعضائهاالدعم 

 وانضمت ،١٩٧١عام  العمال المنزليينأسسها أحد  Gharelu Kamgar Sanghفي بومباي،  المنزليين مالللع
، توفر لها فرصة التعبير عن رأيها ضمن Bharatiya Mazdoor Sangh هي  إلى نقابة مرآزية قوية، مع ذلك

 رسميًامسجلة ليست  Gharelu Kamgar Sangh نقابة الحرآة النقابية األوسع نطاقًا بالرغم من أّن
٣.  

في تنظيمات حتى خالل فترة االستعمار عندما آان االنتساب إلى  العمال المنزليونوفي ناميبيا، تجّمع  . ٢٧٢
 وقد زودت مناهضة االستعمار النساء بثقة للعمل مع الرجال على قدم المساواة. نقابة عمالية أمرًا غير قانوني

 العمال المنزليين في نامبيانقابة أّن  ١٩٩٤ة عام ل الدوليالعم نظمةها موأفادت دراسة أجرت. داخل النقابة
، منزلي عامل ١٢٠٠٠يصل عددهم في البالد إلى  نالذيلث العاملين في الخدمة المنزلية، استخدمت حوالي ث

دورًا مهمًا في إحاطة العمال علمًا الناميبية لإلرسال مؤسسة الوقد لعبت . في المائة منهم ٧٠تشكل النساء و
وآان التمويل أآبر تحٍد واجهته هذه النقابة، نظرًا إلى أن العاملين في الخدمة المنزلية من . د هذه النقابةبوجو
في فنلندا وجهات مانحة دولية، مثل أوآسفام، بتمويلها حتى تتمكن  النقابيتضامن الوآنذاك، قام صندوق . الفقراء

 صدر يفيد منشورمع ذلك و. ٤التعاونياتاستحداث يما من تحديد خيارات تنظيمية وخيارات استخدام بديلة، الس
العمال  لنقابةإطار العمل المنظم وأّنه لم يعد ال يزالون اليوم خارج  العمال المنزليينمؤخرًا أّن العديد من 

ة أي وجود، علمًا أّن تدني األجور وانعدام األمن الوظيفي آانا السببين الرئيسيين لعدم قدر المنزليين في نامبيا
  .النقابة على تعيين أعضائها واستبقائهم

يوليه  /تموز ٣١من قانون العالقات الصناعية بتاريخ ) و)(٣(٢ ، تعتبر المادةوفي ترينيداد وتوباغو . ٢٧٣
للمستخدمين  االتحاد الوطني تأسس ورغم ذلك،. ين المنزليين ليسوا عماًالينالمع، بصيغتها المعدلة، أن ١٩٧٢

 وتم تسجيله على أنه .السفن والعاملين على متنها لبّنائيآفرع من النقابة المتحدة  ١٩٧٤في الخدمة المنزلية عام 
في  ، بالرغم من أنه ُحرم من حقه١٩٨٢نقابات العمال الصادر في عام  مرسومنقابة قائمة في حد ذاتها بموجب 

آلوتيل  ةلى يد المرحومللمستخدمين في الخدمة المنزلية ع االتحاد الوطني ولقد تأسس. المفاوضة الجماعية
عاملة ة وآانت أمها يحرآة النقابالوالكوت، وهي ناشطة معروفة جدًا في مجال المساواة بين الجنسين ضمن 

 واعترف االتحاد الوطني .والنضال المحليشددت والكوت على الروابط القائمة بين االلتزام الدولي و. منزلية
رية القائمة بين العمل المنزلي من دون أجر والعمل المنزلي مدفوع باالستمرا للمستخدمين في الخدمة المنزلية

، الذي صدق عليه الرئيس بتاريخ ١٩٩٥األجر، ومارس بنجاح ضغوطًا لسّن قانون العمل من دون أجر لعام 
وألزمت التشريعات الجديدة ترينيداد وتوباغو بقياس وتقييم العمل من دون . ١٩٩٦أآتوبر / تشرين األول ١٦

، ١٩٩٩وفي عام . آما تمكن االتحاد من تغيير نظرة العموم إلى العمل المنزلي. في اإلحصاءات الوطنيةأجر 
تمكنت النقابة من الفوز بحق العمال المنزليين في رفع النزاعات المتعلقة بالحد األدنى لألجور إلى عناية 

في بورت أوف سباين، مع أعضائه  وعمل االتحاد، بمساعدة مكتب منظمة العمل الدولية. المحكمة الصناعية
ومع وزارة العمل ووزارة الثقافة والشؤون الجنسانية ووزارة الخدمات االجتماعية، إلى جانب منظمات غير 

لصالح العاملين في الخدمة المنزلية،  ١٩٩٨حكومية وباحثين جامعيين من أجل وضع استراتيجية وطنية لعام 
تشي العمل على المسائل المتصلة بالعمال المنزليين وتعويض ساعات طالبت باالعتراف القانوني وتدريب مف

العمل عند الطلب بالنسبة إلى العمال المنزليين المقيمين مع أصحاب عملهم وتوفير وجبات الطعام والمبيت 
 للعمال المنزليين باإلضافة إلى األجور والضمان االجتماعي، وتدريب أعضاء النقابات العمالية وتعميم حقوق

  .٥العريضالعاملين في الخدمة المنزلية على الجمهور 

                  
  :انظر   ٣

N. Cunningham: “Domestic workers in India: A case for legislative action”, in Journal of the Indian Law 
Institute, No. 36/1, 1994, pp. 56–59. 

  :انظر   ٤
M. Hosmer Martens and S. Mitter (eds): Women in Trade Unions: Organizing the unorganized, Geneva, ILO, 
1994, pp. 9–10 and 45–47. 

  :انظر   ٥
M. Karides: “Linking local efforts with global struggles: Trinidad’s National Union of Domestic Employees”, in 
N.A. Naples and M. Desai (eds): Women’s activism and globalization (Routledge, 2002), pp. 156–171; and 
tributes to Clotil Walcott on her death on 20 November 2007, at 
www.globalwomenstrike.net/Trinidad/TributesToClotil.htm. 
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وفي إيطاليا، تشارك منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في المفاوضة الجماعية، وهي من  . ٢٧٤
. تبقى شروط االتفاق محدثة وتضمن اإلجراءات المنتظمة أن. عياألطراف الموقعة على االتفاق الوطني الجما

التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والمستخدمين  ،تضطلع لجان المقاطعات، ٣٣٩/٥٨وبموجب القانون رقم 
بمسؤولية النظر في األجور الشهرية وتحديد قيمة الوجبات والمسكن، بهدف  ،)بمن فيهم العمال المنزليون(

  . وضع اللوائح المناسبة على مستوى المقاطعات

  اإلجراءات عبر الوطنية
العمال المنزليون المهاجرون، نشط اتحاد العاملين المنزليين  بالرغم من العوائق التي يواجهها . ٢٧٥

اآلسيويين في هونغ آونغ، الصين، حيث يتمتع العاملون في الخدمة المنزلية ببعض الحريات النقابية، منذ إنشائه 
أيضًا  ويضم هذا االتحاد في عضويته عماًال منزليين متحدرين أصًال من الفلبين وتايلند، ولكن هناك. ١٩٨٨عام 

ويدير هذا االتحاد أعضاء يعملون . أعضاء من الهند وإندونيسيا وماليزيا ونيبال وباآستان وسري النكا
وقد نظم . ٦التظلماتآمتطوعين خالل يوم راحتهم القانوني، ويقدم االتحاد المساعدة العامة والدعم في حالة 

د األدنى ألجور العمال المنزليين وحرمتهم أيضًا احتجاجات قوية ضد اإلصالحات التشريعية التي خفضت الح
  .من الحصول على الرعاية الصحية العمومية

  نقابات العمال والعمال المنزليون
. لعبت نقابات العمال أيضًا دورًا نشطًا في حماية حقوق العمال المنزليين الذين يسافرون إلى الخارج . ٢٧٦

ن مع نقابات البلدان المستقبلة، بما فيها االتحاد العام ففي سري النكا، وقع المؤتمر الوطني للعمال اتفاق تعاو
ويسعى المؤتمر الوطني للعمال إلى إبالغ العاملين في الخدمة المنزلية، قبل مغادرتهم، . لنقابات عمال األردن

  .بحقوقهم في البلد المضيف، في حين توفر لهم النقابات في البلدان المضيفة آل ما يلزمهم من دعم

أعلنـت نقابـة عمـال الفــوالذ المتحديـن وإحــدى رابطـات العمــال المهاجريــن،  وفي آنـدا، . ٢٧٧
Ontario -Migrante في طور إنشاء رابطة مستقلة للعمال  أنهما، ٢٠٠٨يونيه / ، في العاشر من شهر حزيران

نقابة يك، بالتعاون بين ويتم تنظيم مبادرة شبيهة لها في آيب. ٧أونتاريوتتضمن قسمًا يمثل العمال المنزليين في 
غير أّن تنظيم العمال المنزليين ال يواجه عوائق . عمال الفوالذ المتحدين وفرع منظمة النساء الفلبينيات في آيبيك

ففي أونتاريو، ُيستثنى . مصاحبة لوضعهم آمهاجرين مؤقتين فحسب، بل هناك عوائق تشريعية تتصدى لهم
من قانون ) أ(٣ن يعملون في منازل خاصة، صراحة بموجب المادة المستخدمون في الخدمة المنزلية، الذي

وبالمقابل، ألغت آيبيك . ، مما يحرمهم من حماية حقهم الدستوري في الحرية النقابية١٩٩٥عالقات العمل لعام 
لى وفي حين أّن االنضمام إ. األحكام التي تستبعد العمال المنزليين الذين أصبحوا اآلن مشمولين بقانون العمل

النقابة ممكن ويتمتع بشيء من الحماية القانونية، فإّن المفاوضة الجماعية تبقى مع ذلك مستحيلة على أرض 
ومن التطورات المهمة . الواقع، إذ إّن قانون العمل يقتضي تسجيل أغلبية المستخدمين لدى صاحب العمل نفسه

المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يهتمون بتدبير المحققة أّن عددًا آبيرًا من مقدمي خدمات الرعاية المنزلية 
قد حصلوا على حقوق . وإعداد وجبات الطعام، الخ) إزالة الثلوج والبستنة(شؤون المنزل وأعمال الصيانة 
وهذه المنشآت تتلقى . في بعض منشآت االقتصاد االجتماعي التي ال تبغي الربح محدودة في العضوية النقابية،

يبيك، لتقديم المساعدة في أعمال النظافة بشكل أساسي إلى المسنين من المواطنين الدعم من حكومة آ
غير أّن مبادرات المفاوضة الجماعية محدودة، بسبب وجود هيكل . واألشخاص الذين يعانون من إعاقات خفيفة

ن تفرضه أجور محدد يشمل اسهامًا نقديًا حكوميًا عن آل ساعة عمل، باإلضافة إلى حد أقصى لما يمكن أ
وبعبارة أخرى، ال تجد النقابات الكثير للتفاوض . منشآت االقتصاد االجتماعي على المستفيدين من خدماتها

وقد تعرضت منشآت االقتصاد االجتماعي . بشأنه، فيما يتعلق باألجور، آما أن دوران الوظائف مرتفع نسبيًا
ة فيما يتعلق بمعظم خدمات تنظيف المنازل بعد أن لبعض االنتقادات إذ إنها أدت إلى االستعانة بمصادر خارجي

  العامةآانت تلك الخدمات مدمجة في خدمات الرعاية الصحية المجتمعية التي تديرها السلطات 
وعلى الرغم . ٨

ضمان ظروف عمل معقولة؛ زيارة منازل الزبائن : من ذلك، يوفر النظام في حد ذاته هيئة فاعلة ثالثة بهدف

                  
  .M. Hosmer Martens and S. Mitter: op. cit., pp. 51–52  :انظر   ٦
  :انظر   ٧

United Steelworkers (USW) press release: “New association for home workers in Ontario”, 10 June 2008, at 
www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2008/10/c2502.html. 

  :انظر   ٨
Y. Vaillancourt et al. : L’économie sociale dans les services à domicile (Presses universitaires du Québec, 2003). 
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ظروف العمل؛ اتخاذ ترتيبات إليجاد عمل جديد للعامل في حال نشوء نزاعات أو تعسف؛  للتحقق من مالءمة
  .التأآد من عدم سمّية المواد التي يستخدمها العمال المنزليون

وبالرغم من العوائق التي تواجهها العضوية النقابية والمفاوضة الجماعية، أنشأت النقابات في أرجاء  . ٢٧٨
وتجدر اإلشارة، . ومات للعمال المهاجرين، بمن فيهم العاملون في الخدمة المنزليةمختلفة من العالم مراآز معل

بين اتحاد عمال آوستاريكا  ٢٠٠٦ديسمبر / في هذا الصدد، إلى اتفاق التعاون الذي تم إبرامه في آانون األول
Rerum Novarun ،واتحاد عمال نيكاراغوا ،Sandinistaإلنشاء مرآز ، ، واالتحاد الدولي لنقابات العمال
ويعترف هذا االتفاق بأهمية توطيد العالقات الثنائية والتضامن الدولي من أجل الدفاع عن . دعم نقابي للمهاجرين

آما يعزز استثارة الوعي من خالل . العمال المهاجرين الذين يعانون من التهميش والعنصرية وآراهية األجانب
عاون بين منظمات أصحاب العمل في آال البلدين، من أجل ضمان تدريب نقابات العمال وتحسين التواصل والت

ويرآز االتفاق آذلك على إقامة روابط واضحة بين . ظروف عمل أفضل ومكافحة استغالل العمال المهاجرين
  .أمانات الجمعيات النسائية في آال البلدين وضمان التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة

 ماليزيافي اليد العاملة المهاجرة بين مؤتمر نقابات العمال  بشأناتفاق شراآة لمدة عامين  تم توقيعو . ٢٧٩
طالع العمال إ علىاالتفاق النقابات  شجعوي. ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول ١٧في  إندونيسيافي ومؤتمر نقابات العمال 

تعزيز على ، وعلى السواء المقصدالمساهمة اإليجابية التي يأتي بها العمال المهاجرون في بلدي المنشأ وعلى 
ويكمن أحد أهداف نقابات العمال في اتخاذ التدابير الفورية وحل . االتفاقات الجماعية وتحسين مستويات المعيشة

  .المشاآل بالنيابة عن العمال المهاجرين

 مالالعلقد لعبت اتحادات نقابات العمال، على المستوى الدولي، دورًا مهمًا في الدفاع عن حقوق  . ٢٨٠
لتبغ وآان االتحاد الدولي لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وتوريد األطعمة وا. المنزليين

المتصلة بها في طليعة مثل هذه المبادرات، باالستناد أساسًا إلى دعم آٍل من الهيئة الدولية  العمال رابطاتو
تحاد الدولي لرابطات عمال األغذية والزراعة والفنادق وأنشأ اال. الدولية اتللخدمات العامة وشبكة االتحاد

وذلك من خالل  لتقديم الدعم دوليةالمتصلة بها شبكة  العمال رابطاتلمطاعم وتوريد األطعمة والتبغ ووا
باإلضافة إلى ذلك، آان من بين األعضاء المنتسبين إلى  "٩حماية العمال المنزليين"مشروعه الدولي المعنون 

وتجهيز األغذية وتوريد  لزراعةاالتحاد النمساوي ل اتحادات تمثل العمال المنزليين، من بينها هذا االتحاد
 اتاألطعمة، واالتحاد األلماني لعمال تجهيز األغذية وتوريد األطعمة، واالتحاد اإليطالي للعمال في قطاع

وقد تعاون االتحاد الدولي . ١٠يينالعمال المنزلاتفاقات جماعية تشمل  تالتجارة والسياحة والخدمات، وقد أبرم
 العمالةالنساء في "رابطة ، بما فيها العمل المنزليمؤخرًا مع جهات فاعلة رئيسية من المجتمع المدني في مجال 

 إنشاءوالشبكة الدولية إلعادة هيكلة التعليم في أوروبا، بهدف  "في الطريق إلى العولمة والتنظيم: ةغير المنظم
منظمات  وإقامة الصالت مع تخطيطالوتتضمن أهداف هذه الشبكة . ات هيكلية مفتوحةشبكة دولية جديدة ذ

حجم  وإدراكوأفرقة الدعم في آافة أرجاء العالم من أجل تعزيز عملية جذب االنتباه إليها  العمال المنزليين
تسهيل تبادل ، وتشجيع مشارآتها في الشبكة والعمال المنزليينبذلها للدفاع عن حقوق  سبقالجهود التي 

عقد استخدام نموذجيًا  ونشر وفي أوروبا، أعد االتحاد األوروبي لنقابات العمال. المعلومات واالستراتيجيات
  .١١للعمال المنزليين

في  منح القدرات للعمال المنزليينسيتم مناقشة الدور المهم الذي لعبته منظمة العمل الدولية في و . ٢٨١
  .التاسعالفصل 

روايات بصيغة  منالعديد منها  استمدلة عديدة أخرى من آافة أرجاء العالم، أمث إيرادمن الممكن و . ٢٨٢
ومن . ١٢لدى األسر /المتكلم ُجمعت في تقرير وضعته مؤخرًا الشبكة الدولية للعاملين في الخدمة المنزلية

سنح عندما تالحرية النقابية وفي المفاوضة الجماعية يسعون إلى ممارسة حقهم في  العمال المنزليين الواضح أن
 الذين يتقاسمون معهم العمال المنزليينويبدو أنهم يفضلون أن ينظموا أنفسهم مع أقرانهم من . لهم الفرصة
ألنه من الممكن أال تكون النقابات التقليدية و - التعبير عن الرأي التي تتأتى عن إمكانية  الذاتية القوةالخبرات و

لكّن الوقت حرج ألّن النقابات الدولية . مكانة التي يستحقونهاال أقرت بهم سريعًا ومنحتهمفي الماضي قد 
                  

  .ILO: “Domestic work”, in Labour Education, 2007/3-4, No. 148–149  :انظر   ٩
  .M. Hosmer Martens and S. Mitter: op. cit., p. 52:  انظر   ١٠
  :انظر   ١١

ETUC: “Out of the shadows: Organising and protecting domestic workers in Europe: The role of trade unions”, at 
www.etuc.org/a/2809. 

  .IRENE and IUF: op. cit:  انظر   ١٢
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 من أجل تنظيم أنفسهم العمال المنزليونواإلقليمية والوطنية تظهر بشكل متزايد تضامنًا مع الجهود التي يبذلها 
  .وضمان حقوقهم في العمل واحترامها

  الدور الحاسم الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية 
  آلخرون في المجتمع المدنيواألعضاء ا

هم اتهيكليات اتحاد ال تعتمدإن التحديات التي يواجهها العاملون في الخدمة المنزلية متعددة األوجه و . ٢٨٣
المنظمات غير الحكومية وغيرها  المقدم من النقابات واالتحادات القائمة فحسب، بل المقدم آذلك منعلى الدعم 

ث الهامة والعمل االستراتيجي للمنظمات الدولية غير الحكومية، البحو أسهمتلقد و. من منظمات التضامن
النساء في "السيما مرصد حقوق اإلنسان والجمعية الدولية لمكافحة الرق، إلى جانب شبكات دولية من قبيل 

إسهامًا والشبكة الدولية إلعادة هيكلة التعليم في أوروبا،  "في الطريق إلى العولمة والتنظيم: ةغير المنظم العمالة
وشددت هذه المنظمات غير الحكومية، على . في مختلف أرجاء العالم للعمل المنزليفي فهم البعد المعقد  يعتد به

وعلى عمل األطفال في الخدمة المنزلية وعلى  عمل المنزليوجه الخصوص، على المهاجرين العاملين في ال
جار باألشخاص وعلى آيفية فهم هيكلية االقتصاد غير والعمل الجبري واإلت عمل المنزليالروابط القائمة بين ال

لتعزيز عمليات اإلصالح التشريعي  الجهود التي تبذلها هذه المنظماتوفي إطار . نوع الجنس حسبالمنظم 
بإيالء هذه المسائل آل  والتابعة لألمم المتحدةوالسياسي المفيدة، قامت بإقناع هيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية 

وآانت في األساس قد قبلت التحدي الكامن في الوصول إلى آلية الحرية النقابية المفاوضة . لذي تستوجبهاالنتباه ا
  .على نحو فعال الجماعية

ومن بين الكثير من األمثلة األخرى، . دورًا مهمًا هي األخرى لعبت المنظمات غير الحكومية المحليةو . ٢٨٤
أعدها مرآز  ،مهمة هااتيجية وقائية غير مألوفة ولكنإلى استر ةالعمل الدولي منظمةتشير إحدى دراسات 

Emmanuel  وتهدف هذه االستراتيجية إلى . البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالفي السنغال، بمشارآة
بالحياة الريفية  ةنتهي والمرتبطالمهام الشاقة التي ال تالحد من نزوح النساء إلى المناطق الحضرية هربًا من 

تعتمد في المناطق الريفية من خالل وضع هيكليات  عمل المنزليوقد تمّكن المرآز من تخفيف عبء ال. ورتابتها
مصادر بديلة  أنشئتآما . الطعام إلعداد، من قبيل إنشاء الطواحين إلعفاء النساء من طحن الحبوب على اآلالت
أيضًا آوسيلة لتحذير  والمستخدمةاب مخصصة للشبالطائفة من األنشطة الرياضية والثقافية  اعتمدتللمداخيل و

  .الناس من مخاطر النزوح إلى المدن من دون معرفة ماذا ينتظرهم هناك

  االعتراف القانوني بالحرية النقابية والحق 
  في المفاوضة الجماعية

إلى تجاهل حقوق نقابات العمال،  عمل المنزلي تنزعالمتعلقة بال أن اللوائحهناك مشكلة آبرى تكمن في  . ٢٨٥
إلبطال اتفاق  ٢٠٠٤في البرازيل عام " آامبيناس"في القرار الذي أصدرته محكمة  في النص، سابقًا تبينما آ

  .المنزليين مالجماعي تم التفاوض بشأنه بين أصحاب العمل ونقابات الع

في  من حقهم العمال المنزليينأن البلدان التي تحرم تشريعاتها تؤآد على لجنة الحرية النقابية  ولم تنفك . ٢٨٦
 .١٣)١-٨انظر اإلطار (اإلجراءات الضرورية لضمان حصولهم على هذا الحق  ينبغي أن تتخذالتنظيم، 

                  
 ,ILO: Freedom of association and collective bargaining, Report III (Part 4B) (General Survey), ILC, 81st Session :انظر   ١٣

Geneva, 1994, para. 59. 



 تفعيل العمل الالئق: التنظيم الجماعي للعمال المنزليين

77  

 

  ١-٨اإلطار 
  والعمال المنزليونلجنة الحرية النقابية 

لجنة الحرية النقابية في منظمة العمل الدولية، أشار اتحاد العمال في  المعروضة على ٢٤٧٧في القضية رقم 
، وافق مندوبوه على إدخال إصالحات على نظامه الداخلي للسماح للعاملين في ٢٠٠٦أنه في عام  إلى األرجنتين

، الحصول على اإلقرار وعندما طلبت اللجنة من األرجنتين الرد على طلب االتحاد. االنتساب مباشرةبالخدمة المنزلية 
العمل حق وضع النظام الداخلي، بما في ذلك  تخول العمال وأصحاب ٨٧من االتفاقية رقم  ٣المادة  اللجنة أناعتبرت 

  .العامةالحق في االنتساب مباشرة إلى االتحادات أو االتحادات 
 العمال المنزليينتنطبق على ال  ٨٧االتفاقية رقم  ، أعادت اللجنة التأآيد على أن١٩٠٠وفي القضية رقم 

عمل العالقات لوضع نظام  أن) أونتاريو(أآيد آندا ردًا على تو. فحسب، بل ينبغي لهم أن يستفيدوا من ضماناتها آذلك
التي  المنظمةيتمتع بآلية لحل النزاعات الجماعية أمٌر ال يتالءم مع أماآن العمل غير الصناعية بسبب الطبيعة غير 

واسطة ب العمال المنزليين ظروف لإلعانات، لم تطلب اللجنة من الحكومة تنظيم المتدنيتتسم بها القوى العاملة والحد 
  .طلبت اعتماد الئحة مخصصة لهمجميع العمال اآلخرين، بل على الصك التشريعي نفسه الذي ينطبق 

، ويعترف اليوم عدد من الدول األعضاء في منظمة في هذا المجاللقد تحقق تقدم آبير في التشريعات  . ٢٨٧
في جمهورية آوريا، على سبيل و. في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية يينلالعمال المنزالعمل الدولية بحق 

من الدستور معايير العمل األساسية، بما في ذلك الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية  ٣٣المثال، تشمل المادة 
تعديل عالقات  التنفيذي، أي قانون قانونالفي إطار  لعمال المنزليينلواإلجراءات الجماعية، وقد تم تسجيل اتحاد 

من مدونة الممارسات  ١٢-٥وفي أيرلندا، يذّآر القسم . ١٩٩٧مارس / آذار ٢٧بتاريخ  مالنقابات الع و العمل
أصحاب العمل أنه، تماشيًا مع القانون األيرلندي، ال يمكن لصاحب عمل أن يقّيد حق المستخدم في االنتساب إلى 

 ٢- ١ب إلى نقابة عمال في القسم ؛ ويعاد تأآيد الحق في االنتساالعائد له نقابة عمال تماشيًا مع الحق الدستوري
من العقد النموذجي أّن العمال المنتسبين  ١١، تؤآد المادة )جنيف(وفي سويسرا . من مدونة الممارسات نفسها

  .بسبب ذلك للتمييز أو التسريح يجوز أن يتعرضوا إلى نقابات أو العمال الذين يدافعون عن حقوقهم ال

طريقة إنفاذ الحقوق اإلسمية للعمال لتحدي األآبر في معرفة وفي مجال المفاوضة الجماعية، يكمن ا . ٢٨٨
تحدة لقد تمت مناقشة الوضع في آندا والواليات المو. الذين يعيشون في عزلة نسبية في منازل خاصة المنزليين

ضمنيًا العاملين في الخدمة  على صعيد الواليات، تشريعات العالقات الصناعيةوفي أستراليا، تشمل . أعاله
وفي تايلند، تقضي المادة . تنفيذ هذا الحق طريقة، لكنها ال تعالج القضائية نزلية في العديد من االختصاصاتالم
  .من قانون عالقات العمل أن يكون العمال من الجنسية التايلندية ليحق لهم االنضمام إلى نقابة ٨٨

لتي نجحت في االعتراف بالحرية فالدول األعضاء ا. تتطلب االستجابة لهذا التحدي نوعًا من االبتكارو . ٢٨٩
االعتراف بحق التنظيم  مجرد النقابية للعاملين في الخدمة المنزلية وبحقهم في المفاوضة الجماعية لم تتوقف عند

  .أن يمارسوا تلك الحقوق فعليًامن ، العمال المنزليينالعمال المستضعفين، مثل  تمّكنفحسب، بل وضعت آليات 

اح على وجه الخصوص حتى اآلن سمحت لجمعيات العمال وجمعيات النماذج التي عرفت النجو . ٢٩٠
المفاوضة جماعيًا، ووّسعت نطاق االتفاقات الناجمة عنها لتشمل العاملين في الخدمة المنزلية بأصحاب العمل 

هيكلية جانب الهام في وال. وهذا هو النهج المتبع في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا. في مختلف األراضي المشمولة
موازنة  على التفاوض، وبالتالي قادرة علىعمل هو وجود منظمات أصحاب العمل في هذه البلدان  قاتعال

  .العمال المنزليينبالنيابة عن  تتصرفالنقابات التي 

بدأت عملية و. التنفيذويظهر مثال من الواليات المتحدة العالقة القائمة بين جهود التنظيم وتشريعات  . ٢٩١
بين  قيع عقود نقابيةوتم تو ١٩٩٧و ١٩٩٣، وأصدرت القرارات بين عامي ١٩٩٣و ١٩٨٧التنظيم بين عامي 

لكن . على ما ذآر تتفاوت معدالت األجور بشكل آبير غير أنها تبقى منخفضة نسبيًاو. ٢٠٠٠و ١٩٩٧عامي 
باعتبارها ليها عالجت المسائل المعقدة بشكل ابتكاري واستراتيجي، وُينظر إ لقيت استحسانًا ألنهاجهود التنظيم 
 ).٢-٨انظر اإلطار (، بمن فيهم العاملون في مجال رعاية األطفال الرعاية اآلخرين عمالنموذجًا لتنظيم 
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   ٢-٨اإلطار 
  العاملون في المنزل ينظمون أنفسهم في الواليات المتحدة

توفير الرعاية يضطلعون بالمسؤولية األساسية في  مجال تقديم الرعاية في المنزل، وهمن في تمّكن العاملو
 نقابة بنجاح في آاليفورنيا من خالل تطبيق استراتيجية استفادت من ترويج المنظماتإلى للمسنين، من االنتساب 

قل المعلومات شفهيًا انتوباإلضافة إلى . الصناعية ومؤتمر المنظماتالمحلية التي أشاد بها اتحاد العمل األمريكي 
مراآز رعاية المسنين وعيادات ء النقابة المنازل، شمل هذا اإلجراء زيارة أعضاوالمكالمات الهاتفية والزيارات إلى 

وشملت استراتيجية تنظيم الجمعيات الشعبية تقديم الدعم إلى العمال وإنشاء مرآز خاص . األطباء واألسواق والكنائس
وما . يادة الحد األدنى لألجورز بالعمال الستقبال األعضاء الجدد، إلى جانب إطالق حملة على نطاق الوالية من أجل

ن آان يتم الوصول إلى العمال، لم يكن يتطلب األمر الكثير إلقناعهم باالنتساب إلى النقابة، خاصة أّن األجور آانت أ
 ١٩٨٧عامل في أقل من ستة أشهر بين عامي  ١٢٠٠٠وفي لوس أنجلوس وحدها، مثًال، انضم . آنذاك متدنية

لالتحاد الدولي لعمال الخدمات العامة يضم حوالي التابع  434Bالمرآز الفرعي آان  ١٩٩٩وبحلول عام  ١٩٨٨و
  .١عامل ٧٤٠٠٠

ورآز العنصر الثاني لالستراتيجية على اإلصالح القانوني لتحديد صاحب العمل الذي يمكن أن يحصل معه 
في آاليفورنيا، ويبلغ عددهم  وبما أّن غالبية العمال. ورغب االتحاد في أن يكون صاحب العمل إدارة عامة. التفاوض
ة مكتب تابع ، وهم يتلقون أجورهم بواسطالعامالت في الرعاية المنزلية عامل، من األقليات اإلثنية والنساء ٧٤٠٠٠
ثم من المحاآم  ، أوًال من خالللالتحاد الدولي لعمال الخدمات العامةالتابع  434B، فقد سعى المرآز الوالية لحكومة

وعندما أصدر . ، إلى إنشاء هيئة عامة يمكن لالتحاد أن يقوم بمفاوضة جماعية معهاالجماعية غوطخالل ممارسة الض
، أصبح بإمكان ١٩٩٣لعام  ١٠٧٨و ٣٥ انونينوالق ١٩٩٢لعام  ٤٨٥مجلس الشيوخ في آاليفورنيا القانون رقم 

  .المقاطعات الفردية إصدار قرارات السلطات العامة
. نسيما المسنون والمعوقولعمال الخدمات العامة بالتحالف مع متلقي الخدمات، ال ثالثًا، عمل االتحاد الدولي

العيش في المنزل، بدًال  من المستقلين من أجل تمكين الناس مقدمي الرعايةوسعت مجموعة المعوقين إلى زيادة تمويل 
في مجال الرعاية المنزلية إلى  وقد عارض أوًال جزء من المجموعة فكرة انضمام العاملين. من تمويل مرافق الرعاية

غير أن استراتيجية التنظيم شهدت نجاحًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أّن . النقابة، خوفًا من تقليل عدد ساعات الخدمة
االتحاد استطاع أن يبرهن أن تحسين ظروف العمل بالنسبة إلى العاملين في مجال الرعاية المنزلية سوف ينعكس 

أنه الدولة بر صاحب العمل وفي حين اعُت. ة الرعاية المقدمة بالنسبة إلى متلقي هذه الخدماتبشكل إيجابي على نوعي
بتقديم الخدمات بشكٍل متفاوت، وفقًا  بعض الشيء ألغراض التنظيم، استمر متلقو خدمات الرعاية الصحية في التحكم

  .لطبيعة االتفاقات الجماعية المبرمة على مستوى المقاطعات
  :انظر   ١

L. Delp and K. Quan: “Homecare worker organizing in California: An analysis of a successful strategy”, in 
Labor Studies Journal, No. 27, 2002. 

  العمال المنزليينتعاونيات 
عتقدون العمال المنزليين يالعديد من المسؤولين عن تنظيم  فإنمهمة،  آنفة الذآر المبادرات لئن آانت . ٢٩٢
في  يتجلىويمكن للتعاونيات، آما . هي من خالل تعاونيات العمال مالالطريقة األنجع لتنظيم هؤالء الع أن

أن تخلق هيكليات تسمح للعاملين في الخدمة المنزلية أن  ،)١٩٣رقم ( ٢٠٠٢توصية تعزيز التعاونيات، 
  .ة وتعزز التضامنالعزلة اليومي تكسروهي . وأوقات عملهم يتحكموا بحياتهم العملية

وفي الواليات . في آافة أرجاء العالم العمال المنزليينالنموذج التعاوني المطبق على  وجرى اختبار . ٢٩٣
في ماريالند، تقوم المنظمات المحلية، من قبيل اتحاد النساء في ماريالند، . المتحدة، تجدر اإلشارة إلى مثالين

تحسين ظروف جميع العمال؛ وهي تسعى أيضًا إلى الوصول  سعيًا إلى ،بتشكيل تعاونيات خاصة بمكان العمل
 ،يسعى اتحاد النساء في ماريالندو. بحقوقهم بلغتهم األم الناطقين باللغة اإلسبانية لتوعيتهم العمال المنزليينإلى 

نسبة إلى توفير العمل الالئق ألعضائه من خالل اقتراح خدمات التنظيف في النهار؛ وتوَزع  باعتباره تعاونية،
التي  ،"ال ميسا"وفي نيو مكسيكو، تقدم تعاونية . ١٤في المائة من العائدات على منظمات العدالة االجتماعية ١٠

. وظائف بدوام آامل أو جزئي في مجال تنظيف المنازل أو المكاتب أو الساحات العامة عمال منزليونيديرها 
نها رسمًا بالساعة ولكنها تستطيع وضع المعايير تفرض على زبائفربح،  وتتبع التعاونية نموذجًا غير هادف

  .١٥وتأمين مستوى معين من الحماية فيما يتعلق بظروف عمل العاملين في الخدمة المنزلية

                  
  :انظر   ١٤

J.M. Zarembka: “America’s dirty work: Migrant maids and modern-day slavery”, in B. Ehrenreich and A. Russell 
Hochschild, Global Woman, p. 152. 

  :انظر   ١٥
C.A. Castro: “Dying to work: OSHA’s exclusion of health and safety standards for domestic workers”, in The 
Modern American, Apr. 2008, p. 7. 
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 واتـر سنـذ عشـمنخند  في مدينة جهار Nirmala Niketanتعاونية في الهند، أنشئت و . ٢٩٤
زل ـي منـن فـويعش زليـل المنـعمي الـل فـمتحدرات من القبائل، يعملن بدوام آام  نساء  يد  على

  لفتيات والنساء للدفاع عن حقوقهنا التعاونية  هذه تنظمو .العمل أصحاب

 لم عمل المنزليوبما أّن ال. ١٦
  رآةـن شـزءًا مـة جــذه التعاونيـت هـد أصبحـة، فقـة تعاونيـا شرآـأنه ىـتسجيلها عل نـيمك مهنة رـيعتب يكن

Apna Nirman Mazdoor Cooperative Society Ltd.، جلة خاصة بعمال البناء، وشريك وهي تعاونية مس
  .ط في لجنة الحملة الوطنية الخاصة بعمال القطاعات غير المنظمةنش

 العمال المنزليينفي تأسيس منتدى  Nirmala Niketan، شارآت تعاونية ٢٠٠٣و ٢٠٠١بين عامي و . ٢٩٥
الضمان االجتماعي الخاصة بعمال القطاعات غير  آما مارست الضغوط حتى تشمل تشريعات. في دلهي

، بدأت تسعى إلى الوصول إلى منظمات أخرى تعمل في ٢٠٠٦وفي عام . المنظمة العاملين في الخدمة المنزلية
ومن بينهم عدد آبير من األطفال، غالبيتهم من الفتيات المتحدرات من  العمال المنزليينجهارخند ودلهي لحماية 

  .القبائل

عمال منزليون قرب  يديرها Mahila Sevaإلنشاء شرآة تعاونية باسم  ،١٧ل الجهود في الهندوُتبذ . ٢٩٦
العمال بمجموعة من  Mahila Sevaوتتمتع . للعاملين في الخدمة المنزلية Karnataka نقابةرتبط ببنغالور وي
أصحاب العمل  وهي شرآة غير تجارية تستلزم من. مستخدمين بدوام جزئي أو آاملالالمهرة  نالمنزليي

ويتوجب على صاحب . أدنى لألجور وفترة راحة إلزامية أسبوعيًاحد  ينص على والمستخدمين االمتثال لعقد
 خمسةالعمل أن يؤمن اشتراآًا في إحدى وسائل النقل العمومية في حال آانت المسافة إلى مكان العمل تتجاوز 

للعاملين في الخدمة  Karnataka نقابةقوم كن أن تويم. ظروف عمل مالئمةآيلومترات، باإلضافة إلى توفير 
  .المنزلية بتدريب العمال على إدارة الشؤون المنزلية

من خالل التنظيم  بحياتهم العمليةعمومًا أن يمثلوا أنفسهم وأن يتحكموا  للعمال المنزليينختامًا، يمكن و . ٢٩٧
. امهم بذلك ممكنًا فقط في ظالل القانونال يزال قيفي أرجاء عديدة من العالم، و. في حال سنحت لهم الفرصة

في الحرية النقابية والمفاوضة  العمال المنزليينالدول األعضاء تعترف بشكل متزايد بحق  وفي حين باتت
 ملموسة في مجالمساعدة حاجة إلى بي هفالجماعية بتوجيه من هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية، 

ويمكن لصك . ممارسة حقوقهم بشكل فعال للعمال المنزليينت مفيدة تضمن التعاون التقني لوضع استراتيجيا
 .دولي أن يقوم مقام دليل قّيم في هذه العملية

  

                  
  .S. Madhok: “Trafficking women for domestic work”, in Infochange women (Pune, India), Apr. 2008:  انظر   ١٦
  .Domestic workers form cooperative”, in The Hindu (Chennai, India), 26 Dec. 2007“:  انظر   ١٧
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  التاسعالفصل 

  ة ـل الدوليـة العمـمنظممبادرات 
  والمبادرات الدولية األخرى

حقبة  إلى ل المنزليعمالتي تضطلع بها منظمة العمل الدولية في مجال ال تعود جذور المساعدة التقنية . ٢٩٨
باعتبارهم من فئات  العمال المنزليينالفترة، أشارت المنظمة إلى  تلكخالل . الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

واستمر هذا االهتمام . العمال المستبعدين من قوانين العمل والضمان االجتماعي في ظل نظام الفصل العنصري
خاص خالل انعقاد الدورة الثمانين برز بشكل هاء الفصل العنصري، وفي جنوب أفريقيا بعد انت عمل المنزليبال

التابعة  ،للجنة مناهضة الفصل العنصري ةالسابع لجلسةالتي استضافت ا ،١٩٩٣لمؤتمر العمل الدولي في عام 
القطاع العاملين في الخدمة المنزلية والعاملين في القطاع العام و وشددت اللجنة على أن .١لمنظمة العمل الدولية

انطالقًا من و. نطاق تطبيق التشريعاتالزراعي غير مشمولين باألحكام القانونية ذات الصلة ودعت إلى توسيع 
 أقاليمفي بلدان و عمل المنزليليشمل الشواغل حول ال منظمة العمل الدوليةضطلع به نا، توسع نطاق العمل الذي ته

. اليد العاملة المهاجرة والعمل الجبري وعمل األطفال: هي زة،متمايأخرى، مع الترآيز على ثالثة مجاالت اهتمام 
 عمل المنزليال" انحجاب: "، أال وهيويشير هذا القسم إلى ثالثة مواضيع يرتكز عليها جزء آبير من هذا العمل

  .للعمال المنزليينوالثغرة القائمة ين القانون والممارسة والتنظيم الجماعي 

  عمل المنزليال" انحجاب"
محجوبة وغير ومصالحهم  العمال المنزلييناحتياجات  تكونأشير إليه في هذا التقرير، غالبًا ما  آما . ٢٩٩
ولهذا السبب، تمحور معظم عمل منظمة العمل الدولية حول تحسين . آليًا في نقاش السياسة العامة مدمجة

ين في الخدمة المنزلية العامل حجم ومواصفاتمن خالل تعزيز استثارة الوعي بشأن  عمل المنزليانكشاف ال
  .حياتهم العمليةوطبيعة 

ويتم االضطالع بهذه التوعية جزئيًا من خالل وسيلة البحوث التقليدية وتعميم نتائجها بشكل واسع فيما  . ٣٠٠
لسلسة  المنزليونعلى سبيل المثال، خضع العاملون و. الجمهور العاموبين الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية 

وأساليب التوظيف وعقود  عمل المنزلينتج عنها بيانات حول مدى انتشار ال ،٢لشرق األوسطمن الدراسات في ا
ي سات عددًا من أسباب االستضعاف الذوقد حددت هذه الدرا. عملهمالعمال وأصحاب  ومواصفاتاالستخدام، 

واالجتماعية  عماليةوال تعاني منه العامالت المهاجرات تحديدًا، واقترحت استراتيجيات لتعزيز الحماية القانونية
واسع  على نطاقآما أجرت منظمة العمل الدولية دراسات تقييم سريع . على السواء في بلدان المنشأ والمقصد

تعزيز قدرات الباحثين لمواصلة  أيضًا وشملت األنشطة البحثية .٤وغانا وإآوادور والفلبين ٣في باراغواي وبيرو

                  
  .١٨/١، الصفحة ١٩٩٣، جنيف، ٨٠، مؤتمر العمل الدولي، الدورة محضر األعمال: ليمكتب العمل الدو   ١
  .، مرجع سابقالمرأة المهاجرة في الدول العربية: منظمة العمل الدولية   ٢
  :انظر   ٣

ILO–IPEC: Perfil del trabajo infantil doméstico en Brasil, Colombia, Paraguay y Perú: Análisis de las 
metodologías de evaluaciones rápidas de situaciones (RAS), Working Paper No. 4., Vol. I (Lima, 2004). 

  :انظر   ٤
ILO–IPEC: Girl child labour in agriculture, domestic work and sexual exploitation: Rapid assessments on the 
cases of the Philippines, Ghana and Ecuador, Girl child labour studies, Vol. II (Geneva, 2004); ILO–IPEC: A 
comparative analysis: Girl child labour in agriculture, domestic work and sexual exploitation: The cases of 
Ghana, Ecuador and the Philippines, Girl child labour studies, Vol. 2 (Geneva, 2004). 



 المنزليين مالالعمل الالئق من أجل الع

 82 

عمل تدريبية دون إقليمية في  حلقةثال، تضمن مشروع في آسيا تنظيم وعلى سبيل الم. العمل في هذا المجال
الحيلولة دون استغالل األطفال في  بشأن ،شارك فيها باحثون وموظفون حكوميون ٢٠٠٤أآتوبر  /تشرين األول

  .تدريبوالقضاء عليه من خالل التعليم وال عمل المنزليال

وال يتطلب أي مهارات أو " عمل المرأة"من أشكال شكل  عمل المنزليوخالفًا للمعتقد السائد بأن ال . ٣٠١
 عمل المنزليرتديها الة وهيئاتها المكونة القيمة التي يأو تدريب فعلي، أآدت منظمة العمل الدولي حقيقية مؤهالت

ويستأثر هذا الموضوع بأهمية آبرى، على . بالنسبة إلى العائالت والعمال المعنيين وأسرهم واالقتصاد آكل
سياسات التدريب  حسينالذي يسعى إلى ت ،Argentina-Formujer األرجنتيني جمبرناالال، في إطار سبيل المث

العمال وبموجب هذا البرنامج، استفاد . الستخدام وممارسة المواطنةالقابلية ل تعزيزالتقني والمهني بهدف 
وفي البرازيل، يروج . لمنزليةمن دورات تدريبية ُنظمت حول تقنيات البحث عن الوظائف واألعمال ا المنزليون

استراتيجيات تشمل  ،برنامج العمل الالئق في باهيا وبرنامج ممارسة المواطنة للعاملين في الخدمة المنزلية
مبادرات تهدف إلى النهوض بالمؤهالت االجتماعية والمهنية التي يتمتع بها العاملون في الخدمة المنزلية 

لتشمل الحماية االجتماعية  نطاق وتوسيع عمل المنزليعلى ال الرسميابع وتحسين تحصيلهم العلمي وإضفاء الط
  .هذه الفئة من العمال

األطفال سلط الضوء على أن بعض أشكال  لالذي تقوم به منظمة العمل الدولية بشأن عم والنشاط . ٣٠٢
ياء حول موضوع تعيق نمو الطفل وتطوره، ولم تأل المنظمة جهدًا الستثارة وعي األهل واألوص عمل المنزليال

وسعى مشروع مكافحة عمل األطفال في الخدمة المنزلية في شرق أفريقيا . عمل األطفال في الخدمة المنزلية
على سبيل المثال، إلى توعية األهل واألوصياء بهذه المشكلة  ،٥)٢٠٠٥يونيه  /حزيران - ٢٠٠٣فبراير  /شباط(

تدريب الفي مناطق أخرى إلى عائالتهم بغية تشجيع  منزليعمل الاألطفال العاملين في ال إعادة وتشجيعهم على
منع أسوأ أشكال عمل األطفال في الخدمة المنزلية  بشأنوفي إطار مشروع دون إقليمي . المهاراتعلى 

ديسمبر  /آانون األول -  ٢٠٠١أبريل  /نيسان(والقضاء عليها في أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية 
في الخدمة المنزلية على مخاطر هذا العمل وعواقبه وعلى دور  العاملينئالت األطفال ، تم إطالع عا)٢٠٠٥

  .التعليم في مكافحة الفقر

مع  بالعمل المنزلي تتواءمعملية استثارة الوعي  أشكاًال ابتكارية فيمنظمة العمل الدولية  واستحدثت . ٣٠٣
مستديرة شارك فيها آبار موظفي  مائدةم تنظيم مبوديا حيث تفي آو. ت وأساليب التواصل المحليةالثقافات واللغا

وهي منظمة  - الحكومة وُبثت على محطة التلفزيون الوطنية، قامت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع لجنة األطفال 
حول األطفال العاملين في الخدمة المنزلية وعرضت أفالمًا  بإعداد برامج تلفزيونية - من المتطوعين الشباب 

فالم القصيرة حول العمل ، أنتج معهد جاآارتا للفنون سلسلة من األإندونيسياوفي . صاالت السينماتربوية في 
. المنزليين مالوأنشئت إذاعة راديو محلية في إحدى المناطق من أجل استثارة الوعي بشأن االتجار بالع المنزلي

ع على الشبكة وقصص مصورة ومعرض ، بما فيها فيلم وثائقي وموقالتوعيةووضعت تايلند مجموعة من تقنيات 
  .وتايلند حدود الفاصلة بين الولمجتمعات المحلية المهددة، آما تم توزيع مواد إعالمية على طول اللمتنقل 

  سد الفجوة القائمة بين القانون والممارسة 
حقات الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية بوجود فجوة بين المست شاطنغالبًا ما تم االعتراف في ال . ٣٠٤

عمل مشروع حول ال استعراضوعند . والمعاملة التي يتعرضون لها عمليًا للعمال المنزليين الرسمية القانونية
في آسيا، قيل إن اعتماد نهج يقوم بشكل أوسع على الحقوق من شأنه أن يكون ميزة وإنه آان  المنزلي الجبري

 تشجيع لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها، وعلى العمال المنزليينينبغي للمشروع أن يرآز بشدة على تمكين 
الضطالع بالمسؤوليات على ا األشخاص ذوي المسؤوليات، من قبيل الوزراء وأفراد الشرطة ووآالء التوظيف،

وقد ُأدرج هذا النوع من االستشراف في مشاريع أخرى حاولت أن تحّسن الحماية القانونية . الموآلة إليهم
  .ية من خالل استثارة الوعي وتقديم المشورة والمساعدة واإلصالح المؤسسيللعاملين في الخدمة المنزل

وآجزء من مشروع قامت به منظمة العمل الدولية بالتعاون مع جمعية العاملين في الخدمة المنزلية في  . ٣٠٥
ي وأصحاب العمل الذين يعملون لديهم ف العمال المنزليينآوستاريكا، تم إعداد آتيبات حول حقوق والتزامات 

ووزعت هذه الكتيبات في المتاجر الكبرى وأيام اآلحاد في األماآن العامة . مجال العمل والضمان االجتماعي

                  
  :انظر   ٥

ILO–IPEC: Combating child labour in the domestic work sector in East Africa, Final Report, June 2005; and  
Emerging good practices on action to combat child domestic labour in Kenya, Tanzania, Uganda and Zambia 
(Dar es Salaam, ILO, 2006). 
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واستكماًال لهذه الجهود، قامت وسائل . مثل الكنائس أو الساحات العامة العمال المنزليونالتي يرتادها عادة 
الفجوة القائمة بين المستحقات القانونية والعقود  وحاولت مبادرات أخرى سد. اإلعالم المحلية بنشر هذه المواد

ونجم عن مشروع في أفريقيا الناطقة باللغة . عملهمالفردية المبرمة بين العاملين في الخدمة المنزلية وأصحاب 
 التي تنطوي عليهاتزامات لحقوق واالالتحدد لعمل األطفال في الخدمة المنزلية اإلنكليزية، مثًال، مدونة سلوك 

عالقات العمل  لتنظيموتتضمن هذه المدونة عقد استخدام نموذجيًا يمكن االستناد إليه وتكييفه . هذه قة العملعال
  .الفردية

من  العمال المنزليينالمساعدة القانونية لتشمل  نطاق على توسيع الترآيزوفي عدد من المشاريع، تم  . ٣٠٦
في تايلند والفلبين، استفاد العاملون في الخدمة المنزلية . أجل مساعدتهم على المطالبة بحقوقهم القانونية وإنفاذها

، منطقة الميكونغ الكبرى دون اإلقليميةبوفي إطار مشروع يتعلق . والتثقيف بشأن الحقوقمن المساعدة القانونية 
 ُأعد ملف إعالمي حول حقوق وواجبات العمال المهاجرين ونسخة موجزة متاحة باللغات التايلندية واإلنكليزية

 والبيرمانية والكامبودية والالوسية
وآجزء  باإلضافة إلى ذلك، .ووزعت هذه الكتيبات على مكاتب التوظيف .٦

من برنامج الفلبين المحدد زمنيًا بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، أنشأ برنامج عمل يستهدف 
لمتخصصة وأرقامًا هاتفية خاصة لصالح ا الطارئة األطفال العاملين في الخدمة المنزلية شبكة من المراآز

الذين يتعرضون لسوء المعاملة في المراآز الحضرية، إلى جانب نظام  ،األطفال العاملين في الخدمة المنزلية
األطفال  العمال المنزليين وسمح هذا البرنامج أيضًا بتسجيل. وطني لتسجيل األطفال العاملين في الخدمة المنزلية

  .جتماعي على نطاق واسعالضمان اال نظام في

وفي لبنان، . همستخداممستحقات العمال المنزليين في عقود ارّآزت بعض المشاريع على ضمان و . ٣٠٧
حقوق المهاجرات العامالت في الخدمة المنزلية إلى التوصل إلى اعتراف واسع  لتعزيزمشروع  سعىمثًال، ي

. ، ووضع آليات تنظم وآاالت التوظيف واألسررينالمنزليين المهاج بحقوق العمل القانونية التي تحق للعمال
 لامالتدابير القانونية ذات الصلة حتى تشمل الع نطاق وتحقيقًا لهذه الغاية، تم وضع مشروع قانون لتوسيع

بموجب  ةالمعتمدالحقوق  أن تتجلىضمان رامية إلى  جهودالمبادرة التشريعية تترافق مع  غير أن هذه. المنزليين
، وهو معد قائم على الحقوقوتمت صياغة مشروع عقد عمل نموذجي شامل . القات العمل الحاليةع القانون في

  .عملهمالعتماده في آافة أرجاء لبنان والتوقيع عليه من جانب جميع العاملين في الخدمة المنزلية وأصحاب 

 التدابير إنفاذتوفير المساعدة والدعم للمسؤولين عن على  بعض المشاريع بشكل خاصوقد رآزت  . ٣٠٨
في الصين، ُتبذل الجهود لتحسين أخالقيات وآاالت التوظيف والحؤول دون و. عمل المنزليالقانونية المتعلقة بال

 وبّين. وآالة في مقاطعتي هونان وغوانغدونغ ٢٠٠تضم  اتصال وقد أنشئت شبكة. جرينيكة للمتتحولها إلى شر
أن المعايير التقنية  نظرًا إلىعلى المؤسسات، ودة محدممارسة ضغوط  من جملة أمور، أنه ينبغي المشروع

  .بشكل تدريجي ويفترض تحقيقهاواإلدارية التي تتوقعها منظمة العمل الدولية متطورة نسبيًا 

وانطوت على بذل القانون،  بإنفاذتمحورت الجهود األخرى حول التنظيم األوسع للمؤسسات المكلفة و . ٣٠٩
آجزء من مشروع في و .و إعادة هيكلة الوآاالت القائمةأ ليات جديدةإلنشاء آ على المستوى المؤسسي مساٍع

الدوائر والقرى  إلىالمقاطعات  من ،بعمل األطفال المعنيةمتعددة القطاعات نقلت اللجان ، مثًال شرق أفريقيا
وتندرج هذه . رصد عمل األطفال في الخدمة المنزلية واإلفادة عنه تحسين والمدارس، حتى تتمكن من

  .مرآزية في خطط تنمية المقاطعات والدوائرالال

فأحد األهداف . يبدو أن العمل على اإلصالح المؤسسي أحرز تقدمًا في أمريكا الالتينية تحديدًاو . ٣١٠
في شيلي وآولومبيا وباراغواي  "إنشاء شبكات لمكافحة استغالل األطفال والمراهقين"المنشودة من مشروع 

لمكافحة عمل األطفال  ةالفعال اتية ومؤسسية وثقافية مالئمة التخاذ اإلجراءوبيرو، مثًال، هو إنشاء أطر قانون
مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتحسين  ةالوطني التشريعاتاتساق  على ذلك انطوىو. في الخدمة المنزلية

وضع  أنهوقد اتسم هذا المشروع بعنصر ابتكاري بشكل خاص إذ . األخرى صدالتفتيش وخدمات الر تقويةو
مشروع دون إقليمي بشأن أمريكا الوسطى والجمهورية  واستلهم من. العمال المنزليينسجالت بلدية لتسجيل 

ومشروع القانون . القانون المتعلق بالطفولة والمراهقة لمراجعةتقديم مشروع قانون في آوستاريكا لالدومينيكية 
وقانوني على وجود مفتشي العمل في أماآن  منظميشمل أحكامًا حول إضفاء طابع  ،لقًامعال يزال  ، الذيهذا

وفي بنما، اعتمدت وزارة العمل خطة عمل تتعلق باألطفال العاملين في الخدمة المنزلية . العمال المنزليينعمل 
عمل  نعوفي غواتيماال، أنشئت لجنة رصد تقنية لم. المؤسسات شملت عنصرًا لتقوية ،٢٠٠٦- ٢٠٠٥للفترة 

                  
  :انظر   ٦

ILO: Reducing labour exploitation of children and women: Combating trafficking in the Greater Mekong 
subregion (Bangkok, ILO, 2008). 
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، على هفي جزء من وترافقت ببرنامج يرآزلمنزلية في المنازل الخاصة والقضاء عليه، األطفال في الخدمة ا
  .الخدمة المنزلية األطفال الضالعين في رصد

  للعمال المنزليينالتنظيم الجماعي 
إلى أنه ال بد من بذل الجهود لتسهيل التنظيم الجماعي للعاملين في الخدمة  الثامنأشير في الفصل  . ٣١١

عددًا من وقد اتخذت منظمة العمل الدولية . ل تحسين وضع هذه الشريحة من القوى العاملةالمنزلية من أج
استشرافات  واآتسبت، الخبرات وقد اآتنزت من خالل قيامها بذلك ،تحقيق هذا الهدف المبادرات الرامية إلى

  .من شأنها أن تساعدها في مساعيها لحماية هؤالء العمالقيمة 

التأآد من أن تكون المسائل المثيرة  موجهًا نحوتضطلع به منظمة العمل الدولية الذي  ولقد آان النشاط . ٣١٢
ويشكل هذا البند أحد االستنتاجات التي . مدرجة في برامج عمل منظمات العمال بالنسبة للعمال المنزليينللقلق 
قابات العمال وجمعيات والذي تعهدت فيه ن ،٢٠٠٥ديسمبر  /في آانون األول المعتمدإعالن مونتيفيديو  اآل إليه

العاملين في الخدمة المنزلية المشارآة من األرجنتين والبرازيل وبوليفيا وشيلي وآولومبيا واآوادور وباراغواي 
في جدول أعمال  عمل المنزليبإدراج موضوع ال ،وبيرو وجمهورية فنزويال البوليفارية وأوروغواي واسبانيا

  .ن حقوق متساوية وظروف عمل أفضل لهؤالء العمالالحرآات النقابية الوطنية من أجل ضما

وسلطت مبادرات أخرى الضوء على تعزيز قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على  . ٣١٣
العمل في آمبوديا، أذآت النقابات وعي أعضائها بشأن و. أخرى بأساليبومساعدتهم  العمال المنزليينتمثيل 
وضعت سياسة قطرية  ،ابات معنية بعمل األطفال في الخدمة المنزليةوأنشأت لجنة مشترآة بين النق المنزلي

جمعها ووفي الفلبين، تم بذل الجهود لالعتراف بالنقابات الوطنية للعاملين في الخدمة المنزلية . حول هذه المسألة
أوسع نطاقًا جزءًا من مبادرات  العمال المنزليينوفي بعض الحاالت، شكلت الجهود المبذولة لتنظيم . في اتحاد

لشرآاء قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لحول االقتصاد غير المنظم، آما هي الحال في غرب أفريقيا حيث 
  .االجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني التي تنظم العاملين في القطاع غير المنظم

 مال المنزليينللعمنظمة العمل الدولية الدعم أيضًا في مجال إنشاء النقابات المخصصة  وقدمت . ٣١٤
في . وقد نجم عن ذلك عدد من المبادرات التي استهدفت مباشرة العاملين في الخدمة المنزلية. واستدامة عملها
والعمال في  العاملين في قطاع الحماية والفنادق والخدمة المنزلية يا المتحدة، مثًال، تعاونت نقابةجمهورية تنزان

 لامإنشاء مجلس قطاعي معني بالحد األدنى لألجور لصالح العمع الحكومة على  ،القطاعات ذات الصلة
، وأطلقت حمالت توعية الستثارة الوعي بهذا العمل وإطالع العاملين في الخدمة المنزلية على حقوقهم المنزليين
ريكا العاملين في خدمة المنازل في أم رابطة وفي أمريكا الالتينية، تعاونت منظمة العمل الدولية مع. القانونية

  .عمل المنزليمجموعة واسعة من المبادرات التكميلية حول ال تي وضع، التالالتينية ومنطقة الكاريبي

سلطت خبرة منظمة العمل الدولية الضوء على أهمية تبادل المعلومات والخبرات فيما بين نقابات و . ٣١٥
 ،٢٠٠٦فبراير  /نيف في شباطعمل أقاليمية في ج حلقةونظمت . العمال وبين هذه النقابات والمنظمات األخرى

، وشددت على دورها في ضمان االعتراف إزاء العمل المنزليالنقابات  بّينت النهج المشترك الذي تنتهجه
آما ظهرت . بالعاملين في الخدمة المنزلية وحمايتهم ووضع آليات للمفاوضة الجماعية وإطالق حمالت توعية

الفلبين، مثًال، أآد مشروع يهدف إلى تنظيم العاملين في الخدمة ففي . ضرورة إنشاء تحالفات مع منظمات أخرى
 العمال المنزليينالمهاجرين ومجموعات  العمال المنزليينالمنزلية الحاجة إلى إقامة روابط بين مجموعات 

الهيئات الشراآات بين نقابات العمال و لتقويةوفي أوغندا وزامبيا، تم بذل الجهود . نقابات العمال وبينالمحليين، 
وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، أنشأت نقابة العاملين في قطاع الحماية . الحكومية والمنظمات غير الحكومية

وحدات خاصة بعمل األطفال في الخدمة المنزلية  ،والفنادق والخدمة المنزلية والعمال في القطاعات ذات الصلة
ل بشكل وثيق مع اإلدارات المحلية والدوائر عمى وصوًال إلى المستوى الوطني، وهي تمن مستوى القر

  .الحكومية األخرى وأقسام الشرطة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي
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  إجراءات دولية أخرى بشأن العمال المنزليين
الوعي حول  التي شارآت في استثارة ،لم تكن منظمة العمل الدولية الوآالة الوحيدة في األمم المتحدة . ٣١٦

، فقد تناول هذا الموضوع عدد من التقارير والمنشورات التي أعدتها هيئات منزليالعمل المشاآل المرتبطة بال
  .مختلفة في األمم المتحدة

تعليقاتهم  المعنيين بحقوق اإلنسان للمهاجرين، ن في األمم المتحدةعدد من المقررين الخاصي آما قدم . ٣١٧
، لحظت المقررة الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان للمهاجرين أنه أصبح من ٢٠٠٤وفي عام . على هذا الموضوع

من التقدم  في هذه البلدانلمرأة لتمكين االمهاجرين في البلدان المتقدمة،  المنزليين الصعب االستغناء عن العمال
المهاجرين فئة  المنزليين وقد رآزت المقررة على عدد من العوامل التي تجعل العمال .في العمل والمجتمع

ضعيفة جدًا، وقدمت مجموعة من التوصيات إلى دول المنشأ ودول المقصد حول التدابير الواجب اتخاذها 
رآزت آذلك و .٧وحتى عودتهم إلى ديارهم تعيينهملضمان حماية هؤالء العمال في آافة مراحل الهجرة، منذ 

في  .يف والقنصليات بعمليات رصد مالئمةعلى ضرورة وضع آليات مراقبة وقيام الحكومات ووآاالت التوظ
التي تعيشها  شاقةظروف العمل ال إندونيسياة بعد زيارة الخاص ةالمقرر ت، وصف٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول

 أثارت في حين ،٨اإلندونيسيةتوصيات إلى الحكومة  قدمتالنساء المهاجرات العامالت في الخدمة المنزلية و
  .٩النساء المهاجرات اللواتي يعملن في الخدمة المنزلية في البحرين معاملةمسألة سوء مقررة خاصة أخرى 

وفي . حول هذا الموضوع القضاء على التمييز العنصرياألمم المتحدة المعنية بلجنة  ولقد نشطت . ٣١٨
، بعد النظر في تقريرها المرحلي المتعلق بلبنان، أعربت عن قلقها البالغ حول ما يعانيه ٢٠٠٤مارس  /آذار
قانون  يستفيدون تمامًا من حمايةالذين ال  -  المنزليون لامسيما الع ال - عمال المهاجرون على أرض الواقع ال

  .١٠العمل

ة في األمم المتحدة، بالتعاون مع اليونيسف، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعي، قدمت ٢٠٠٦وفي  . ٣١٩
د استعرضت الوثيقة المشاآل الرئيسية وق .١١األطفال واستغاللهم المنزليينالعمال  استضعافوثيقة حول 
سيما فيما يتعلق بالعمال الشباب، وأعدت قائمة بالتدابير التي يمكن اتخاذها  ، والعمل المنزليالمرتبطة بال

  .لحمايتهم

بالتعاون مع منظمات مختلفة، على معالجة المشاآل المرتبطة بشكل مباشر  أيضًا عملت اليونيسف و . ٣٢٠
الوآالة الوطنية النيجيرية المعنية بحظر االتجار  جهودها مع المنظمة ضافرتو. منزليعمل الأو غير مباشر بال

بعائالتهم،  من العمال المنزليينشمل ضحايا االتجار  باألشخاص وغيرها من المسائل ذات الصلة من أجل لّم
وفي ليسوتو،  .١٢يةووفرتا دروسًا في مجال التدريب المهني ومحو األمية لمئات العاملين في الخدمة المنزل

دراسة استقصائية أظهرت التحديات الخطيرة التي يواجهها األطفال الذين يجدون أنفسهم  إجراء اليونيسف عتر
فيروس نقص المناعة  بها مرغمين على قبول مختلف أشكال العمل لتأمين معيشة عائالتهم التي فتكأآثر فأآثر 

                  
اجرون : محددة من الجماعات واألفراد فئات :األمم المتحدة   ٧ ابريَ      العمال المه يدة غ ررة الخاصة، الس ه المق ر أعدت ّال ردريغس  ، تقري

  ).E/CN.4/2004/76الوثيقة، ( ٢٠٠٤، جنيف، ٦٠لجنة حقوق اإلنسان، الدورة ، ٢٠٠٣/٤٦بيساّرو، عمًال بقرار لجنة حقوق اإلنسان 
  :انظر   ٨

UNOG: “Special Rapporteur on human rights of migrant ends visit to Indonesia”, 27 Dec. 2006, at 
www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/87B80737ACF31E93C1257251004FD873?OpenDocument. 

ان      ٩ وق اإلنس رين لحق ز البح دة : "مرآ م المتح ار         : األم حايا االتج ان لض وق اإلنس ب حق ة بجوان ة المعني ررة الخاص ر المق تقري
  .www.bahrainrights.org/en/node/385:  على العنوان، ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٧، "باألشخاص

ز العنصري        : لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري    ١٠ ى التميي ة بالقضاء عل ة المعني تنتاجية للجن  مالحظات اس
  ).٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٨، نيويورك(
  :انظر   ١١

C. Flores-Oebanda: Addressing vulnerability and exploitation of child domestic workers: An open challenge to 
end a hidden shame, Expert Group Meeting organized by the UN Department of Economic and Social Affairs, 
Division for the Advancement of Women, in collaboration with UNICEF at the UNICEF Innocenti Research 
Centre, Florence, 25–28 September 2006. 

  :انظر   ١٢
United Nations Integrated Regional Information Network (IRIN): “Nigeria: Domestic workers or modern day 
slaves?”, 21 Sep. 2006, at wow.gm/africa/niger/article/2006/9/21/nigeria-domestic-workers-or-modern-day-
slaves. 
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وزارة التربية بالمعدات، آما تقدم لها المساعدة والمشورة من وفي غينيا، تزود اليونيسف  .١٣اإليدز /البشرية
  .١٤عن الخدمة المنزلية ستبعدهنأجل ضمان تزويد الفتيات بالمهارات والمعارف التي 

، ٢٠٠٣وفي عام . الكاريبياللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة  أيضًا وشارآت في النقاش . ٣٢١
ل الدراسات االستقصائية المتعلقة باستخدام الوقت إلى عدد من المسائل تطرق تقرير صادر عن هذه اللجنة حو

 .١٥وقدم عدة توصيات لقياس توزيع العمل بأجر ومن دون أجر على المستوى القطري عمل المنزليالمرتبطة بال
المنزلي  وبعد أربعة أعوام، اعترفت اللجنة، من خالل توافق آراء آيتو، بالقيمة االجتماعية واالقتصادية للعمل

العمال ووافقت الدول األعضاء فيها على وضع ظروف العمل وحقوق . الذي تقوم به النساء ،جراأل غير مدفوع
بأجر على قدم المساواة، تماشيًا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصدق  اآلخرين وحقوق العمال المنزليين

جميع أشكال استغالل الفتيات  استئصالباإلضافة إلى معايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، العليها ومع 
  .١٦المنزلي عملوالصبيان في ال

بالتعاون مع مؤسسات االتحاد األوروبي، مؤتمرًا  المنظمة الدولية للهجرة، نظمت ٢٠٠٢في عام و . ٣٢٢
  .١٧حول منع ومكافحة االتجار بالبشر، ويشكل ذلك مسألة ذات عالقة مباشرة بالخدمة المنزلية

العالقة القائمة بين العمل  فهم في سياق دراسة أوسع استهدفت عمل المنزليك الدولي في الونظر البن . ٣٢٣
في  أجريتالتي  وتوصي هذه الدراسة. في أوروغواي غير المنظم وغياب الحماية االجتماعية ومسألة الجنسين

المستحقات القانونية  تطبيق في الفجوة التي تفصل بين ، بالنظر١٨بالتعاون مع المعهد الوطني للنساء ٢٠٠٨
األطر السياسية األوسع المعنية برعاية  ضمن، المرتبطة بالعمللحقوق لللعاملين في الخدمة المنزلية وممارستهم 

هذه المسألة  مصرف التنمية اآلسيويومن بين مصارف التنمية اإلقليمية، عالج . األطفال واألشخاص المسنين
 .١٩عن تحويالت العمال المهاجرينفي إطار اآلثار اإلنمائية التي تتأتى 

                  
  :انظر   ١٣

IRIN: “Lesotho: Abuse of child domestic workers uncovered”, 1 Dec. 2004, at 
www.irinnews.org/report.aspx?reportid=52274. 

  :انظر   ١٤
UNICEF: “Centres provide a second chance for education in Guinea”, 19 Oct. 2007, at 
www.unicef.org/infobycountry/guinea_41281.html. 

 United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC): Report of the Meeting  :انظر   ١٥
of Experts on time-use surveys, Santiago, Chile, 11 and 12 December 2003. 
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  الفصل العاشر

  العمل الالئق  بشأندولية معايير نحو 
  للعمال المنزليين

بّين هذا االستعراض أن العمل المنزلي هو إحدى أقدم المهن وأآثرها أهمية بالنسبة لماليين العمال في  . ٣٢٤
لي أساسي آي يسير االقتصاد خارج األسرة سيرًا والعمل المنز. أرجاء العالم، ال سيما بالنسبة للنساء األقل تعليمًا

وال يقّدر هذا العمل حق قدره ألن المهارات والكفاءات . ر حق قدره ويعاني من سوء التنظيمحسنًا، بيد أنه ال يقّد
وهو يعاني من سوء التنظيم ألنه ال . المرتبطة به تعتبر من القدرات الفطرية لدى المرأة ال من القدرات المكتسبة

واطن العجز في وم. مشكلة عويصة في غالب األحيان ، وحيثما يحميه القانون يظل اإلنفاذ"حقيقيًا"عتبر عمًال ي
على هذه الجبهة،  إجراءات العمل الالئق هائلة بالنسبة لهذه الفئة الكبيرة من العمال؛ ومن شأن التخلف عن اتخاذ

يع العمال وإعاقة تحقيق المساواة بين الجنسين في على السواء إلى تأخير تحقيق العمل الالئق لجم أن يؤدي
 .العمل

ظروف العمال إحدى أهم االستنتاجات التي نجمت عن استعراض القانون والممارسة في أّن  وتتمثل . ٣٢٥
وهذا  - من أجل تحسين اإلطار التشريعي متفق عليها اتتحّسن إال باتخاذ إجراءالمنزليين ال يمكن أن ت

 تنظيم المهنة في عددل ابتكارية بروز محاوالت هوتشجيعًا،  أحد االآتشافات األآثربيد أن . واقعياستشراف 
معدة بشكل جيد  تنظيمية وتؤآد الدراسات أّن وضع آليات. من الدول األعضاء في آافة أرجاء العالم آبير

رسالة مفادها  أيضًا طياتهيحمل في ويغّير الحياة اليومية للعاملين في الخدمة المنزلية  م،مالئ إنفاذيرافقها جهاز 
  .يستحقون الحصول على الحقوق واالحترام عمالهم حقًا  العمال المنزليينأن 

أن  ،تاريخيًا المحرومةبشأن هذه المجموعة  أو صكوك دولية جديدة جديد صك دولي ومن شأن اعتماد . ٣٢٦
عملية الجمع المنتظم  تشجيعفرصة أمام منظمة العمل الدولية لتقديم إرشادات معيارية وتقنية مناسبة و يتيح

 .عمل المنزليللمعلومات اإلحصائية حول ال

  )أو لصكوك دولية( القيمة المضافة لصك دولي
 ما ُيفتقر إليه هوولكن . القائمةحاليًا بالحقوق بموجب معايير العمل الدولية  العمال المنزليون يتمتع . ٣٢٧

التوجيه الواضح والشامل لضمان  هم وتوافربالخاصة  االستخدام عالقة علىتطبيق مبادئ العمل الالئق 
وفي . العمل على عدة مستويات من اإلدارة السديدة تشجيعويفترض ذلك . حصولهم على ظروف عمل الئقة

أي معايير  تحافظأن  الحرص على منظمة العمل الدولية مسؤوليةلالوقت نفسه، تقع على عاتق الهيئات المكونة 
يعيد  )أو صكوك جديدة(جديد  وبالتالي، تبرز الحاجة إلى صك. مال المنزليينالقائمة للعالحقوق  على جديدة
  .١قيمة مضافة فعلية على السواء في إضفاء ويساهم المستحقة اآلن للعمال المنزليينالحماية الدولية  أوجه تأآيد

  اتفاقية مقترحة وتوصية مقترحة
التاسعة لى جدول أعمال الدورة رج عأن يد) ٢٠٠٨مارس / آذار( ٣٠١ قرر مجلس اإلدارة في دورته . ٣٢٨

ًا بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين من أجل مناقشة مزدوجة لمؤتمر العمل الدولي بند) ٢٠١٠( والتسعين
 .بهدف اعتماد معايير عمل دولية ربما في شكل اتفاقية تكملها توصية

 :تكون آما يليينبغي أن ) أو الصكوك الجديدة(ويرى المكتب أن أهداف الصك الجديد  . ٣٢٩

                  
 .A. Blackett, op. cit., pp. 211–237:  أنظر   ١
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 ضمان تغطية واسعة للوصول إلى أآبر عدد ممكن من العمال المنزليين؛  –

تسهيل تصديق واسع وفوري ومواصلة تحسين ظروف عمل ومعيشة العمال المنزليين وسبل حصولهم   –
 على الضمان االجتماعي؛

 .على الصعيد العملي اح تنفيذ األحكام تنفيذًا مجديًاالحوافز الكافية بحيث يتو اإلرشادتوفير   –

وتوخيًا لضمان تحقيق هذه األهداف، يرى المكتب أن النهج األساسي المعتمد لوضع المعايير ينبغي أن  . ٣٣٠
توصيات العمل الدولية آير بأن اتفاقيات وإلى التذ) أو الصكوك( أوًال، ينبغي أن يسعى الصك. يكون ذا شقين

وفي هذا الصدد، . يون، ما لم يكن منصوصًا على خالف ذلكتنطبق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزل
يرى المكتب أنه ينبغي ألي اتفاقية أن تشدد على تمتع العمال المنزليين بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، 
هم ويذآر بأهمية المساواة في المعاملة بين العمال المنزليين وغيرهم من العاملين بأجر فيما يتعلق بظروف معيشت

 .وعملهم وسبل حصولهم على الضمان االجتماعي، بما في ذلك حماية األمومة

عالج الظروف الخاصة أن يحدد وي) أو الصكوك الجديدة المقترحة(لصك الجديد المقترح ثانيًا، ينبغي ل . ٣٣١
لعمال خاصة باامة بمعايير جعل من المرغوب فيه استكمال المعايير العينفذ فيها العمل المنزلي، بحيث ي التي

على حد ما  ،ويفضل المكتب استراتيجيات بسيطة وداعمة وذآية. المنزليين وتمكينهم من التمتع بحقوقهم آاملة
اصر التي قترحة وتوصية مقترحة أن تحددا العنوفي هذا الصدد، من شأن أي اتفاقية م. ورد وصفه في التقرير
لى ضمان اجتماعي والتي تقتضي أن تولى لهم عوالعمال المنزليين وسبل حص وعمل تتضمنها ظروف معيشة

 .اهتمامًا خاصًا

التي بينها هذا التقرير في مجال  الوطنية وستستند أحكام أي اتفاقية على العديد من االبتكارات التنظيمية . ٣٣٢
وستسعى االتفاقية على سبيل المثال إلى الحد من . القوانين والممارسات والتي تعكس خصوصية العمل المنزلي

خاصة حول تحديد وقت العمل ورسم حدوده وحسابه على النحو  إرشاداتالدفع عينًا، وإلى تقديم ممارسة 
آما . لعمال المنزليين المقيمين في منزل صاحب العملدي لمسألة تقديم الغذاء والمأوى لالمناسب وإلى التص

 ،ن والوضع في الهجرةبما في ذلك الس ،لعمال المنزليينتفاقية بعض مواطن الضعف الخاصة باستراعي اال
ليات مرونة تتيح لبعض الدول تشجيع التنفيذ د صيغ عدد من المعايير مقترنًا بآوق. وستحدد معايير خاصة بهم

 .ان االجتماعيمتدريجي، وال سيما معايير الضال

االتفاقيات  ئوفي حين تنش. وفي هذا الصدد، ينبغي التذآير بطبيعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية . ٣٣٣
المتعلقة بالطريقة  تتضمن شتى الخيارات بنود زامات في أعقاب التصديق، فإنها توفر عادة المرونة من خاللالت

وتتسم اتفاقيات أخرى بطبيعتها . وتتضمن بعض االتفاقيات أحكامًا تنشئ حقوقًا وواجبات. بها هاتطبيقالتي ينبغي 
ل األعضاء عند صياغة التدابير ووضعها تدريجيًا التي تتخذها الدو اإلجراءات إرشادالترويجية التي تستهدف 

 .٢موضع التنفيذ على المدى الطويل، من قبيل صياغة وتطبيق سياسة بشأن موضوع معين

ال المنزليين في التي تلقي بالحرمان على العم ،إلى ضخامة الممارسات المتجذرة غير المنظمة ونظرًا . ٣٣٤
آافيًا للدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  إرشادًان توفر ، ال بد للصكوك المقترحة من أعالقة استخدامهم

ويعتبر المكتب أنه سيكون من المفيد أن يرد العديد . ة وليست مجرد التزام على الورقيلتضمن أن التغطية حقيق
واردة شأنها أن تعزز أوجه الحماية الوتوفر التوصية بدورها معايير من . ةمن هذه المعايير التفسيرية في توصي

 .في االتفاقية

وقد تنظر الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من ناحية أخرى في احتمال وضع اتفاقية تتضمن  . ٣٣٥
 .ير ملزمةعلى حد سواء أجزاء ملزمة وأجزاء غ

  وضع اتفاقية تجمع بين أجزاء  إمكانيةلماذا 
  ملزمة وأجزاء غير ملزمة؟

اء غير ملزمة أن تعيد تأآيد تغطية العمال المنزليين من شأن اتفاقية تجمع بين أجزاء ملزمة وأجز . ٣٣٦
العمل  عالقة ةبموجب معايير العمل الدولية القائمة وأن توفر في الوقت ذاته أهدافًا واضحة لتراعي خصوصي

ويمكن لمثل هذه االتفاقية المقترحة أن تشجع . المنزلي وتوفر خيارات بشأن طريقة تحقيق أهداف العمل الالئق

                  
ى   ٢ ة عل ي   األمثل ة ه ذه الصكوك الترويجي ة، ه ة العمال ة سياس م ( ١٩٦٤اتفاقي رية،  )١٢٢رق وارد البش ة الم ة تنمي  ١٩٧٥، واتفاقي
  ).١٦١رقم ( ١٩٨٥، واتفاقية خدمات الصحة المهنية، )١٥٩رقم (١٩٨٣، )المعوقون(، واتفاقية التأهيل المهني والعمالة )١٤٢ رقم(
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بخيارات تتعلق بطريقة تحقيق  األعضاءعدد المستويات إزاء اإلدارة السديدة، وتحدد أهدافًا وتزود الدول نهجًا مت
المحلية والوطنية  اإلجراءاتمفيدًا وأن تحترم في الوقت ذاته نطاق  إرشادًاويمكنها أن توفر . هذه األهداف

للعمال المنزليين وألصحاب عمل العمال  التي تتخذها الحكومات والمنظمات الممثلة واإلقليميةوالثنائية 
ويعود السبب الرئيسي لوضع مثل هذه االتفاقية، على حد ما أشير إليه في الفصل الثاني، إلى أن . المنزليين

في العمل،  األساسية معايير العمل الدولية بشأن العديد من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك المبادئ والحقوق
وإن آان  -ويكمن التحدي هنا في التحرك إلى ما وراء اإلدماج الرسمي . مال المنزليينتنطبق فعًال على الع

حو تنظيم خاص الستخدامهم وإلبرازهم للعمال المنزليين في تشريعات العمل واالتجاه ن - محجوبًا إلى حد آبير 
 .فعًال

تفاقية العمل البحري، نما هو ان أجزاء ملزمة وأجزاء غير ملزمة إوأبلغ مثال على اتفاقية تجمع بي . ٣٣٧
. مفصلة تنظم القطاع البحريوهي معايير معقدة و ، التي توحد مجموعة من معايير منظمة العمل الدولية،٢٠٠٦

في وفرة من معايير العمل الدولية الرئيسية ضمنيًا على األقل،  إدراجهموتنظيم العمال المنزليين، الذين يعتبر 
وما يثير الدهشة هو أن اتفاقية العمل البحري تتناول مجموعة من . فعلى الطرف المقابل من الطي وإنما ه

فهي تنص على سبيل المثال على أن العمال الملزمين باإلقامة . القضايا التي تشابه بيئة عمل العمال المنزليين
أساس موطنهم على إجازة مدفوعة األجر في قضاء رصة عملهم ينبغي أن تتاح لهم ف مكانبعيدًا عن أسرهم في 

والمعايير الموضوعية الواردة في االتفاقية المذآورة يمكن أن تشكل أساسًا لتحديد المعايير المناسبة . دوري
 .للعمال المنزليين لدى األسر الخاصة

 :٣ويرد فيما يلي بعض األفكار المستقاة من الدراسات المتوفرة حول هذا الموضوع . ٣٣٨

ولقد أورد هذا . سب الذي ينبغي أن ينظم عنده العمل المنزليال بد من التفكير بتأٍن في المستوى المنا  –
التقرير معلومات موثقة عن مدى تجذر العمل المنزلي على الصعيد المحلي نظرًا إلى العزلة التي يعاني 

. اتسامه بالعدد الكبير من اليد العاملة المهاجرة عبر الحدود الوطنية ومدى -منها في المنازل الفردية 
ال سيما (قدم تنظيم العمل المنزلي مجموعة من المبادرات اإلدارية الدولية واإلقليمية والثنائية ويجب أن ي

 .، تكون أقرب ما يمكن من الواقع الذي يعيشه العمال المنزليون)تعزيز المفاوضة الجماعية

 عات السارية ولكنهاالعقود النموذجية هي خير مثال على نوع المبادرة التي يمكنها أن تدعم بفعالية التشري  –
وتشكل الحاجة إلى إطار تنظيمي . طار التنظيمي والمعايير الدنياتكون قليلة المنفعة عند غياب اإل

 .لتحسين ظروف استخدام العمال المنزليين الموضوع الرئيسي لهذا التقرير

آذلك أن نبغي بل ي ،يقتصر اعتماد القوانين واللوائح على تحسين ظروف االستخدام فحسب ينبغي أّال  –
أي تشريع جديد حول الموضوع ال بد له بالتالي من أن يأخذ في االعتبار و .يتصدى للممارسات التعسفية

من خالل لوائح تشجع المساواة مع سائر  جٍدالسمة المميزة للعمل المنزلي ويتصدى لها على نحو ُم
 .العاملين بأجر

بل . تقع في تفاصيل ال ضرورة لهاأّال تغالي في التعقيد وأّال للوائح وينبغي . لوضوح والبساطة أساسيانا  –
 .ينبغي أن تسعى إلى بناء قدرة العمال المنزليين على فهم حقوقهم والدفاع عنها

وآي . رًا آافيًا في أي تدخل سياسي لضمان االعتراف الرسمي بالعمل المنزليممنح حق رسمي ليس أ  –
 .م ال بد من احترام وتعزيز الحقوق التي تصاحبهيندرج العمل المنزلي ضمن االقتصاد المنظ

أو معايير (معيار شامل ) أ(ويسعى االستبيان الذي يلي إلى استخالص اآلراء حول طبيعة ومضمون  . ٣٣٩
مضمون االستنتاجات المقترحة بشأن هيكل وواآلراء المعرب عنها في الردود على االستبيان فضًال عن ). شاملة

الثاني وسيشكل آل من التقرير عن القوانين والممارسات والتقرير . تقرير ثاٍن ، سترد في)أو الصكوك(الصك 
العمل الالئق للعمال المنزليين، في مؤتمر العمل الدولي في عام  بشأنوضع المعايير  بنود حولأساسًا للمناقشات 

مؤتمر العمل ل) ٢٠١١ يونيه/ حزيران(ئة وستجري المناقشة الثانية في الدورة الم). المناقشة األولى( ٢٠١٠
حكم  إدراجإلى حد ما نظرة المكتب فيما إذا آان ينبغي  األسئلةوتعكس ). معايير أو(الدولي بهدف اعتماد معيار 

لن تكون ملزمة ولكنها (أو في توصية ) ستكون ملزمة للدول األعضاء التي تصدق عليها(خاص في اتفاقية 
ه في االتفاقية وإنما في االستبيان يعتبرون أن حكمًا آهذا ال مكان ل ولكن إذا آان المجيبون على). اإلرشادستوفر 
 .فينبغي أن يذآروا ذلك بوضوح ،عكس، أو العكس بالالتوصية

                  
  :دت فياألفكار الواردة في هذا الجزء مستمدة إلى حد آبير من أفكار ور٣   

B. Guha-Khasnobis, R. Kanbur, and E. Ostrom (eds): Linking the formal and informal economy: Concepts and 
policies (Oxford University Press, 2007). 
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لب من الحكومات أن تستشير يطاألساسي للمؤتمر،  من النظام ٣٨المادة من  ١وفيما يتعلق بالفقرة  . ٣٤٠
األسباب التي  إبداءوضع الصيغة النهائية لردودها، مع المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال قبل  أآثر

أن ويجري تذآير الحكومات آذلك بأهمية ضمان . في ردودها، وذآر المنظمات التي استشارتها تستند إليها
شؤون  جميع اإلدارات المعنية ضالعة في العملية االستشارية هذه، بما في ذلك اإلدارات المسؤولة عن تكون

بها المكتب في مجال الحصول على المعلومات المقدمة في التقرير وتشير التجربة التي اآتس. والهجرةالمرأة 
والمحلية  اإلقليميةما أمكن، مع السلطات ثمشاورات، حي إجراءالمتعلق بالقوانين والممارسات أيضًا إلى أهمية 

 .داخل الدول األعضاء

  برنامج للتعاون التقني
 هذه الصكوك المكتب أن ينشر يقتضي منس) أو للصكوك المقترحة(رح صك المقتلإن التنفيذ الفعال ل . ٣٤١

إلى ذلك، سيكون الرصد التقليدي لهذه الصكوك من جانب هيئات  باإلضافة. يروج لها على نحو استباقيو
غية مساعدة الدول بحاجة إلى أن يكون مدعومًا بالتعاون الكثيف مع المكتب ب في منظمة العمل الدولية، اإلشراف

وما نوعية وآمية التعاون التقني الذي تقدمه . حقًا إلى تعزيز العمل الالئق للعمال المنزليين عضاء الساعيةاأل
منظمة العمل الدولية في مجال العمال المنزليين األطفال، غير أبلغ دليل على التقدم الذي يمكن أن يتحقق لضمان 

ولي محدد يضع األولويات ويوفر إطارًا للدول األعضاء العمل الالئق للعمال المنزليين حيثما يكون هناك صك د
 إحصائيةاألعضاء فيها على جمع بيانات  الدول ويمكن لمنظمة العمل الدولية أن تساعد. ضمنه اإلجراءاتتتخذ 

 .وهو أمر شديد األهمية لقياس أثر المبادرات التشريعية بقدر شدة االفتقار إليهعن العمل المنزلي مدفوع األجر، 

دول األعضاء في مجال صياغة المكن للمكتب أيضًا أن يوسع نطاق دعمه الحالي المقدم إلى وي . ٣٤٢
الث، تقوم ، التي ذآرت في الفصل الثاإلعدادإلى الحاالت الثالث من التشريعات قيد  فباإلضافة. تشريعات العمل

المبادرات على ضوء بانتظام عن  اإلبالغآما يجري . رشاد عدة مبادرات أخرىمنظمة العمل الدولية بإ
وفي المملكة العربية السعودية . والتوصيات وقرارات المحاآم تاالتفاقيامالحظات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق 

. ٤ة هؤالء العمالممشروع الئحة بشأن العمال المنزليين بهدف حماية آرا إعدادمثًال، يجري في الوقت الحاضر 
. ٥في قانون العمل لديها إدراجهاف أحكام بشأن العمال المنزليين بهد نغوال إلى أنها في صدد صياغةأوأشارت 

 .٦وفي األردن، اقترح تنظيم العمال المنزليين بموجب قانون العمل وتنفيذ اللوائح والتعليمات والقرارات المناسبة

في وضع  ، رهنًا بتوافر الموارد،عيار الدولي الجديد، ستكون منظمة العمل الدوليةمواستنادًا إلى ال . ٣٤٣
اهتمام  إيالءوينبغي  .وطنيةيمكنها من مساعدة الدول األعضاء على صياغة تشريعات تتالءم مع ظروفها ال

فؤ الفرص فالمسألة هي مسألة تكا. للوائح التي تعترف بحقوق العمال المنزليين وتحترمهم آعمالخاص 
آبير من اختصاص المشرعين والهيئات  حد إلىهو  ةالمرآزوهذا النوع من اللوائح . مساواة في المعاملةالو

الفاعلة الضالعة في المفاوضة الجماعية، وهي األقرب من واقع ظروف استخدام العمال المنزليين وهي بالتالي 
ة وستكون المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية هامة بصور .األفضل قدرة على فهم هذا الواقع

 تشريعية ال تقتصر على نهج العالقات إصالحاتها على اعتماد عضاء فيخاصة في مساعدة الدول األ
ولكن حتى تكون معايير العمل التي تتعلق بهم ذات  ،عمال آغيرهم من العمال هم نالمنزليوفالعمال . الصناعية

لدول وفي الوقت ذاته يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تساعد ا. تمامًا في تطبيقها مخصصةجدوى يجب أن تكون 
بحيث تضمن أن يتمكن  سلسةاألعضاء عن طريق تجميع بيانات مقارنة حول طريقة صياغة التشريعات بلغة 
 .العمال المنزليون أنفسهم من فهم حقوقهم وأن يتمكن أصحاب العمل من احترامها

ي التنفيذ الفعال للتشريعات بحيث يكون لهذه التشريعات أثر حقيقي ف ويمكن للمكتب آذلك أن يشجع . ٣٤٤
  .طويل الباع ًاوسيكون هذا النوع من بناء القدرات مشروع. حياة العمال المنزليين

                  
  .ILO: RCE, 2007, p. 216:  انظر   ٤
  .CEACR: Direst request, Angola, Convention No. 111, 2008  :انظر   ٥
  .٢٠٠٨، ١١١طلب مباشر، األردن، االتفاقية رقم : لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات   ٦
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  استبيان

يدرج في جدول أعمال الدورة التاسعة  نأ) ٢٠٠٨مارس / آذار( ٣٠١قرر مجلس اإلدارة في دورته 
راء مناقشة مزدوجة لمؤتمر العمل الدولي بندًا بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين بهدف إج) ٢٠١٠(والتسعين 

  .من شأنها أن تفضي إلى اعتماد محتمل التفاقية تكملها توصية

بعد والغرض من االستبيان هو التماس آراء الدول األعضاء بشأن نطاق ومضمون الصكوك المقترحة، 
من إعداد ويفترض بالردود المتلقاة أن تمكن المكتب . لاالتشاور مع أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعم

  .تقرير للمؤتمر

  شكل الصك الدولي أو الصكوك الدولية  - أوًال
هل ترون أنه ينبغي لمؤتمر العمل الدولي أن يعتمد صكًا أو صكوآًا بشأن العمل الالئق من أجل العمال   -١

  المنزليين؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  :باإليجاب، هل ترون أنه ينبغي للصك أو الصكوك أن تتخذ شكل ردإذا آان ال  -٢
  □  اتفاقية  )أ(
  □  توصية  )ب(
  □  ها توصيةلاتفاقية تكم  )ج(
  □  اتفاقية تتضمن أحكامًا ملزمة وأحكامًا غير ملزمة؟  )د(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  الديباجة  -ـًا ثاني
نطبق هل ترون أنه ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تذّآر بأن اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ت  -٣

  على خالف ذلك؟ يكن منصوصًا على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون، ما لم
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي لديباجة الصك أو الصكوك أن تشير إلى الظروف الخاصة التي يؤدى فيها العمل   -٤
المنزلي والتي تجعل من المستحسن استكمال المعايير العامة بمعايير محددة خاصة بالعمال المنزليين، 

    لتمكينهم من التمتع بحقوقهم آاملة؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  .هل ترون أنه ينبغي إدراج اعتبارات أخرى في الديباجة؟ يرجى تحديدها  -٥
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  التعاريف  - ًاـثالث
  في مفهوم الصك أو الصكوك،  -٦

 العمل المؤدى في أسرة أو من أجل أسرة ويشمل" العمل المنزلي"ينبغي أن يعني تعبير هل   )أ(
  ورعاية األطفال وغير ذلك من شؤون الرعاية الشخصية؟ يلمنزلالتدبير ا

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

سواء على أساس  ،يضطلع بالعمل المنزلي أي شخص" العامل المنزلي"ينبغي أن يعني تعبير هل   )ب(
  متفرغ أو لبعض الوقت، لقاء أجر؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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الفترات التي ال يكون فيها للعامل المنزلي حرية " في االحتياط"ينبغي أن يعني تعبير هل   )ج(
  التصرف بوقته آما يحلو له؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  الوسطاء؟" صاحب العمل"ينبغي أن يشمل تعبير هل   )د(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

باإليجاب، يرجى إيراد ف الصك أو الصكوك أي تعابير أخرى؟ إذا آان الجواب ينبغي أن يعّرهل   )ه(
  .تفاصيل ذلك

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  النطاق  - ًاـرابع
  هل ترون أنه ينبغي للصك أو الصكوك أن تنطبق على جميع العمال المنزليين؟  -٧

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

عاد محتمل لفئات محددة من العمال المنزليين، هل ترون أنه ينبغي للصك أو الصكوك أن تنص على استب  -٨
  .، بموجب أية ظروف؟ يرجى تحديدهاباإليجابالرد وإذا آان 
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  مضمون االتفاقية  - خامسًا

  المبادئ والحقوق األساسية  -لف أ
هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير لضمان تمتع العمال   -٩

  :ال وهيالمنزليين بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل، أ
  الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛  )أ(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  القضاء الفعلي على عمل األطفال؛  )ج(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة؟  )د(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  .هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على حٍد أدنى لسن القبول في العمل المنزلي؟ يرجى تحديد ذلك  -١٠
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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هل ترون أنه ينبغي أن تنص االتفاقية على أن الحد األدنى لسن استخدام العمال المنزليين المهاجرين   -١١
  عامًا؟ ١٨ينبغي أن يكون 

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ظروف العمل والمعيشة والضمان االجتماعي  - باء
لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير تضمن أن يكون  هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي  -١٢

  :للعمال المنزليين، شأنهم شأن جميع العاملين بأجر، ما يلي
  شروط استخدام عادلة فضًال عن ظروف عمل الئقة، وحيثما أمكن عمليًا، ظروف معيشة الئقة؛  )أ(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ؛مأمونمكان عمل آمن و  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ضمان اجتماعي، بما في ذلك حماية األمومة؟  )ج(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي ألصحاب العمل إعالم العمال المنزليين بشروط   -١٣
  :وظروف استخدامهم، وال سيما ما يلي

  ؛اسم صاحب العمل وعنوانه  )أ(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  ي يتعين أداؤه؛نوع العمل الذ  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  وفترات الدفع؛معدل األجر وطريقة حسابه   )ج(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ساعات العمل العادية؛  )د(
  :قاتتعلي

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  مدة العقد؛  )ه(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  توفير الغذاء والمأوى، إن وجد؛  )و(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  فترة االختبار، إن آانت مطبقة؛  )ز(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  شروط اإلعادة إلى الوطن، إن آانت مطبقة؟  )ح(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير تضمن حماية   -١٤
العمال المنزليين من جميع أشكال اإلساءة والمضايقات، بما في ذلك اإلساءة والمضايقات الجسدية 

  ة والجنسية والعقلية؟للفظيوا
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

العمال المنزليين  هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تضمن تمتع  -١٥
  حيثما آانت مثل هذه التغطية موجودة؟ الحد األدنى لألجور تغطيةب

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

العمال المنزليين لقاء عملهم على هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي أن ُيدفع لجميع   -١٦
  فترات ال تتجاوز الشهر؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تسمح بدفع جزء من األجور عينًا؟ إذا آان الرد باإليجاب، يرجى تحديد   -١٧
  .ظروف وحدود ذلك، ال سيما ما إذا آان يمكن للعامل المنزلي أن يرفض مثل هذه المدفوعات العينية

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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ل هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تضمن أنه لن ُيشترط من العما  -١٨
  المنزليين بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية اإلقامة في منزل صاحب العمل؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه، حيثما يوفر صاحب العمل المأوى والغذاء، ينبغي أن   -١٩
وينبغي احترام الحياة الخاصة للعامل وينبغي أن تكون الوجبات ذات نوعية جيدة يكون المأوى آمنًا والئقًا 

  وآافية الكمية؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

لة عضو أن تضمن تمتع العمال المنزليين هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دو  -٢٠
بساعات عمل عادية وبتعويضات عن الساعات اإلضافية وبفترات راحة يومية وأسبوعية وبإجازة سنوية 

تاة من تلك المطبقة على غيرهم من اال تكون أقل مؤلقوانين واللوائح الوطنية، وآما هو محدد في ا
  العاملين بأجر؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

تضمن أن العمال المنزليين غير  أنه ينبغي لكل دولة عضو أنهل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على   -٢١
  ملزمين بالبقاء في المنزل خالل فترة راحتهم اليومية أو األسبوعية؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ينبغي أن تعتبر آساعات عمل  في االحتياط أن فترات البقاء هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على  -٢٢
إلى المدى الذي تحدده القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو أية وسيلة أخرى تتمشى مع 

  طنية؟الممارسة الو
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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نص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير تضمن تمتع العمال هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن ت  -٢٣
  في آل فترة سبعة أيام؟ متعاقبة ساعة ٢٤المنزليين على األقل بفترة راحة من 

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير تضمن المساواة في هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على   -٢٤
لسالمة والصحة المهنيتين؟ وهل المعاملة بين العمال المنزليين وغيرهم من العاملين بأجر فيما يتعلق با

  .ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أن هذه التدابير يجوز أن تطبق تدريجيًا؟ يرجى توضيح ذلك
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 ظمتطبيق نهل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير لضمان   -٢٥
غي لالتفاقية الضمان االجتماعي، بما في ذلك حماية األمومة، على العمال المنزليين؟ وهل ترون أنه ينب

  .أن تنص على أنه يجوز تطبيق بعض التدابير تدريجيًا؟ يرجى توضيح ذلك
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  وآاالت االستخدام  -جيم 
تدابير لضمان أن يكون  هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ  -٢٦

العمال المنزليون المعينون أو الموظفون بواسطة وآاالت استخدام، وال سيما العمال المنزليون 
  ن فعليًا من الممارسات التعسفية؟المهاجرون، محميي

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ل المنزليون المهاجرونالعما -دال 
للقوانين واللوائح الوطنية أن تقتضي تلقي العمال هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي   -٢٧

، ويتوجب الموافقة المنزليين المهاجرين عقدًا مكتوبًا يتضمن الحد األدنى من شروط وظروف استخدامهم
  عليه قبل عبور الحدود الوطنية؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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ن يحق للعمال المنزليين المهاجرين في اإلعادة إلى أهل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي   -٢٨
  الوطن بدون تكلفة عند انتهاء عقد استخدامهم أو إنهائه؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

تحظر على أصحاب العمل هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن   -٢٩
  ؟االحتفاظ في حوزتهم بوثائق سفر وهوية العمال المنزليين

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ع للدول األعضاء أن تتعاون فيما بينها لضمان تمتهل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي   -٣٠
  العمال المنزليين المهاجرين بإعانات مماثلة لتلك التي يتمتع بها رعاياها؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

   تنفيذ التدابير وإنفاذها  - هاء
تضمن للعمال المنزليين سبًال هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن   -٣١

  .لعادلة والفعالة؟ يرجى تحديد ذلكسهلة للوصول إلى إجراءات تسوية المنازعات ا
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

تضمن وجود ترتيبات لضمان ن هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أ  -٣٢
التقيد بالقوانين واللوائح الوطنية المنطبقة على العمال المنزليين، من قبيل خدمات تفتيش العمل، مع إيالء 

  .توضيح ذلك ؟ يرجىاالعتبار الواجب للخصوصية
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أن أحكامها ينبغي أن ُتطبق بموجب القوانين أو اللوائح أو   -٣٣
أخرى تتمشى مع الممارسة الوطنية، عن طريق مد نطاق التدابير القائمة  االتفاقات الجماعية أو أي تدابير

  لتشمل العمال المنزليين وتكييفها، عند االقتضاء، ووضع تدابير محددة للعمال المنزليين؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي لالتفاقية أن تنص على أنه ينبغي لكل دولة عضو، عند تنفيذ أحكام االتفاقية، أن   -٣٤
  تستشير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية؟

  :يقاتتعل
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  مضمون التوصية  - سادسًا

  ألساسيةالمبادئ والحقوق ا  -ألف 
هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للسلطة المختصة أن تتخذ أو تدعم تدابير لتعزيز   -٣٥

  بناء قدرات المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال المنزليين، بما في ذلك المفاوضة الجماعية؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء، عند تنظيم ظروف العمل   -٣٦
اهتمامًا خاصًا الحتياجات العمال المنزليين الشباب، بما في ذلك فيما يتعلق بوقت والمعيشة، أن تولي 

العمل والقيود المفروضة على القيام ببعض أنواع العمل المنزلي؟ إذا آان الرد باإليجاب، يرجى تحديد 
  .ذلك

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  ظروف العمل والمعيشة والضمان االجتماعي  -باء 
  ؟هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أن شروط االستخدام ينبغي أن ترد آتابًة   -٣٧

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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من  ،مواصفات إضافية ينبغي أن تندرج في شروط االستخدامهل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على   -٣٨
  :قبيل ما يلي

  □  تاريخ بدء االستخدام  )أ(

  □  قائمة مفصلة بالمهام  )ب(
  □  اإلجازة السنوية  )ج(

  □  فترة الراحة اليومية واألسبوعية  )د(

  □  اإلجازة المرضية وأي إجازة شخصية أخرى  )ه(
  □  معدل دفع ساعات العمل اإلضافية  )و(

  □  أي مدفوعات نقدية أخرى يحق للعامل المنزلي بها  )ز(

  □  أي عالوات عينية وقيمتها النقدية  )ح(
  □  تفاصيل أي مأوى مقدم  )ط(

  □  أي استقطاعات مسموح بها  )ي(

  □  فترة اإلخطار المطلوبة إلنهاء االستخدام؟  )ك(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على عقد نموذجي، تعده الدولة العضو على سبيل المثال بالتشاور   -٣٩
  ب العمل ومنظمات العمال المعنية؟مع منظمات أصحا

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي ألي اختبار طبي مرتبط بالعمل أن يحترم حق  هل ترون  -٤٠
العمال المنزليين في الخصوصية وأن يكون خاليًا من التمييز، بما في ذلك على أساس الحمل والوضع 

  إزاء فيروس نقص المناعة البشرية؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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 هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي أن ُيعطى العمال المنزليون في آل مرة يتم الدفع  -٤١
  فيها بيانًا خطيًا مفهومًا بسهولة عن المدفوعات المستحقة والمبالغ المدفوعة؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أن القوانين واللوائح الوطنية بشأن حماية األجور، بما في   -٤٢
  ذلك في حالة إعسار أو وفاة صاحب العمل، تنطبق على العمال المنزليين؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

على أن المأوى عندما يقدمه صاحب  ،هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص، تمشيًا مع الظروف الوطنية  -٤٣
  :غي أنالعمل، ينب

ة على نحو ثثح يعطى للعامل المنزلي وتكون مؤيشمل غرفة مستقلة خاصة مجهزة بقفل ومفتا  )أ(
  مناسب وتتمتع بتهوية مالئمة؛

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  سواء أآانت مشترآة أو خاصة؛ ،يشمل سبيًال للوصول إلى المرافق الصحية المناسبة  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

بالتدفئة والهواء المكيف تماشيًا مع الظروف السائدة  ،يتمتع بإضاءة مناسبة، وحسب مقتضى الحال  )ج(
  داخل المنزل؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  



 المنزليين مالالعمل الالئق من أجل الع

 104 

عامل المنزلي هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي عدم إجراء استقطاعات من أجر ال  -٤٤
  فيما يتعلق بالمأوى الذي يقدمه صاحب العمل؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي لصاحب العمل أن يحسب ساعات العمل والساعات   -٤٥
  اإلضافية حسابًا دقيقًا ويسجلها وأن يبلغ هذه المعلومات للعامل المنزلي؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي أن يحق للعمال المنزليين بفترات توقف لتناول   -٤٦
  الممنوحة لغيرهم من العاملين بأجر خالل يوم العمل؟الوجبات تكون مدتها مماثلة لتلك 

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

، على أنه ينبغي للقوانين واللوائح وقت االحتياط هل ترون أن ينبغي للتوصية أن تنص، فيما يتعلق بالعمل  -٤٧
  :الوطنية أو االتفاقات الجماعية أن تنظم ما يلي

إال على الساعات الليلية آما ورد تعريفها في  وقت االحتياطأنه ينبغي أال تطبق ساعات العمل   )أ(
  اللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية؛القوانين أو 

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

العدد األقصى للساعات في األسبوع أو الشهر أو السنة، الذي قد يطلب فيه صاحب العمل من   )ب(
  ؛في االحتياطالعامل المنزلي أن يبقى 

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  ؛في االحتياط بسبب البقاء للتعكيرفترة الراحة التعويضية إذا تعرضت فترة الراحة العادية   )ج(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

وفقًا لمعدالت األجور العادية أو  في االحتياط مقدار األجر الذي ينبغي دفعه عن ساعات البقاء  )د(
  جور الساعات اإلضافية؟أل
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

الذين يؤدون مهامهم العادية ليًال ينبغي هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أن العمال المنزليين   -٤٨
  تاة من غيرهم من العاملين بأجر الذين يؤدون عمًال ليليًا؟اأال يعاملوا على نحو أقل مؤ

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أن القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية ينبغي أن   -٤٩
 ةراحالزلي من ة لألسرة لحرمان العامل المنمتواصلتنص على أنه ال يجوز أن تستخدم االحتياجات ال

  اليومية أو األسبوعية؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

 إلرساءترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تولي االعتبار الواجب هل   -٥٠
يوٍم محدد للراحة في األسبوع فضًال عن راحة تعويضية ومدفوعات إضافية في حالة الخروج على هذه 

  ؟القاعدة
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي أال ُيطلب من العمال المنزليين البقاء في المنزل أو   -٥١
خالل إجازتهم السنوية وأال يعتبر الوقت الذي يقضونه في مرافقة أفراد األسرة في إجازة مع األسرة 

  بمثابة إجازة سنوية؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه في حالة إنهاء االستخدام، ُيمنح العمال المنزليون الذين   -٥٢
  :يعيشون في مسكن قدمه صاحب العمل، ما يلي

  نزل صاحب العمل؛فترة إخطار ممددة يمكنهم خاللها االستمرار في العيش في م  )أ(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

فترة اإلخطار لتمكينهم من البحث عن عمل  عمل مدفوعة األجر خاللفترات توقف معقولة عن ال  )ب(
  جديد؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  :هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تقوم بما يلي  -٥٣
  تحديد المخاطر المهنية الخاصة بالعمل المنزلي والتخفيف منها ومنعها؛   )أ(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

إرساء إجراءات لجمع ونشر اإلحصاءات عن السالمة والصحة المهنيتين فيما يتعلق بالعمل   )ب(
  المنزلي؛

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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لمعدات اإلرغونومية تقديم اإلرشاد بشأن السالمة المهنية والصحة والقواعد الصحية فضًال عن ا  )ج(
  ؛ومعدات الحماية

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  المهنيتين؟برامج للتدريب ونشر مبادئ توجيهية بشأن اشتراطات السالمة والصحة وضع   )د(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تبحث في وسائل لتسهيل دفع   -٥٤
  أصحاب العمل اشتراآات الضمان االجتماعي، من قبيل نظام مدفوعات مبسط؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  التطوير المهني  -جيم 
، بالتشاور مع منظمات تضعهل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص أنه ينبغي للدول األعضاء أن   -٥٥

صحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، سياسات وبرامج لصالح العمال المنزليين لتشجيع التطور أ
آفاءاتهم ومؤهالتهم، بما في ذلك التدريب لمحو األمية حسب مقتضى الحال، فضًال عن  في المستمر

  تعزيز فرص مسارهم المهني واستخدامهم؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  العمال المنزليون المهاجرون  -دال 
علق بإعادة العمال المنزليين إلى أوطانهم ينبغي هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أن التنظيم المت  -٥٦

  :أن
  ولين عن تكاليف اإلعادة إلى الوطن؛يكفل ضمانات مالية من جانب المسؤ  )أ(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  يحظر أي مدفوعات من جانب العمال المنزليين المهاجرين لتغطية تكاليف اإلعادة إلى الوطن؛  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  يحدد اإلطار الزمني لممارسة الحق في اإلعادة إلى الوطن، وظروف ذلك؟  )ج(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في تدابير إضافية لضمان   -٥٧
  :لحقوق العمال المنزليين المهاجرين، من قبيلحماية فعالة 

  إنشاء شبكة إسكان آمنة للطوارئ؛  )أ(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  توظيف للمنزل الذي سيعمل فيه العامل المنزلي المهاجر؟ال قبل زيارة  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء التي هي من البلدان المرسلة أن   -٥٨
تساعد على توفير الحماية الفعالة لحقوق العمال المنزليين المهاجرين، بما في ذلك عن طريق إبالغ 

نزليين المهاجرين بحقوقهم قبل مغادرة البلد وإنشاء صناديق مساعدة قانونية وخدمات اجتماعية العمال الم
  .وخدمات قنصلية متخصصة وأي تدابير إضافية أخرى؟ يرجى تحديد ذلك

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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  العالقة مع السياسات الوطنية األخرى  -هاء 
هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي تشجيع الدول األعضاء على وضع سياسات وطنية   -٥٩

  :من شأنها أن
  تعزز تدابير جماعية سهلة المنال لتقديم رعاية األطفال وغير ذلك من أوجه الرعاية الشخصية؟  )أ(

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  تشجع التوازن بين العمل والحياة بالنسبة لألسر؛  )ب(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  تشجع استخدام العمال المنزليين في الفئات المهنية التي تتناسب مع تعليمهم ومهاراتهم؟  )ج(
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  التعاون الدولي  -او و
هل ترون أنه ينبغي للتوصية أن تنص على أنه ينبغي تشجيع الدول األعضاء على مواصلة تحسين حماية   -٦٠

ألصعدة الثنائية واإلقليمية والدولية؟ يرجى توضيح العمال المنزليين، وال سيما من خالل التعاون على ا
  .ذلك

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  مشاآل خاصة  - سابعًا
يق العملي هل هناك سمات فريدة في القوانين أو الممارسات الوطنية يحتمل أن تثير صعوبات في التطب  -٦١

  لهذه الصكوك؟
  :تعليقات

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
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في حالة اعتماد الصكوك، هل سيكون موضوعها مناسبًا لإلجراءات  )بالنسبة للدول االتحادية فقط(  -٦٢
  لمكونة لالتحاد؟االتحادية، أو سيكون مناسبًا آليًا أو جزئيًا إلجراءات تتخذها الوحدات ا

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

ات صلة لم يشملها هذا االستبيان، ويتعين أن تؤخذ بعين االعتبار عن هل هناك أي مشاآل أخرى ذ  -٦٣
  صياغة الصكوك؟

  :تعليقات
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

***  
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  قــملح

  تغطية العمال المنزليين في قوانين ولوائح العمل، 
 )بالترتيب األبجدي اإلنكليزي( حسب البلدان

مدرجون صراحة في  اـأوروب
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ي ـًا فـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

رـبعدون من المعاييمست
التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

االتحادي حول المساعدة  القانون -      X  النمسا
 المنزلية والخدم

 قانون الرعاية المنزلية - 
 لوائح الحد األدنى لألجور - 
 قانون شيك الخدمة المنزلية - 
عدة لوائح حول الحد األدنى لألجور  - 

ال المنزليين على بالنسبة إلى العم
  الواليةمستوى 

مرسوم ملكي حول فرض اتفاقية العمل -      X  بلجيكا
 /آانون األول ١الجماعية بتاريخ 

، المبرمة في اللجنة ٢٠٠٥ديسمبر 
بشأن إدارة المباني والعمال  المشترآة

المتعلقة بالتصنيف المهني والمنزليين، 
 وباألجور

أبريل  /نيسان ١٨مرسوم ملكي مؤرخ  - 
يسمح بالعمل أثناء أيام العطلة  ١٩٧٤

 المنزلي العملتنفيذًا لعقد 
 ٢٢مؤرخ  ٤٨٣مرسوم ملكي رقم  - 

حول  ١٩٨٦ديسمبر  /آانون األول
أصحاب العمل في  تخفيض اشتراآات

الضمان االجتماعي لدى استخدام عمال
  منزليين

    X    بلغاريا

    X    آرواتيا

الجمهورية 
  التشيكية

  X   

بشأن بعض عالقات االستخدام  قانون -  X    الدانمرك
  .، الخالزراعةفي 

    X    استونيا

قانون بشأن استخدام  -   فنلندا
  العمال المنزليين

  قانون بشأن استخدام العمال المنزليين -  قانون عقود االستخدام - 

الوطنية الجماعية الخاصة العملاتفاقية  -     X  فرنسا
، دخلت حيز النفاذ فيليينالمنزبالعمال 

  ١٩٨٢يونيه  /حزيران ٢٧

      X  ألمانيا
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مدرجون صراحة في  اـأوروب
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ي ـًا فـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

رـبعدون من المعاييمست
التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

العمال المنزليون   أيرلندا
مدرجون صراحة في 

بعض أحكام قوانين 
العمل بموجب مدونة 

الممارسات لحماية 
األشخاص العاملين في 

  منازل اآلخرين

مدونة الممارسات لحماية األشخاص  -    
  العاملين في منازل اآلخرين 

بشأن حماية  ٣٣٩/١٩٥٨القانون رقم  -     X  إيطاليا
 المنزلي العمل

 ١٤٠٣/١٩٧١مرسوم رئاسي رقم  - 
 التأمينتوفير ب االلتزامبشأن تنظيم 
بمن فيهم  ،للعمال المنزليين االجتماعي

 األماآن "ترتيب"العاملون في مجال 
 وتنظيفها

 /شباط ١٣اتفاق وطني جماعي مؤرخ  - 
 ٢٨ته في تنتهي مد( ٢٠٠٧فبراير 
يتعلق بتنظيم ) ٢٠١١فبراير  /شباط
  المنزلي العمل

    X   التفيا

  جمهورية 
  مولدوفا

 X    

الخدمة في المنازل تحديدًا الئحة ستبعدت -   X   هولندا
العمال المنزليين من المساهمة في 
  الضمان االجتماعي ودفع الضرائب

 ١٤٤/٩٩قانون رقم ال  البرتغال
ت عن يوقع عقوبا

انتهاآات النظم الخاصة 
بعقود العمل، بما في 
 ذلك العمل المنزلي

X   -  نظام ينظم عقود ( ٢٣٥/٩٢مرسوم رقم
 )استخدام العمال المنزليين

ًاخاص ًاضع نظامي( ١٢/٩٢قانون رقم  - 
ظم العالقات ذات ينالمنزليين و للعمال

 )الطابع العائلي
ينظم نظام  ٤٣/١٩٨٢مرسوم رقم  - 

  ماعي للعمال المنزليينالضمان االجت

   X   رومانيا

    X   روسياالتحاد ال

مدرجون صراحة   اسبانيا
بموجب المرسوم الملكي

  ١٤٢٤/١٩٨٥رقم 

 ١٤٢٤/١٩٨٥المرسوم الملكي رقم  -    
الذي ينظم  ،أغسطس/ آب ١بتاريخ 

خاص بالخدمة الطابع الذات عالقة العمل 
 المنزلية

٢٥تاريخ ب ٢٣٤٦/١٩٦٩المرسوم رقم  - 
الذي ينظم نظام الضمان ،سبتمبر/ أيلول

  االجتماعي الخاص بالعمال المنزليين

العمال المنزليون     سويسرا
مدرجون في األحكام 

العامة بشأن عقد العمل 
بموجب قانون الموجبات

العمال المنزليون 
مستبعدون ضمنًا من 

قانون االتحادي للعمل ال
مارس / آذار ١٣بتاريخ 
.٢  المادةوجب بم ١٩٦٤

 ال ينطبق هذا القانون
 على المنازل الخاصة

 ،جنيفآانتون العقد النموذجي في  - 
الخاص بالعمال المنزليين بدوام آامل 

مستخدم آمرجع في هذه  ،أو جزئي
 الوثيقة

في الكانتونات الناطقة بالفرنسية، يمكن - 
دفع أجور العمال المنزليين بموجب 

  "شيك الخدمة"نظام 

العمال المنزليون       ترآيا
مستبعدون صراحة من 
القانون االتحادي للعمل،
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مدرجون صراحة في  اـأوروب
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ي ـًا فـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

رـبعدون من المعاييمست
التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

عدا ، ما٤ المادةبموجب 
األحكام المتعلقة بدفع 
 الحد األدنى لألجور

   X    المملكة المتحدة

  

مدرجون صراحة في  أفريقيا
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ي ـًا فـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ة ـنظماألمستبعدون من 
لمروف العالتي تنظم ظ

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

 311PRES/FPT-77المرسوم رقم  -  X   بورآينا فاسو
المستخدمين في  عمليحدد شروط 

  )١٩٩٧أغسطس  /آب ١٧(المنازل 

   X   آوت ديفوار

مستبعدون صراحة من       مصر
وجب قانون العمل بم

  ) ب(٤ المادة

  

    X   ثيوبياإ

تسجيل الخدمة المنزلية ) إلغاء(قانون  -   X   آينيا
 ))معدل( ١٩٥٨لعام  ٥٥رقم (

) المنزليون الخدم(تنظيم األجور  قانون - 
لعام  ٢٥٤رقم  LN( ١٩٦٧لعام 

١٩٦٧( 
إنشاء مجلس (تنظيم األجور  قانون - 

 KN( ١٩٦٧لعام ) المنزليين الخدم
المعدل ) (١٩٦٧ام لع ١٠٦ رقم

  )٢٠٠٧لوائح األجور عام  بموجب

-96مرسوم رقم  -   مالي
178/P-RM  بتاريخ

 يونيه /حزيران ١٣
وم ــ؛ مرس١٩٩٦

 وفيهقانون العمل 
جزء يحدد الشروط 

العامة لالستخدام 
ال ـور العمـوأج

  المنزليين

  شروط استخدام العمال المنزليين -    

المنزلي  العملعلى أن  ينص قانون العمل  X   موزامبيق
  خضع لتشريع خاص، غير أنه معلقي

    X   ناميبيا

    X   النيجر

اتفاقية السنغال  -   السنغال
الجماعية الوطنية 

المشترآة بين المهن 
 /أيار ٢٧بتاريخ 

  ١٩٨٢مايو 

X   - القرار الوزاري رقم  
3006 MFPTE-DTESS  ٢٠بتاريخ 

تكملالذي عدل واس ،١٩٧٢مارس / آذار
بتاريخ  MFPT-DTSS 974القرار رقم 

الذي  ،١٩٦٨يناير / آانون الثاني ٢٣
يحدد الشروط العامة الستخدام الخدم 

 والعاملين في الخدمة المنزلية
  القرار الوزاري رقم - 

974 M.F.P.T-DTSS  ٢٣بتاريخ 
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مدرجون صراحة في  أفريقيا
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ي ـًا فـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ة ـنظماألمستبعدون من 
لمروف العالتي تنظم ظ

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

الذي يحدد  ،١٩٦٨يناير  /آانون الثاني
الشروط العامة الستخدام الخدم 

ملغى (ي الخدمة المنزلية والعاملين ف
قانون  فياتاًة ؤبموجب أحكام أآثر م

واالتفاقية الجماعية  ١٩٩٧العمل لعام 
 )١٩٨٢لعام 

  القرار الوزاري رقم - 
10117 MFPTE-DTSS-CAB 4 

 ،١٩٧٥سبتمبر  /أيلول ١٢بتاريخ 
من  ٨الذي ألغى وحل محل المادة 

  القرار الوزاري رقم
974 MFPTE-DTSS  ١٢بتاريخ 

الذي يحدد  ،١٩٧٥سبتمبر  /أيلول
الشروط العامة الستخدام الخدم 
  والعاملين في الخدمة المنزلية

العمال : ٧ رقم القطاعي المرسوم -     X  جنوب أفريقيا
 )٢٠٠٢أغسطس  /آب ١٥(المنزليون 

جمهورية تنزانيا 
  المتحدة

مؤسسات العمل  قانون
تنظيم األجور وشروط (

  ٢٠٠٧، )االستخدام

ستخدام قانون اال
٢٠٠٤وعالقات العمل، 

    

ينطبق قانون العمل      تونس
فقط على المؤسسات 

  الصناعية
  )٢و ١ المادتان(

 ٢٢بتاريخ  ٩١٦- ٢٠٠٢المرسوم رقم  - 
المتعلق  ،٢٠٠٢أبريل  /نيسان

 ٣٢- ٢٠٠٢بإجراءات تطبيق القانون 
 ،٢٠٠٢مارس  /آذار ١٢بتاريخ 

المتعلق بنظام الضمان االجتماعي 
محددة من العاملين في القطاعين  لفئات

يشمل (الزراعي وغير الزراعي 
  )العمال المنزليينصراحة 

)العمال المنزليون(عالقات العمل  لوائح -   X    زمبابوي
 ٢٠٠٦واالستخدام، 

)العمال المنزليون(عالقات العمل  لوائح - 
 ١٩٩٣واالستخدام، 

)العمال المنزليون(عالقات العمل  لوائح - 
 ١٩٩٢م، واالستخدا

  

 

مدرجون صراحة في  الكاريبيمنطقة 
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
  التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

  بربادوس
  

 X  - قانون المستخدمين المنزليين 
معدل (المستخدمين المنزليين  قانون - 

ابتداًء من ) (األجر وساعات العمل
  )١٩٨٢عام 

الحد األدنى لألجور  قانون -   X ترينيداد وتوباغو
، )المساعدون في الخدمة المنزلية(

١٦٠، اإلخطار القانوني رقم ١٩٩١
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مدرجون صراحة في  أمريكا الالتينية
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

  األرجنتين
  

 X  -  ٢٠بتاريخ  ٣٢٦مرسوم قانون رقم 
بشأن  ١٩٥٦يناير  /آانون الثاني

 نظام عمل العمال المنزليين
بتاريخ  ٧٩٧٩المرسوم الوطني رقم  - 

الذي ينظم ،١٩٥٦أبريل  /نيسان ٣٠
 ٣٢٦/٩٥٦قانون رقم المرسوم 

بشأن نظام عمل العمال المنزليين، 
المعدل بموجب مشروع القانون 

المتعلق بتعديل مرسوم القانون رقم 
بشأن نظام عمل العمال  ٣٢٦/٥٦

مايو  /أيار ٧المنزليين بتاريخ 
٢٠٠٤ 

الصادر عن  ١٣٠٦/٢٠٠٧القرار  - 
مل واالستخدام والضمان وزارة الع

الحد األدنى  يضعاالجتماعي والذي 
لألجور للعاملين في الخدمة المنزلية

الذي يحدد  ،٢٥٢٣٩القانون رقم  - 
النظام الخاص للضمان االجتماعي 

 العاملين في الخدمةبالنسبة إلى 
  ١٩٩٩لعام  ةالمنزلي

القانون بشأن الخدمة المنزلية بتاريخ  -    X  بوليفيا
  ٢٠٠٣أبريل  /اننيس ٣

العاملون في الخدمة     البرازيل
المنزلية مستبعدون، ما 

عدا في الحاالت التي 
يكونون فيها مدرجين 

من  ٧ المادة(صراحة 
 )قانون العمل

ينص المرسوم رقم  - 
على أن  ٨٨٩٧٣/٧١

الخدمة المنزلية ال 
تنطبق إال بموجب 

الفصل المتعلق 
في قانون باإلجازات 

 )٢المادة (العمل 

 ١١بتاريخ  ٥٨٥٩القانون رقم  - 
بشأن  ١٩٧٢ديسمبر  /آانون األول

 مهنة العمال المنزليين
 ١٠بتاريخ  ٣٣٦١المرسوم رقم  - 

الصادر  ،٢٠٠٠فبراير  /شباط
المؤرخ  ٥٨٥٩ بموجب القانون رقم

من  ١٩٧٢ديسمبر  /آانون األول
العاملين في الخدمة  تمكينأجل 

صندوق  من االستفادة منالمنزلية 
ان مدة الخدمة وبرنامج تأمين ضم

 البطالة
لمعهد الوطني للضمان اتوجيه  - 

 ٣١بتاريخ  ٢٣رقم  ،االجتماعي
الذي يدرج  ،٢٠٠٠مايو  /أيار

المنزلي في صندوق ضمان  العامل
 مدة الخدمة

تشرين  ٤بتاريخ  ٢٥٣القرار رقم   - 
 يضعالذي  ،٢٠٠٠أآتوبر  /األول

للعمال تأمين البطالة  لمنحإجراءات 
 زليينالمن

 ٢٣بتاريخ  ١٠٢٠٨القانون رقم  - 
الذي يعدل  ،٢٠٠١مارس  /آذار

 ١١المؤرخ  ٥٨٥٩القانون رقم 
من  ١٩٧٢ديسمبر  /آانون األول

العاملين في الخدمة  تمكينأجل 
صندوق من االستفادة من المنزلية 

 ضمان مدة الخدمة وتأمين البطالة
بتاريخ  ٧٧رقم  التوجيه الوزاري  - 

حدد ي الذي ،٢٠٠٨مارس  /آذار ١٢
حصص االشتراك في الضمان 

االجتماعي بالنسبة إلى العاملين في 
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مدرجون صراحة في  أمريكا الالتينية
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

 الخدمة المنزلية
 ١٢بتاريخ  ٧١٩٥القانون رقم  - 

بشأن  ١٩٨٤يونيه  /حزيران
المسؤولية المدنية للوآاالت 

العاملين في  توريدالمتخصصة في 
 الخدمة المنزلية

 ١٢بتاريخ  ٦٨٤١مرسوم رقم ال - 
الذي ينظم  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران

من اتفاقية  ٤والمادة  )د( ٣المادة 
بشأن  ١٨٢منظمة العمل الدولية رقم 

حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 
واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، 

المرسوم  آما ينص على ذلك
 ١٤المؤرخ  ١٧٨التشريعي رقم 
 ١٩٩٩ديسمبر / آانون األول

والصادر بموجب المرسوم رقم 
سبتمبر  /لولأي ١٢بتاريخ  ٣٥٩٧
  أحكام أخرىو، ٢٠٠٠

     X  شيلي

في  الموادتنطبق بعض   آولومبيا
قانون العمل األساسي 
صراحة على العاملين 

  في الخدمة المنزلية

 ٢٩المؤرخ  ٠٨٢٤المرسوم رقم  -   
الذي يقوم  ،١٩٨٨أبريل  /نيسان

الذي  ١١/١٩٨٨عليه القانون 
استثناءات في نظام الضمان  يتضمن
تماعي بالنسبة إلى العاملين في االج

  الخدمة المنزلية 

مشروع قانون إصالح مدونة  -    X  آوستاريكا
الطفولة والمراهقة وحماية حقوق 

في الخدمة العاملين المراهقين 
 ١٥٨٩٥المنزلية، اإلجراء رقم 

  ) معلق(

اتفاق حكومي صادر عن وزارة  -    X  غواتيماال
م العمل والضمان االجتماعي رق

فبراير  /شباط ٢بتاريخ  ٢٤/٢٠٠٥
التقنية  المتابعةأنشأ لجنة  ،٢٠٠٥

لمنع عمل الفتيات والفتيان 
والمراهقين في الخدمة المنزلية في 

  المنازل الخاصة والقضاء عليه

الئحة تنظم انضمام العاملين في  -    X  المكسيك
الخدمة المنزلية طوعيًا إلى النظام 

 عياإللزامي للضمان االجتما
مبادرة مشروع مرسوم إلصالح   - 

وإضافة أحكام مختلفة من القانون 
االتحادي للعمل المتعلق بالعاملين 

في الخدمة المنزلية، والعامالت 
 ٢٠٠٧سبتمبر  /المؤرخ أيلول

 )معلق(
مبادرة مشروع مرسوم إلصالح  - 

وإضافة أحكام مختلفة من القوانين 
االتحادية للعمل؛ القانون االتحادي 

تمييز والقضاء عليه؛ وحماية لمنع ال
حقوق الفتيات والفتيان والمراهقين 

يقضي بإصالح عدة مواد تتعلق (
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مدرجون صراحة في  أمريكا الالتينية
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

  )بالعاملين في الخدمة المنزلية

الئحة تطبيق الضمان االجتماعي في -    X  نيكاراغوا
صفوف العاملين في الخدمة 

٢بتاريخ  ٢٠٢المنزلية، الالئحة رقم 
  ١٩٧٨نوفمبر  /تشرين الثاني

     X  نماب

     X باراغواي

القانون المتعلق بالعاملين في الخدمة  -  X    بيرو
 ٢٠٠٣عام ل ٢٧٩٨٦المنزلية رقم 

  المرسوم األعلى رقم - 
015-2003- TR،  على يصادقالذي

المتعلق بالعاملين في الئحة القانون 
 الخدمة المنزلية

  رقم اإلشرافقرار  - 
191-2005-SUNAT  الصادر عام

 والذي يضع سجًال ٢٠٠٥
لمستخدمي العاملين في الخدمة 

  المنزلية والعاملين أنفسهم وخلفائهم 

 ١٥المؤرخ  ١٨٠٦٥القانون رقم  -  X  أوروغواي
بشأن  ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني

 معايير تنظيم الخدمة المنزلية
مرسوم صادر عن وزارة العمل  - 

 ٢٥والضمان االجتماعي بتاريخ 
 ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

مرسوم صادر عن وزارة العمل  - 
والضمان االجتماعي ووزارة 

آانون  ١٥االقتصاد والمالية بتاريخ 
بشأن الحد األدنى ٢٠٠٧يناير / الثاني

 لألجور للعاملين في الخدمة المنزلية 
المؤرخ  ١٦٢/٩٩٣المرسوم رقم  - 

الذي ينص ،١٩٩٣مارس  /آذار ٣١
على تمتع أي شخص عامل في 

ة، أينما آان، بالحق الخدمة المنزلي
في الحصول على اإلعانات العائلية 

  األمومة وإعانة

  

مدرجون صراحة في  الشرق األوسط
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـالت ةـاألنظم

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 ينمعايير خاصة بالعمال المنزلي

جمهورية إيران 
  اإلسالمية

X     

مستبعدون صراحة  -     األردن
) ج(٣ المادةبموجب 

من قانون العمل 
لعام  ٨والتعديل رقم 

١٩٩٦  

عقد عمل خاص للعمال المنزليين من - 
  غير األردنيين

مستبعدون صراحة  -     لبنان
من  ٧ المادةبموجب 

 /آب ٥بتاريخ  ٣٣٤رقم  قرار - 
باإلشراف متعلق  ،١٩٦٥أغسطس 
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المؤرخ ٢٣ رقم القانون
 ١٩٤٦سبتمبر / أيلول

والصادر بموجب قانون
  العمل

المربيات والخدم والطباخين  على
 البيوت العاملين فياألجانب 

تنظيم عمل  مشروع قانون بشأن - 
  العمال المنزليين 

المملكة العربية 
  السعودية

مستبعدون صراحة  -   
) ب(٧ المادةبموجب 

لعمل، من قانون ا
مرسوم ملكي ( ٢٠٠٦

  )M/51رقم 

العمال لوائح بشأن  مشروعتم إعداد  - 
ر الموافقة النهائية المنزليين، وينتظ

لجنة الخبراء انظر مالحظة ( عليه
،١١١بشأن االتفاقية رقم  ٢٠٠٧عام 

  )المملكة العربية السعودية

مستبعدون صراحة  -     اليمن
) ب(٣ المادةبموجب 

من المرسوم 
القانون بي الجمهور

 ،١٩٩٥لعام  ٥رقم 
المتعلق بقانون العمل 

وتعديالته بموجب 
لعام  ٢٥القانون رقم 

١٩٩٧  

 

  

مدرجون صراحة في  آسيا
م ـي تنظـالت ةــاألنظم

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 ة بالعمال المنزليينمعايير خاص

مستبعدون صراحة  -     بنغالديش
) ٤(١ المادةبموجب 

  من قانون العمل

 

العمال المنزليون  -     آمبوديا
مستبعدون صراحة، 

إال في حال آان هناك 
حكم ينطبق عليهم 

قانون العمل،(صراحة 
  )١ المادة

 

العمال المنزليون  -    الصين
مدرجون ضمنًا في 

 العقودقانون 
والمبادئ العامة 
  للقانون المدني

العمال المنزليون  - 
مستبعدون ضمنًا من 

قانون عقود العمل 
وقانون العمل واألحكام

المتعلقة بالحد األدنى 
لألجور ولوائح مجلس 

الدولة بشأن ساعات 
  عمل المستخدمين 

 

هونغ آونغ، 
  الصين

 X   

العمال المنزليون  -      الهند
 مستبعدون ضمنًا من

القانون الوطني المعني 
بالحد األدنى لألجور، 

لعام  ١١، رقم ١٩٤٨
ولكن يمكن  ١٩٤٨
أن تمدد نطاق  للواليات

تطبيقه على العاملين في
الخدمة المنزلية على 

أراضيها من خالل 
  تشريعات تابعة لها

القانون المعني بالعمال مشروع  - 
التسجيل والضمان (المنزليين 

معلق  ،٢٠٠٨، )االجتماعي والرفاه
 على المستوى الوطني

 الوالياتنظم في بعض توجد  - 
قانون الحد : آارناتاآا: واألقاليم مثل

األدنى لألجور بالنسبة إلى العاملين 
في الخدمة المنزلية، إخطار رقم 

KAE 15 LMW 04  ١٢المؤرخ 
  ٢٠٠٤مارس  /آذار

 /أيار ٢٣إخطار بتاريخ : آيراال  
 .G.O. (MS) No، ٢٠٠٦مايو 
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مدرجون صراحة في  آسيا
م ـي تنظـالت ةــاألنظم

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 ة بالعمال المنزليينمعايير خاص

48/2005/LBR  بشأن إدراج
العاملين في الخدمة المنزلية في 

قانون الحد األدنى لألجور،  جدول
١٩٤٨   

تحديد معدالت : أندرا براديش  
األجور الدنيا في استخدام العاملين 

من  ١في الخدمة المنزلية في الجزء 
قانون الحد األدنى لألجور،  جدول
١٩٤٨ ،GO Ms. No. 119 ،

التدريب استخدام اليد العاملة و
آانون  ١٠، )Lab.11(والمصانع 

  ٢٠٠٧ديسمبر / األول
إنشاء مجلس رعاية : تاميل نادو  

العاملين في الخدمة المنزلية بموجب
دليل عمال تاميلقانون من  ٦ المادة
الئحة االستخدام وظروف (نادو 
 -١٩٨٢GO Ms. 169، )العمل

  ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٣بتاريخ 

نزليون العمال الم -      إندونيسيا
مستبعدون ضمنًا من 

لعام  ١٣القانون رقم 
بشأن القوى  ٢٠٠٣
وال يخضع . العاملة

لموجبات هذا القانون 
إال أصحاب العمل 

الذين ُيعتبرون بمثابة 
  "منشأة"

  

 ونالعمال المنزلي -    اليابان
الذين تستخدمهم 
وآاالت تستأجر 

الخدمات التي 
يقدمونها إلى المنازل
مشمولون في قانون 

  معايير العمل

ون العاملين المنزلي - 
الذين تستخدمهم 
العائالت مباشرة 

مستبعدون صراحة 
 المادةبموجب 
وضمنًا ) ٢(١١٦

من  ٩ المادةبموجب 
  قانون معايير العمل

  

        X  آازاخستان

العمال المنزليون  -      جمهورية آوريا
مستبعدون صراحة 

من  ١٠ المادةبموجب 
  قانون معايير العمل

  

العمال المنزليون  -   ماليزيا
مدرجون، باستثناء 

عندما يكونون 
مستبعدين صراحة 

األول الجدولانظر (
لقانون العمل 

  )١٩٥٥  لعام

      

العمال المنزليون  -       باآستان
مستبعدون ضمنًا من 
قانون دفع األجور، 

بموجب  ،١٩٣٦
  ٤ المادة
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مدرجون صراحة في  آسيا
م ـي تنظـالت ةــاألنظم

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 ة بالعمال المنزليينمعايير خاص

      X  الفلبين

الئحة تنطبق ضمنًا  -     سري النكا
مجالس األجور على

العمال المنزليين 
  )٦٤ المادة(

 ١٨و ١٨٧١لعام  ٢٨الالئحتان رقم  -  
اللتان تنصان على  ١٩٣٦لعام 

  تسجيل الخدم المنزليين

العمال المنزليون  -     تايلند
  منًا مدرجون ض

ون ـي القانـف
 والتجاري  المدني

العمال المنزليون  - 
ضمنًا من  مدرجون

ل قانون حماية العما
إال في الحاالت التي 

يستبعدون منها 
انظر (صراحة 

الالئحة الوزارية 
B.E. 2541 

(1998)(  

  

     X  فيتنام

  

أستراليا ودول 
 مختارة

مدرجون صراحة في 
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 ي تنظم ظروف العملالت

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

على المستوى 
  االتحادي

  

العمال المنزليون  -   
مستبعدون ضمنًا من 
قانون عالقات مكان 

 ،١٩٩٦العمل، 
  )١(٦ المادةبموجب 

 

العمال المنزليون  -     أستراليا الغربية
مستبعدون صراحة من

قانون الحد األدنى 
شروط االستخدام، ل

المادةبموجب  ،١٩٩٣
١(  ٣(  

 

  X   تاسمانيا

  X   آوينزالند

  

ومقاطعات  آندا
 مختارة

مدرجون صراحة في 
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـالت ةـاألنظم

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 المنزليينمعايير خاصة بالعمال 

على المستوى 
  االتحادي

المنزلي غير  العمل
منظم على المستوى 
  االتحادي في آندا

   

آولومبيا 
  البريطانية

X      
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ومقاطعات  آندا
 مختارة

مدرجون صراحة في 
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـالت ةـاألنظم

 ظروف العمل

ر ـالمعاييمستبعدون من 
 التي تنظم ظروف العمل

 المنزليينمعايير خاصة بالعمال 

العمال المنزليون  -   مانيتوبا
مدرجون صراحة أما
أولئك الذين يعملون 

ساعة  ١٢أقل من 
أسبوعيًا فهم مستثنون

من بعض األحكام 
الئحة مانيتوبا، (
 )٤ المادة، ٦/٢٠٠٧

    X  أونتاريو

العمال المنزليون  -   آيبيك
مدرجون، ولكن 

تنحصرالعمال الذين 
توفير  فيمهامهم 

الرعاية، بمن فيهم 
العاملون الذين 

يقومون بمهام منزلية
ترتبط مباشرة بتقديم

الرعاية، فإنهم 
مستبعدون من قانون
احترام معايير العمل

  .))٢)(٣ المادة(

   

  

 الواليات المتحدة
وواليات مختارة

مدرجون صراحة في 
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعايين ـمستبعدون م
 التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

على المستوى 
  االتحادي

ليون العمال المنز
مدرجون لكن العاملين 

من قبيل " العارضين"
الحاضنات أو األشخاص

مستبعدون  ،المرافقين
  ةــصراح

)FLSA 29 U.S.C. ،
  ))١٥)(أ(٢١٣ المادة

   

األجور في آاليفورنيا رقم  قانون -  X    آاليفورنيا
نظم األجور ي الذي ،٢٠٠١، ١٥

وساعات العمل وظروف العمل في 
  المهن المنزلية

   X    فلوريدا

العمال المنزليون  -     نيويورك
مدرجون ضمنًا لكن 
الحاضنات ومقدمي 

الرعاية الذين ال 
تتضمن مهامهم 

 التدبيراألساسية 
مستبعدون  ،المنزلي

قانون الحد(صراحة 
  ورـاألدنى لألج

12 NYCRR المادة
  )أ)(٥( ٦٥١

ينطبق القانون المعني بالعمال  -  
ن في المنازل المنزليين والمستخدمي

على وآاالت التوظيف التي توفر 
للمستخدمين في المنازل أو "العمل 

، وذلك "العاملين في الخدمة المنزلية
وما يليها من  ٦٩٠عمًال بالمادة 

  NYCRR 12القانون 
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 الواليات المتحدة
وواليات مختارة

مدرجون صراحة في 
م ـي تنظـر التــالمعايي

 ظروف العمل

ًا في ـون ضمنـمدرج
م ـي تنظـر التـالمعايي

 ظروف العمل

ر ـالمعايين ـمستبعدون م
 التي تنظم ظروف العمل

 معايير خاصة بالعمال المنزليين

العمال المنزليون  -   أوريغون
مدرجون ضمنًا لكن 

العمال المنزليين 
بصفة  المستخدمين

النظام ( عارضة
المنقح  اسياألس

ألوريغون، 
٢(٦٥٣٠٢٠(( 

الرعاية  يومقدم
النظام (لألطفال 
المنقح  األساسي

ألوريغون 
١٣(٦٥٣٠٢٠(( 

واألشخاص 
النظام (ن يالمرافق

المنقح  األساسي
ألوريغون، 
١٤(٦٥٣٠٢٠((، 

مستثنون من بعض ف
  األحكام

  


